ŠPANĚLSKÝ JAZYK
SJMZP16C0T01
PÍSEMNÁ PRÁCE
Maximální bodové hodnocení: 36 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %
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Základní informace k zadání zkoušky

x Písemná práce obsahuje 2 části.

Pravidla správného zápisu práce

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

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

x Hodnoceny budou pouze texty zapsané
v záznamovém archu.

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

x Pište pouze do ohraničených polí
v záznamovém archu, která jsou určena pro
příslušnou část písemné práce. Zápisy
mimo tato pole nebudou hodnoceny.

x U každé části je uveden maximální počet
bodů.
x Pište do záznamového archu.

x Požadovaný rozsah textu je vymezen
počtem slov v instrukcích každé
části. V záznamovém archu je tento
rozsah orientačně vyznačen údajem
o požadovaném minimálním počtu slov
vedle příslušného řádku.

x Poznámky si můžete dělat do testového
sešitu, nebudou však předmětem
hodnocení.
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, 2016
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

Vaše učitelka španělštiny vás požádala, abyste napsal/a článek pro studentský časopis vaší
partnerské školy ve Španělsku na téma:
“La mejor excursión de nuestra clase”
Napište článek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
x
x
x
x

uvedete základní informace o školním výletu (termín, místo, doprava apod.);
popíšete, co jste na výletě dělali;
vysvětlíte, proč byl pro vás tento výlet nejlepší;
uvedete, kde si čtenáři mohou prohlédnout fotky z výletu.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2016
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2. ČÁST

max. 12 bodů

Jste ve Španělsku na jazykovém kurzu. Na nástěnce v jazykové škole jste si přečetl/a
následující inzerát o zajímavé soutěži:




Concurso de talentos
¿Sabes cantar, bailar, cocinar, hacer magia o divertir a los demás?



¡Ven a mostrarnos tu talento y gana premios fantásticos!



¿Quieres participar? Envía un e-mail a la Sra. Meléndez
(nochedetalentos@info.es). Ella te informará.




Rozhodl/a jste se na inzerát reagovat.
Napište paní Meléndez e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
x
x
x
x

s dělíte, proč píšete;
se stručně představíte;
napíšete, s čím byste chtěl/a v soutěži vystoupit;
se zeptáte alespoň na tři informace o soutěži (termín, místo, podmínky účasti,
poplatek apod.).
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