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1. ČÁST

max. 24 bodů

Minulý týden jste navštívil/a zajímavý festival. Chcete o něm napsat do španělského
studentského časopisu.
Napište článek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:





uvedete základní informace o festivalu (termín, místo, program apod.);
popíšete, co jste na festivalu zažil/a;
uvedete, co se vám na festivalu nejvíc líbilo/nelíbilo a proč;
napíšete, komu byste návštěvu tohoto festivalu doporučil/a a proč.
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2. ČÁST

max. 12 bodů

Jste na výměnném pobytu na střední škole v Madridu. Na nástěnce ve škole jste si přečetl/a
následující inzerát:

Vendo varios libros en español.
Precio: de 5 a 25 euros
Si estás interesado/a, mándame un mail a:
juanito2@yahoo.es

Nabídka vás zaujala a rozhodl/a jste se na ni reagovat.
Napište Juanovi e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:





uvedete, proč píšete;
se zeptáte alespoň na dvě informace o knihách (např. autor, žánr, cena, stav);
se zeptáte, kdy a kam se na knihy můžete přijít podívat;
požádáte o brzkou odpověď.
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