ŠPANĚLSKÝ JAZYK
SJMZP17C0T04
PÍSEMNÁ PRÁCE
Maximální bodové hodnocení: 36 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %
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Základní informace k zadání zkoušky

x Písemná práce obsahuje 2 části.

Pravidla správného zápisu práce

x Pište modře nebo černě píšící propisovací
tužkou, která píše dostatečně silně
a nepřerušovaně.

x Časový limit pro vypracování písemné práce
je uveden na záznamovém archu.

x Hodnoceny budou pouze texty zapsané
v záznamovém archu.

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

x Pište pouze do ohraničených polí
v záznamovém archu, která jsou určena pro
příslušnou část písemné práce. Zápisy
mimo tato pole nebudou hodnoceny.

x U každé části je uveden maximální počet
bodů.
x Pište do záznamového archu.

x Požadovaný rozsah textu je vymezen
počtem slov v instrukcích každé
části. V záznamovém archu je tento
rozsah orientačně vyznačen údajem
o požadovaném minimálním počtu slov
vedle příslušného řádku.

x Poznámky si můžete dělat do testového
sešitu, nebudou však předmětem
hodnocení.
x Předmětem hodnocení je pouze autorský
text žáka. Text prokazatelně převzatý
z dostupného zdroje se nezapočítává do
celkového rozsahu písemné práce, a není
tedy předmětem hodnocení.

x Pište ČITELNĚ. Nečitelný text nebude
hodnocen.
x Při psaní rozlišujte velká a malá písmena!

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2017
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 CZVV bude ve smyslu obecně
závazných právních norem považováno za porušení autorských práv.
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1. ČÁST

max. 24 bodů

Vaše španělská kamarádka Teresa, se kterou si pravidelně píšete, se v posledním dopise
zajímala o to, jak jste letos strávil/a letní prázdniny.
Napište Terese dopis v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
x
x
x
x

uvedete, kde a s kým jste letos strávil/a letní prázdniny;
budete vypravovat o tom, co jste během prázdnin zažil/a;
sdělíte, co se vám na letních prázdninách nejvíce líbilo, a vysvětlíte proč;
ji pozvete na návštěvu k sobě domů.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2017
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2. ČÁST

max. 12 bodů

Chcete odjet na roční studijní pobyt do Mexika. Na internetu vás zaujala nabídka této
střední školy:

Academia Maestro Antonio Caso ofrece becas para el año académico
2017/18
Si desea recibir una beca para los programas especializados en deportes
o lenguas extranjeras y es ciudadano de algún país europeo, diríjase a:
Fernando Palacios Ramírez
palaciosramirez@amac.mx
Requisitos: mayor de 18 años de edad, nivel de español B1

Napište panu Ramírezovi e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
x
x
x
x

sdělíte, že máte zájem o studium na této střední škole;
uvedete základní informace o sobě;
vysvětlíte, proč chcete studovat na této škole;
se zeptáte alespoň na dvě informace týkající se studia na této škole.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2017
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