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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. ČÁST

max. 24 bodů

Vaše škola vydává časopis v německém jazyce. Napište do tohoto časopisu článek na téma
„Mein Traumhaus/meine Traumwohnung“ v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:





popíšete váš vysněný dům/byt (lokalita, velikost atd.);
popíšete jednu místnost, která se v domě nachází;
uvedete dva důvody, proč v něm chcete bydlet;
uvedete, s kým tam chcete bydlet a proč.

Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.

2. ČÁST

max. 12 bodů

Jste na půlročním výměnném pobytu v Německu a hledáte si přivýdělek. Ve škole na
nástěnce visí následující inzerát.

Suchst du einen Job? Brauchst du Geld?
Wir helfen dir!
Wir suchen eine Aushilfe für unser Internetcafé direkt in
der Schule.
Kontakt: jobfurjugend@jobsuche.de

Inzerát s nabídkou brigády vás oslovil a rozhodl/-a jste se, že na uvedenou e-mailovou
adresu napíšete. Napište e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:





se představíte (jméno, věk, škola);
zdůvodníte, proč máte o práci zájem;
uvedete, jaké máte s podobnou brigádou zkušenosti;
se zeptáte, kdy můžete nastoupit.

Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.

