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VŠEOBECNÉ POKYNY
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Písemná zkouška
1. část
Úloha:
Český kolega plánuje přijet do vaší společnosti, kde chce pracovat. Chtěl by získat nějaké informace
o jeho novém místě. Napište mu e-mail, který bude obsahovat informace:





kde se město nachází
jak vypadá jeho byt
jaká jsou ve městě zajímavá místa, která může navštívit
kde a jak může strávit volný čas

Váš e-mail by měl obsahovat asi 100 slov.

………………………………,
chtěl/a bych ti odpovědět krátce na tvé dotazy...........…………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………….…....…………...
……………….……………………………………………………………..…………………………......
……….………………………………………………………………………………………………........
5……………………..…………….………………………………………………………………….…...
……….……………………………………………………………………………………....….………...
…………….…………………………………………………………………………….…....…………...
……………….……………………………………………………………..…………………………......
……….………………………………………………………………………………………………........
10…………………………………………………………………………………………………….…....
……….……………………………………………………………………………………....….………...
…………….…………………………………………………………………………….…....…………...
……………….……………………………………………………………..…………………………......
……….………………………………………………………………………………………………........
15………………………………………………………………………………………………………….
……….……………………………………………………………………………………....….………...
…………….…………………………………………………………………………….…....…………...
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Písemná zkouška
2. část
Úloha:
Váš český kamarád se vás zeptal na to, jaký cizí jazyk se učíte a jak se ho učíte. Napište mu e-mail,
který bude obsahovat:





proč jste si tento jazyk vybrali
s jakými potížemi jste se setkali během učení
jak a kde jste se jazyk učili
jak a kde tento jazyk můžete použít

Váš e-mail by měl obsahovat asi 100 slov.

.……...................................,
myslíš si, že by člověk měl znát více jazyků?
…………….…………………………………………………………………………….…....…………...
……………….……………………………………………………………..…………………………......
……….………………………………………………………………………………………………........
5……………………..…………….………………………………………………………………….…...
……….……………………………………………………………………………………....….………...
…………….…………………………………………………………………………….…....…………...
……………….……………………………………………………………..…………………………......
……….………………………………………………………………………………………………........
10…………………………………………………………………………………………………….…....
……….……………………………………………………………………………………....….………...
…………….…………………………………………………………………………….…....…………...
……………….……………………………………………………………..…………………………......
……….………………………………………………………………………………………………........
15………………………………………………………………………………………………………….
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