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NĚMECKÝ JAZYK 
vyšší úroveň obtížnosti     NJMVP11C0T03 

PÍSEMNÁ PRÁCE 
 
 

 

Maximální bodové hodnocení: 36 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 

 
 

 1   Základní informace k zadání zkoušky 

 Písemná práce obsahuje 2 části. 

 Časový limit pro řešení je uveden na 
záznamovém archu. 

 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. 

 
 
 
 

 

 2   Pravidla správného zápisu práce 

 Pište modrou nebo černou propisovací 
tužkou, která píše dostatečně silně a 
nepřerušovaně. 

 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 mit 

folgendem Titel zu schreiben: 

„Absolutes Rauchverbot in Restaurants und Kneipen?“ 

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 Situation in Tschechien vorstellen; 

 die Vor- und Nachteile eines generellen Rauchverbots in der Gastronomie 

schildern; 

 persönlich zum Thema Stellung nehmen und Ihre Meinung begründen. 

 

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

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie möchten an einer deutschen Universität 

studieren, konnten aber auf den Webseiten der Uni nicht alle notwendigen Informationen 

finden. Sie schreiben nun eine E-Mail an die Studienabteilung studienabteilung@uni.de im 

Umfang von 100–120 Wörtern, in der Sie: 

 anführen, warum Sie schreiben; 

 erklären, welche Fachrichtung Sie gewählt haben und warum; 

 nach zwei Informationen fragen, die Sie auf den Webseiten nicht finden 

konnten;  

 um Antwort bitten. 

 

Beachten Sie die formalen Kriterien dieser Textsorte. 

 

 


