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SOUBOR VZOROVÝCH ZADÁNÍ

1. ýÁST

VERZE A

ýasopis pro studenty nČmeckého jazyka vyzval své þtenáĜe, aby napsali þlánek na téma:
„Die Person, mit der ich mich am besten verstehe.“
Autor/ka nejlepšího þlánku bude ocenČn/a. Rozhodl/a jste se na výzvu reagovat. Napište
þlánek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
•
•
•
•

pĜedstavíte danou osobu;
vysvČtlíte, proþ jste si ho/ji vybral/a (uvedete alespoĖ 2 dĤvody);
charakterizujete ho/ji (napĜ. vzhled, vlastnosti, chování, záliby);
popíšete jednu událost, kterou jste spoleþnČ zažili.

1. ýÁST

VERZE B

Váš nČmecký kamarád Simon vám v posledním dopise napsal o svém školním výletČ do
Francie. Dopis vás zaujal a rozhodl/a jste se mu napsat o vašem školním výletČ. Napište mu
dopis v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
•
•
•
•

mu podČkujete za dopis a zajímavé vyprávČní;
uvedete, kdy a kde jste byl/a na školním výletČ se svou tĜídou;
popíšete jednu zajímavou situaci, která se bČhem školního výletu stala;
uvedete, zda rád/a jezdíte na školní výlety a proþ.
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2. ýÁST

VERZE A

PĜipravujete oslavu pro pĜátele, se kterými jste se seznámil/a pĜi pobytu v NČmecku. Oslavu
chcete uspoĜádat ve svém oblíbeném nČmeckém podniku. Napište do vámi vybraného
podniku e-mail s žádostí o rezervaci v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
•
•
•
•

sdČlíte, proþ píšete;
uvedete podrobnosti své rezervace (termín, poþet lidí, kuĜáci/nekuĜáci apod.);
se zeptáte, jak dlouho mĤžete v podniku zĤstat;
požádáte o potvrzení své rezervace.

2. ýÁST

VERZE B

Trávíte þást letních prázdnin studiem nČmeckého jazyka v NČmecku a na nástČnce ve škole
jste objevil/a následující inzerát:

ICH BIETE NACHHILFEUNTERRICHT IN
DEUTSCH ODER GESCHICHTE AN.
PREIS NACH ABSPRACHE.
BEI INTERESSE MELDE DICH BEI MIR!
peter.weiss@yahoo.de

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

uvedete, proþ píšete;
zeptáte se na alespoĖ dvČ informace, které jste se z inzerátu nedozvČdČl/a;
požádáte o setkání (kdy, kde apod.).
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