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1. ýÁST

VERZE A

ýasopis pro studenty francouzského jazyka vyzval své þtenáĜe, aby napsali þlánek na téma:
« Mon meilleur ami / ma meilleure amie ».
Autor/ka nejlepšího þlánku bude ocenČn/a. Rozhodl/a jste se na výzvu reagovat.
Napište þlánek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
•
•
•
•

pĜedstavíte svého nejlepšího pĜítele / svou nejlepší pĜítelkyni;
vysvČtlíte, proþ jste si ho/ji vybral/a (uvedete alespoĖ dva dĤvody);
charakterizujete ho/ji (vzhled, vlastnosti, chování, záliby apod.);
popíšete jednu událost, kterou jste spoleþnČ zažili.

1. ýÁST

VERZE B

O prázdninách jste se zúþastnil/a jazykového kurzu francouzského jazyka a o své zážitky
se chcete podČlit se svou francouzskou kamarádkou Manon.
Napište Monon dopis v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
•
•
•
•

vysvČtlíte, jak jste se o kurzu dozvČdČl/a;
sdČlíte, proþ jste se rozhodl/a právČ tento kurz absolvovat;
popíšete, jak byl kurz organizován;
uvedete, co se vám na kurzu líbilo (alespoĖ dvČ vČci) a nelíbilo (alespoĖ jedna
vČc) a proþ.
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2. ýÁST
T

VE
ERZE A

Trávíte þást letních
h prázdnin ve Francii studiem fra
ancouzskéh
ho jazyka a pĜipravujette se na
jazykovou zkoušku
u. Na nástČn
nce ve škole
e jste objev
vil/a následu
ující inzerát :

JJE VENDS DES MANUELS DE LLANGUE FR
RANÇAISE, ADAPTÉSS POUR LA
A
PRÉPARAT
TION AUX EXAMENSS
PLUSIEUR
RS NIVEAUX
S
SI VOUS ÊT
TES INTÉR
RESSÉ(E), N
N'HÉSITEZ
Z PAS
À ME CON
NTACTER :
p
paul.dupo
ont@hotm
mail.fr

a vás zauja
ala a rozho
odl/a jste se
e na ni rea
agovat. Nap
pište panu Dupontov
vi e-mail
Nabídka
v rozsah
hu 60–70 slov, ve kterrém:
•
•
•

e, proþ píše
ete;
uvedete
zeptáte se alespoĖ na dvČ infformace, ktteré jste se z inzerátu nnedozvČdČl/a;
požádátte o osobní setkání (kd
dy, kde apod
d.).

2. ýÁST
T

VE
ERZE B

Jste na
a studijním pobytu
p
ve Francii.
F
Tentto pátek by
yste rád/a vyrazil/a
v
za zábavou s nČkolika
pĜáteli.
Napište
e svým pĜáte
elĤm e-mail v rozsahu
u 60–70 slo
ov, ve kterém:
•
•
•

jim navrhnete, co byste
b
mohli podniknoutt;
uvedete
e, kdy a kde
e se sejdete
e;
se jich ze
eptáte, zda
a s vaším ná
ávrhem sou
uhlasí, nebo
o mají jinou pĜedstavu.
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