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Testový sešit se zadáním je do okamžiku uvolnění zadání písemné práce k volnému užití, tj. do 21. března 
2011, určen výhradně středním školám, a to pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli 
zveřejnění či užití obsahu tohoto testového sešitu, jakož i kterékoli jeho části v rozporu s tímto určením, bude 
považováno za porušení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). 

NĚMECKÝ JAZYK 
vyšší úroveň obtížnosti     NJIVP11C0T01 
CVIČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE 
 
 

 
Maximální bodové hodnocení: 36 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 
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• Písemná práce obsahuje 2 části. 

Základní informace k zadání zkoušky 

• Časový limit pro řešení je 90 minut. 

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

• U každé části je uveden maximální počet 
bodů. 

• Pište do záznamového archu. 

• Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení. 
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• Pište modrou nebo černou propisovací 
tužkou, která píše dostatečně silně a 
nepřerušovaně. 

Pravidla správného zápisu práce 

• Hodnoceny budou pouze práce zapsané 
v záznamovém archu. 

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

• Rozsah požadované odpovědi je 
v instrukcích každé části vymezen počtem 
slov. V záznamovém archu je tento rozsah 
orientačně vyznačen řádky a údajem 
o počtu slov vedle příslušných řádků. 

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

• Pište ČITELNĚ. Nečitelný text nebude 
hodnocen. 

• Při psaní rozlišujte velká a malá písmena!
 

 
 
 
 
 

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 
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1. TEIL Max. 24 Punkte 

Die Redaktion einer deutschen Schülerzeitung hat ihre Leser aufgefordert, einen Artikel zum 
Thema „Hat der Ferienjob einen Sinn?“ zu schreiben. Das Thema hat Sie angesprochen 
und Sie haben sich entschieden auf den Aufruf zu reagieren. Schreiben Sie einen Artikel im 
Umfang von 210–240 Wörtern, in dem Sie: 
 

• die Möglichkeiten für Ferienjobs in Tschechien vorstellen; 
• Vorteile und Nachteile von Ferienjobs im Ausland erklären (mindestens zwei 

Vorteile und Nachteile anführen); 
• Ihre eigenen Erfahrungen (oder die Erfahrungen Ihrer Freunde) mit Ferienjobs 

beschreiben; 
• Ihre Stellung zu dem Thema Ferienjob zusammenfassen. 

 
Beachten Sie die formalen Kriterien dieser Textsorte. 
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2. TEIL Max. 12 Punkte 

Ihre Schule hat vor einer Woche einen Schulball veranstaltet. Sie haben sich entschieden, 
die Leser der Internetzeitung für Deutschlernende „Deutschland on-line“ über diese 
Veranstaltung zu informieren. Schreiben Sie eine Nachricht im Umfang von 100–120 
Wörtern, in der Sie: 

• Grundinformationen über die Veranstaltung anführen (wann, wo, warum usw.); 
• den Verlauf der Veranstaltung beschreiben; 
• den Erfolg der Veranstaltung einschätzen. 

 
Beachten Sie die formalen Kriterien dieser Textsorte. 


