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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. TEIL

Max. 24 Punkte

In der letzten Zeit haben elektronische Bücher immer mehr Anhänger gefunden. Schreiben
Sie für eine deutsche Schülerzeitung einen Artikel mit Ihrer Stellungnahme zu diesem
Thema im Umfang von 210–240 Wörtern, in dem Sie:


sich zur Bedeutung klassischer Bücher im Allgemeinen äußern;



Vor- und Nachteile von elektronischen Büchern anführen;



Ihr eigenes Leseverhalten beschreiben.

Beachten Sie die formalen Kriterien dieser Textsorte.

2. TEIL

Max. 12 Punkte

Eine regionale Zeitschrift hat ihre Leser gebeten, einen Bericht über ihre Lieblingsrestaurants
zu schreiben. Sie haben sich entschieden, diesen Bericht über Ihr Lieblingsrestaurant zu
verfassen. Schreiben Sie einen Bericht im Umfang von 100–120 Wörtern, in dem Sie:


das Restaurant beschreiben (Lage, Umgebung, Größe, Ausstattung,
Atmosphäre usw.);



das Essen und die Bedienung beurteilen (Angebot, Qualität, Preis, Servis
usw.);



erklären, warum man das Restaurant besuchen sollte.

Beachten Sie die formalen Kriterien dieser Textsorte.

