NĚMECKÝ JAZYK

základní úroveň obtížnosti

NJIZL11C0T02

CVIČNÝ POSLECH
Maximální bodové hodnocení: 23 bodů
Hranice úspěšnosti: --(používá se pouze pro celý didaktický test)
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Základní informace k zadání zkoušky

• Cvičný poslech obsahuje 23 úloh.
• Časový limit pro řešení cvičného poslechu
je 35 minut.
• Povolené pomůcky: pouze psací potřeby.
• U každé části je uvedena váha části/úlohy
v bodech, např.:
5 bodů/1 bod = v celé části můžete získat
nejvýše 5 bodů, za jednu správnou
odpověď získáte 1 bod.
• U všech úloh je právě jedna odpověď
správná.
• Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď
se body neodečítají.
• Odpovědi pište do záznamového archu.
• Poznámky si můžete dělat do testového
sešitu, nebudou však předmětem
hodnocení.
• Nejednoznačný nebo nečitelný zápis
odpovědi bude považován za chybné
řešení.

2

Pravidla správného zápisu odpovědí

• Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo
černou propisovací tužkou, která píše
dostatečně silně a nepřerušovaně.
• Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.

2.1

Pokyny k uzavřeným úlohám

• Odpověď, kterou považujete za správnou,
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli
záznamového archu, a to přesně z rohu do
rohu dle obrázku.
A
B
C
D
4
• Pokud budete chtít následně zvolit jinou
odpověď, zabarvěte pečlivě původně
zakřížkované pole a zvolenou odpověď
vyznačte křížkem do nového pole.
A
B
C
D
4
• Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí a
jejich oprav bude považován za
nesprávnou odpověď.
• Pokud zakřížkujete více než jedno pole,
bude vaše odpověď považována za
nesprávnou.

2.2

Pokyny k otevřeným úlohám

• Odpovědi pište čitelně do vyznačených
bílých polí.
16
• Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.
• Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá
písmena.
• Pokud budete chtít následně zvolit jinou
odpověď, pak původní odpověď
přeškrtněte a novou odpověď zapište do
stejného pole. Vaše odpověď nesmí
přesáhnout hranice vyznačeného pole.

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2011
Test i příslušný klíč správných řešení jsou do okamžiku uvolnění testu k volnému užití, tj. do 26. dubna 2011,
určeny výhradně středním školám, a to pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli zveřejnění
či užití obsahu tohoto testu či příslušného klíče správných řešení, jakož i kterékoli jejich části v rozporu s tímto
určením, bude považováno za porušení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon).

POSLECH
1. ČÁST

ÚLOHY 1–4

4 body/1 bod

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na
základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–C.
1

Was wollen Antje und Jörg ihrer Freundin zum Geburtstag schenken?
A)

2

B)

C)

Um wie viel Uhr fährt heute der Zug nach Ulm?
A)

4

C)

Was hat der Dieb gemacht?
A)

3

B)

B)

C)

Was machen Heike und Tarek heute zusammen?
A)

B)
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C)

2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů/1 bod

Uslyšíte vyprávění vietnamské dívky Ly o jejím životě v Německu. Na základě vyslechnuté
nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

P
5

Ly ist mit ihren Eltern nach Deutschland emigriert.

6

Ly hat in Vietnam Deutsch gelernt.

7

Deutsche Schüler lernen weniger als Ly.

8

Ly spricht Spanisch.

9

Nach dem Abitur möchte Ly Sprachen studieren.

10 Ly möchte in mehreren Ländern arbeiten.
11 Ly möchte nach dem Studium in der Firma ihres Onkels arbeiten.
12 Ly ist mit ihrem Onkel beruflich nach Frankreich gefahren.
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N

3. ČÁST

ÚLOHY 13–19

7 bodů/1 bod

Uslyšíte rozhovor recepční a hosta. Na základě vyslechnuté nahrávky doplňte informace na
vynechaná místa v úlohách 13–19. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. Čísla můžete
zapisovat číslicemi. První úloha slouží jako vzor (0).

Gästekarte – Hotel (0) aIm Hafenqqqq

Vor- und Nachname: (13) _____________

Reservierung Nr.: (14) _____________

Aufenthalt: 21.– (15) _____________

Frühstückswunsch: (16) _____________

Bestellung aufs Zimmer: (17) _____________
Reservierung für den Wellnessbereich: (18) _____________ um 19 Uhr
Taxi: (19) _____________ Uhr
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4. ČÁST

ÚLOHY 20–23

4 body/1 bod

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na
základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 20–23 vždy jednu správnou odpověď
A–C.

20

Warum ist Simone spät ins Kino gekommen?
A) Sie war in der Buchhandlung.
B) Sie hat ihre Eintrittskarte vergessen.
C) Sie hat mit ihrer Großmutter telefoniert.

21

Wie schnell fährt der schnellste Zug der Welt?

A) 360 km/h
B) 420 km/h
C) 480 km/h

22

In welches Kino geht Peter?
A) Cinestar
B) International
C) Berlinale Palast

23

Wo kann man mit den Künstlern diskutieren?
A) im Hauptsaal
B) in der Bibliothek
C) im Seminarraum

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.
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