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1. ýÁST

VERZE A

ýasopis pro studenty anglického jazyka vyzval své þtenáĜe, aby napsali þlánek na téma:
„My favourite place“
Rozhodl/a jste se na výzvu reagovat.
Napište þlánek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
•
•
•
•

uvedete, o jaké místo se jedná;
vysvČtlíte, proþ je právČ toto místo vaše oblíbené;
popíšete dané místo;
uvedete, co na tomto místČ obvykle dČláte.

1. ýÁST

VERZE B

Vaši anglicky mluvící pĜátelé, Henry a Eve, se kterými jste se seznámil/a na kurzu angliþtiny
ve Velké Británii, k vám pĜijedou pĜíští mČsíc na návštČvu. Plánují u vás zĤstat tĜi dny a pak
odcestují na Slovensko.
Napište jim dopis v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
•
•
•
•

vyjádĜíte radost, že pĜijedou;
navrhnete alespoĖ dvČ aktivity, které spoleþnČ podniknete, a uvedete proþ;
zdĤvodníte, proþ si myslíte, že se jim pobyt bude líbit;
se jich zeptáte na podrobnosti související s jejich pĜíjezdem.
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2. ýÁST

VERZE A

Jste na jazykovém kurzu ve Velké Británii a bydlíte na koleji. PrávČ se chystáte odejít na
spoleþenskou akci.
Napište své/svému spolubydlící/spolubydlícímu vzkaz v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
•
•
•
•

uvedete, na jakou akci jdete;
uvedete dvČ informace o akci;
nabídnete mu/jí, aby také pĜišel/pĜišla na akci;
uvedete dĤvod, proþ by mČl/a na akci pĜijít.

2. ýÁST

VERZE B

Ztratil/a jste knihu, kterou jste si pĤjþil/a od své lektorky angliþtiny Maggie.
Napište Maggie e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
•
•
•

se omluvíte, že jste knihu ztratil/a;
popíšete, jak ke ztrátČ došlo;
navrhnete, jak jí ztrátu nahradíte.
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