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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

Studenti francouzské partnerské školy vás požádali o článek do jejich školního časopisu
na téma:

„Má nejlepší oslava narozenin“

Napište pro ně článek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:



se stručně představíte;



popíšete, kdy, kde, s kým a jak jste oslavovali;



vysvětlíte (alespoň dva argumenty), proč byla právě tato oslava nejlepší;



uvedete, co by se dalo příště udělat lépe.

Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.

2. ČÁST

max. 12 bodů

Je tomu již rok, co jste zapůjčil/a svému francouzskému příteli Pierrovi na půl roku svou
oblíbenou knížku. Přestože jste se za tu dobu již mnohokrát viděli a vy jste ho žádal/a o
její navrácení, vždy na to zapomněl. Nyní ji nutně potřebujete získat zpět.
Napište mu e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:



vyjádříte lítost, že vám ji ještě nevrátil;



vysvětlíte, proč ji potřebujete ihned zpět;



ho požádáte, aby vám ji co nejrychleji doručil (poštou/osobně).

Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.

