
                                                                                                                   

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011 
Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části pro komerční účely či 
pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecně 
závazných právních norem považováno za porušení autorských práv. 

1 

 
ŠPANĚLSKÝ JAZYK 
vyšší úroveň obtížnosti                                                  SJMVP11C0T03 

PÍSEMNÁ PRÁCE     
 

 

 

Maximální bodové hodnocení: 36 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 

 
 

 1   Základní informace k zadání zkoušky 

 Písemná práce obsahuje 2 části. 

 Časový limit pro řešení je uveden na 
záznamovém archu. 

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

 U každé části je uveden maximální počet 
bodů. 

 Pište do záznamového archu. 

 Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení. 

 
 
 
 
 

 2   Pravidla správného zápisu práce 

 Pište modrou nebo černou propisovací 
tužkou, která píše dostatečně silně a 
nepřerušovaně. 

 Hodnoceny budou pouze práce zapsané 
v záznamovém archu. 

 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!

 
 
 
 

 

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 
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1a PARTE               máx. 24 puntos 

 

Una revista para estudiantes de español convocó un concurso literario sobre el siguiente 

tema:  

 

                    “La importancia de la enseñanza de las lenguas extranjeras”.  

 

Usted decidió participar. Escriba un artículo de 210–240 palabras en el que elabore los 

siguientes puntos: 

 

 explique por qué hace falta aprender las lenguas extranjeras; 

 presente por lo menos dos ejemplos de su propia experiencia; 

 resuma su opinión sobre el tema. 

  

No olvide utilizar reglas formales y estilísticas del texto. 
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2a PARTE               máx. 12 puntos 

Imagínese la siguiente situación: Un/a amigo/a español/a quiere obtener la licencia de 

conducción, pero tiene miedo a inscribirse en un curso solo/a. Usted ya tiene la licencia, por 

eso su amigo/a le ha pedido consejo. Escríbale un correo electrónico de 100–120 

palabras en el que elabore los siguientes puntos: 

 explique cómo se inscribió usted en el curso; 

 describa qué y cómo estudió para hacer el examen final;  

 anímele/la a hacer el curso. 

 


