NĚMECKÝ JAZYK
NJMZP14C0T04
PÍSEMNÁ PRÁCE
Maximální bodové hodnocení: 36 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %
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Pravidla správného zápisu práce

x Pište modře nebo černě píšící propisovací
tužkou, která píše dostatečně silně
a nepřerušovaně.

Základní informace k zadání zkoušky

x Písemná práce obsahuje 2 části.

x Hodnoceny budou pouze texty zapsané
v záznamovém archu.

x Časový limit pro vypracování písemné práce
je uveden na záznamovém archu.

x Pište pouze do ohraničených polí
v záznamovém archu. Zápisy mimo tato pole
nebudou hodnoceny.

x Povolené pomůcky: psací potřeby
a slovníky, které neobsahují přílohu
věnovanou písemnému projevu.

x Požadovaný rozsah textu je vymezen
počtem slov v instrukcích každé části.
V záznamovém archu je tento rozsah
orientačně vyznačen řádky a údajem o počtu
slov vedle příslušných řádků.

x U každé části je uveden maximální počet
bodů.
x Pište do záznamového archu.
x Poznámky si můžete dělat do testového
sešitu, nebudou však předmětem
hodnocení.

x Řádky na šedém podtisku využijte
v případě, že jste jednotlivé odstavce
v odpovědi oddělovali vynechanými řádky
nebo jste v textu škrtali apod.

x Předmětem hodnocení je pouze autorský
text žáka. Text prokazatelně převzatý
z dostupného zdroje se nezapočítává do
celkového rozsahu písemné práce, a není
tedy předmětem hodnocení.

x Pište ČITELNĚ. Nečitelný text nebude
hodnocen.
x Při psaní rozlišujte velká a malá písmena!

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014
Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části pro komerční účely
či pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného souhlasu CZVV bude ve smyslu obecně
závazných právních norem považováno za porušení autorských práv.
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1. ČÁST

max. 24 bodů

Redakce německého studentského časopisu vyzvala své čtenáře, aby napsali článek
o školní akci, které se zúčastnili. Téma vás zaujalo, a tak jste se rozhodl/a na výzvu
reagovat.
Napište článek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
x
x
x
x
x

uvedete, jaké školní akce jste se zúčastnil/a;
sdělíte, kdy a kde se akce konala;
popíšete průběh akce;
uvedete, co se vám na akci líbilo/nelíbilo (alespoň dvě informace);
napíšete, zda byste se akce příště zúčastnil/a a proč.
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2. ČÁST

max. 12 bodů

Váš německý kamarád Joachim vás pozval na svou narozeninovou oslavu, která se koná
tento pátek od 20 hodin u něj doma. Bohužel přijedete na oslavu později.
Napište mu e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
x
x
x
x

poděkujete za pozvání a potvrdíte svou účast;
vysvětlíte, proč přijedete později;
se zeptáte na podrobnosti oslavy (např. hosté, oblečení, co přinést s sebou);
nabídnete pomoc při úklidu po oslavě.
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