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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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PART ONE max. 24 points 

You work for a magazine for students of English and you have been asked to write a review 
of a book/film you have read/seen recently. 

Write a review of  210–240 words. In your text you should: 
 

• give some basic information about the book/film (name, author/director, etc.); 
• summarise the plot (mention the main characters);  
• provide exact examples (at least two) of what you liked or disliked about the 

book/film  and explain why;  
• explain why you would or would not recommend the book/film to the reader of the 

review.   
 

Write your review in an appropriate style and format. 
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PART TWO max. 12 points   

Imagine the following situation: You are spending your holidays in the United Kingdom and 
you have bought a piece of clothing which had a defect. You went back to the shop to return 
it. However, the shop assistant refused to take it back and he was also very rude. You have 
decided to write a complaint to Mr. John Goodman from the Customer Service Department. 
Write an e-mail of 100–120 words using the following e-mail address:              
customer@big-mall.org. In your e-mail you should: 

• explain why you are writing; 
• describe the problem of the goods and the shop assistant; 
• ask for information about how your complaint will be handled.  

 
Write your e-mail in an appropriate style and format. 

 


