ANGLICKÝ JAZYK
vyšší úroveň obtížnosti

AJMVP12C0T04

PÍSEMNÁ PRÁCE

Maximální bodové hodnocení: 36 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %
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Základní informace k zadání zkoušky

 Písemná práce obsahuje 2 části.
 Časový limit pro řešení je uveden na
záznamovém archu.
 Povolené pomůcky: psací potřeby a
slovníky, které neobsahují přílohu
věnovanou písemnému projevu.
 U každé části je uveden maximální počet
bodů.
 Pište do záznamového archu.
 Poznámky si můžete dělat do testového
sešitu, nebudou však předmětem
hodnocení.
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Pravidla správného zápisu práce

 Pište modrou nebo černou propisovací
tužkou, která píše dostatečně silně a
nepřerušovaně.
 Hodnoceny budou pouze práce zapsané
v záznamovém archu.
 Pište pouze do ohraničených polí
v záznamovém archu. Zápisy odpovědí
mimo tato pole nebudou hodnoceny.
 Rozsah požadované odpovědi je
v instrukcích každé části vymezen počtem
slov. V záznamovém archu je tento rozsah
orientačně vyznačen řádky a údajem
o počtu slov vedle příslušných řádků.
 Řádky na šedém podtisku využijte
v případě, že jste jednotlivé odstavce
v odpovědi oddělovali vynechanými řádky
nebo jste v textu škrtali apod.
 Pište ČITELNĚ. Nečitelný text nebude
hodnocen.

 Při psaní rozlišujte velká a malá písmena!

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!
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PART ONE

max. 24 points

Your English teacher has asked you to write an essay of 210–240 words on the following
topic:
“Cars should be banned from city or town centres.”

In your essay you should:




clearly express your opinion on the statement above;
justify your opinion;
support your opinion using examples from your/others’ experience (state at least
two examples).

Write your essay in an appropriate style and format.
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PART TWO

max. 12 points

Imagine the following situation: You would like to spend a holiday with your friend on
the Shetland Islands. You have found this advertisement on the Internet, and you would like
to stay at this hotel.

Baltasound Hotel
The Baltasound Hotel is situated on the Shetland Island of Unst.
We offer:
 comfortable accommodation in rooms of different sizes;
 magnificent sea views over Baltasound from every room;
 a shower and toilet in every room;
 attractively priced bar meals;
 a fine selection of beers, wines, spirits and whiskies.
Contact us at: info@baltasoundhotel.org.

(www.baltasoundhotel.org)

Write an e-mail of 100–120 words to the hotel. In your e-mail you should:





explain why you are writing;
mention when you plan to visit the island;
ask whether they can offer you a suitable room (state your requirements);
request other information relevant to your stay (at least two pieces of information).

Write your e-mail in an appropriate style and format.
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