ANGLICKÝ JAZYK
AJMZP16C0T04
PÍSEMNÁ PRÁCE
Maximální bodové hodnocení: 36 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %

1

Základní informace k zadání zkoušky

 Písemná práce obsahuje 2 části.
 Časový limit pro vypracování písemné práce
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.
 Předmětem hodnocení je pouze autorský
text žáka. Text prokazatelně převzatý
z dostupného zdroje se nezapočítává do
celkového rozsahu písemné práce, a není
tedy předmětem hodnocení.

2

Pravidla správného zápisu práce

 Pište modře nebo černě píšící propisovací
tužkou, která píše dostatečně silně
a nepřerušovaně.
 Hodnoceny budou pouze texty zapsané
v záznamovém archu.
 Pište pouze do ohraničených polí
v záznamovém archu, která jsou určena pro
příslušnou část písemné práce. Zápisy
mimo tato pole nebudou hodnoceny.
 Požadovaný rozsah textu je vymezen
počtem slov v instrukcích každé
části. V záznamovém archu je tento
rozsah orientačně vyznačen údajem
o požadovaném minimálním počtu slov
vedle příslušného řádku.
 Pište ČITELNĚ. Nečitelný text nebude
hodnocen.
 Při psaní rozlišujte velká a malá písmena!

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

1. ČÁST

max. 24 bodů

Po svém návratu z Anglie jste dostal/a od kamarádky Nicol následující e-mail:

 Hi!
I am happy to hear that you were staying with a host family
 in England. Please write more about your stay with the family.
 I would be really happy if you could stay with me in October.
Is it possible for you?
 Love,
 Nicol
Napište Nicol e-mail v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
 uvedete alespoň 3 informace o svém pobytu v hostitelské rodině (kde, kdy,
jak dlouho apod.);
 napíšete, co se vám v hostitelské rodině nejvíce líbilo;
 budete vypravovat o tom, co jste během pobytu zažil/a;
 poděkujete za pozvání a vysvětlíte, proč nebudete moci přijet.

2. ČÁST

max. 12 bodů

Vaše třída bude pořádat charitativní odpoledne a vy o tom chcete napsat do anglické
rubriky školních webových stránek.
Napište oznámení v rozsahu 60–70 slov, ve kterém celými větami:





sdělíte základní informace o charitativním odpoledni (kdy, kde apod.);
vysvětlíte, proč se tato akce bude konat;
popíšete program charitativního odpoledne;
napíšete, proč návštěvu charitativního odpoledne doporučujete.

