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PÍSEMNÁ PRÁCE

Pokyny pro vyplňování záznamového archu
Písemná práce obsahuje 2 části.
 Časový limit pro řešení je uveden na
záznamovém archu.
 Povolené pomůcky: slovníky, které
neobsahují přílohu věnovanou
písemnému projevu.

Testový sešit
 Počet bodů za každou část je uveden
u každé části vpravo. Je‐li u počtu bodů
zkratka max., je možné získat za řešení
i dílčí body.
 Pište do záznamového archu.
 Poznámky si můžete dělat do testového
sešitu.
 Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.

 Pište modrou nebo černou propisovací
tužkou.
 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!

Maximální bodové hodnocení: 36 bodů

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

PART ONE

max. 24 points

Your class has recently had a discussion on school rules. Your English teacher has now
asked you to write an essay giving your opinion on the following statement:

School rules are not necessary in modern schools anymore.

Write an opinion essay of 210–240 words. In your essay you should:




present your opinion on the issue;
justify your opinion;
support your opinion using examples from your/others´ experience.
Write your essay in an appropriate style and format.

PART TWO

max. 12 points

Your school publishes an English magazine which includes a column called “How to ...”. This
column contains instructions on how to do various things – for example, how to cook, mend
or make something. These instructions are written by the students. You have decided to
contribute to this column.
Write instructions of 100–120 words. In your instructions you should:





explain what your instructions are about;
state the things you need;
describe the working process;
wish for the thing to serve well/bon appetit.
Write your instructions in an appropriate style and format.

