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PÍSEMNÁ PRÁCE

Písemná práce obsahuje 2 části.

Pokyny pro vyplňování záznamového
archu

 Časový limit pro řešení je uveden na
záznamovém archu.

 Pište modrou nebo černou propisovací
tužkou.

 Povolené pomůcky: slovníky, které
neobsahují přílohu věnovanou
písemnému projevu.

 Pište pouze do ohraničených polí
v záznamovém archu. Zápisy odpovědí
mimo tato pole nebudou hodnoceny.

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.

 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!

1. ČÁST

max. 24 bodů

Kamarád/ka z Anglie vás požádal/a o radu týkající se jeho/její budoucí dovolené v České
republice.
Napište mu/jí dopis v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:






sdělíte důvod, proč mu/jí píšete;
poradíte 2 místa vhodná k návštěvě během pobytu;
zdůvodníte, proč by je měl/a navštívit;
uvedete, co by si neměl/a zapomenout zabalit s sebou a proč;
popřejete, aby se mu/jí dovolená líbila.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.

2. ČÁST

max. 12 bodů

Zanedlouho budete slavit narozeniny a plánujete uspořádat večírek, na který chcete pozvat
několik svých anglicky mluvících přátel.
Napište pozvánku v rozsahu 60–70 slov, ve které:




své přátele oslovíte a pozvete je na narozeninovou oslavu;
uvedete, kde a kdy se bude oslava konat a jaký program je pro ně připraven;
vyjádříte, že se na ně těšíte.

