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1. ČÁST

max. 24 bodů

Hledáte brigádu. Na internetu jste objevil/a tento inzerát:
Famille française habitant dans le centre-ville
cherche un/une étudiant(e) qui parle français
pour garder deux fois par semaine nos 2 enfants
et leur enseigner un peu le tchèque.
En cas d’interêt, contactez Madame Nicolet
à l’adresse e-mail suivante : nicolet@free.fr.
Rozhodl/a jste se na inzerát reagovat.
Napište paní Nicoletové e-mail v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:






sdělíte, proč píšete;
se stručně představíte (jméno, věk, vzdělání apod.);
vysvětlíte, proč se na tuto práci hodíte (např. zkušenosti, charakterové vlastnosti);
uvedete své časové možnosti;
požádáte alespoň o dvě informace týkající se práce (např. věk dětí, znalost češtiny
dětí, finanční odměna).
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2. ČÁST

max. 12 bodů

Ve Francii jste si koupil/a knihu « L’architecture en France ». Po příjezdu domů jste zjistil/a,
že na jejím konci chybí několik stránek.
Napište do knihkupectví e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:





uvedete informace o nákupu knihy (název, datum koupě, cena apod.);
vysvětlíte, jaký máte problém s knihou;
navrhnete řešení situace;
poděkujete za odpověď.
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