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Dobrý den, 

vítám vás u zkoušky z českého jazyka. 

Budu vám dávat různé otázky, odpovídejte prosím PODROBNĚ. 

Jste připraven/a? 

 

Začneme 1. částí. 

V této části vám položím několik otázek, které souvisí s tématem „Služby”. 

 

Jak často chodíte nakupovat potraviny a kde obvykle nakupujete? 

 

Jezdíte na dovolenou raději sám/sama nebo s cestovní kanceláří? Proč? 

 

Vyřizujete si osobní věci na úřadech sám/sama nebo s tlumočníkem? Proč? 

 

Proč jsou podle vás důležité knihovny? 

 

Kde by se ve vašem městě mohli ubytovat turisté? Proč právě tam? 

 

Pokud byste mohl/a, jaké služby byste změnil/a v místě, kde žijete? Vysvětlete proč. 

 

 

Děkuji, nyní budeme pokračovat 2. částí. 

 

 

ÚVOD  

1. ČÁST (4–5 otázek, cca 8 minut) TÉMA: Služby 
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Začneme úkolem 1. 

Popište prosím obrázek ... . 

 

 

 

Děkuji, nyní budeme pokračovat úkolem 2. 

Porovnejte prosím obrázky A a B. 

 

 

 

Děkuji, nyní budeme pokračovat 3. částí. 

 

 

2. ČÁST (cca 11 minut) TÉMA: Každodenní život 

Úkol 1 
 

 místo Jak vypadá místo na obrázku? 

 lidé Jak vypadají lidé na obrázku? 

 činnosti Co lidé na obrázku dělají? 

 denní doba Jak často lidé tuto činnost dělají? 

 atmosféra Jaký je podle vás vztah mezi lidmi na obrázku? 

 jiné? 

 

Úkol 2 
 

 místo V čem se liší místa na obrázcích? 

 lidé Jaké jsou rozdíly mezi lidmi na obrázcích? 

 činnosti Které z činností na obrázcích dáváte přednost a proč? 

 denní doba Jak se liší denní doba, kdy lidé tyto činnosti obvykle dělají? 

 atmosféra Jak byste porovnal/a náladu lidí na obrázcích? 

 jiné? 
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V této části si představte, že pořádáte oslavu a chcete si rezervovat místo ve své oblíbené restauraci. 

Nejprve se po chatu s číšníkem/servírkou z této restaurace domluvíte na termínu rezervace a potom se 

domluvíte na podrobnostech vaší oslavy. 

Rozumíte zadání úkolu? 

 

 

Děkuji vám. To je konec zkoušky. 

3. ČÁST (cca 11 minut) TÉMA: Stravování 

Osnova rozhovoru: 

 datum a čas 

 počet osob 

 jídlo a pití 

 speciální přání 

 platba 

 jiné? 

Dobrý den, jak vám mohu pomoci? 

Na který den a na jakou hodinu si přejete rezervaci? 

Ano, to máme volno. 

Jak velký stůl chcete rezervovat? / Chtěl/a byste si rezervovat 

samostatný salonek? Máme salonek pro přibližně 15 osob. Bude vám to 

stačit? 

V kolik hodin asi bude vaše oslava končit? 

Jaké jídlo si přejete připravit? 

Když si vyberete a objednáte jídlo předem, mohu vám nabídnout slevu. 

Máte zájem? 

Měl/a byste zájem o podávání jídla formou švédského stolu? 

Jaké máte speciální přání? 

Přejete si objednat nějaký přípitek? 

Budete si přát nějakou speciální výzdobu? 

Jak budete platit? 

Budu požadovat zálohu 2 000 Kč. Zaplatíte ji před začátkem oslavy, 

souhlasíte? 

Výborně, potvrzuji vaši rezervaci. Těšíme se na vaši návštěvu. 


