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1. ČÁST

max. 24 bodů

Anglický studentský časopis vyhlásil soutěž o nejlepší příběh na téma:

“The Day I Will Never Forget”
Rozhodl/a jste se soutěže zúčastnit.
Napište vypravování v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
 uvedete, kdy a kde se příběh odehrál;
 popíšete, co se událo;
 vysvětlíte, proč je pro vás daný den nezapomenutelný.
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2. ČÁST

max. 12 bodů

Jste na kurzu anglického jazyka v jazykové škole ve Velké Británii. Několik dní jste
nebyl/a ve škole a zameškal/a jste několik vyučovacích hodin anglického jazyka. Rád/a
byste si doplnil/a probranou látku, než půjdete zpět do školy. Rozhodl/a jste se požádat
o pomoc svého spolužáka Nicka.
Napište Nickovi e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:





sdělíte, proč píšete;
vysvětlíte, proč jste nebyl/a ve škole;
požádáte alespoň o dvě informace k doplnění učiva (např. lekce);
mu navrhnete, jak vám může informace předat.
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