FRANCOUZSKÝ JAZYK
FJMZP19C0T04
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!
Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
Informace veřejně nepřístupná podle ustanovení § 80b zákona č. 561/2004 Sb.
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1. ČÁST

max. 24 bodů

Na letní prázdniny si chcete najít brigádu ve francouzském městě Toulouse. Rozhodl/a
jste se proto napsat e-mail do tamější agentury, která zprostředkovává práci.
Napište kontaktní osobě panu Dupontovi e-mail v rozsahu 120−150 slov, ve kterém:
x
x
x
x
x

sdělíte, proč píšete;
se představíte (jméno, věk, národnost apod.);
uvedete, o jakou práci máte zájem a proč;
napíšete, jaké předpoklady pro tuto práci máte;
požádáte o zaslání pracovní nabídky.
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2. ČÁST

max. 12 bodů

Jste na ročním studijním pobytu ve Francii a bydlíte v hostitelské rodině u pana a paní
Lambertových. Dnes bohužel nestihnete každodenní večeři doma s rodinou.
Napište Lambertovým celými větami vzkaz v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
x
x
x
x

se omluvíte, že nebudete moct na večeři přijít;
vysvětlíte, proč se večeře nezúčastníte;
uvedete, kdy se vrátíte domů;
je požádáte, aby vám večeři nechali na později.
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