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1. ýÁST

VERZE A

ýasopis pro studenty španČlského jazyka vyzval své þtenáĜe, aby napsali þlánek na téma:
“Mi lugar favorito”.
Rozhodl/a jste se na výzvu reagovat. Napište þlánek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
•
•
•
•

popíšete dané místo;
vysvČtlíte, proþ jste si ho vybral/a (uvedete alespoĖ dva dĤvody);
popíšete, co jste na daném místČ zažil/a;
doporuþíte dané místo þtenáĜĤm þasopisu.

1. ýÁST

VERZE B

V rámci studijního výmČnného pobytu bude u vás doma bydlet ŠpanČlka Paz. Jako
hostitelskou rodinu vás proto požádala o základní informace o svém týdenním pobytu u vás
doma. Napište Paz dopis v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
•
•
•
•

projevíte radost z toho, že u vás bude bydlet;
vysvČtlíte, jaká pravidla se u vás doma dodržují;
navrhnete alespoĖ dvČ aktivity, které plánujete spoleþnČ dČlat, a uvedete proþ;
se zeptáte na podrobnosti jejího pĜíjezdu (den, hodina, místo apod.).
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2. ýÁST

VERZE A

Studujete v Seville, kde jste si zakoupil/a týdenní zájezd na ostrov Mallorca. Bohužel jste
však dva dny pĜed odjezdem onemocnČl/a a hledáte za sebe náhradu. Napište inzerát na
školní nástČnku v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
•
•
•

•

sdČlíte, co nabízíte;
poskytnete základní informace o zájezdu (kdy, kam, jak, cena);
struþnČ popíšete program zájezdu;
uvedete své kontaktní údaje.

2. ýÁST

VERZE B

Minulý týden jste se zúþastnil/a kulturní akce. Rozhodl/a jste se napsat krátkou zprávu
o této akci do rubriky "Los jóvenes recomiendan" španČlského studentského þasopisu.
Napište zprávu v rozsahu 60–70 slov, ve které:
•
•

•

uvedete základní informace o kulturní akci (druh, místo, þas apod.);
struþnČ popíšete program dané akce;
napíšete, co se vám na akci líbilo/nelíbilo a proþ.
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