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ÚLOHA 1 – Odpovědi na otázky

Musíte odpovědět na 10 otázek. Otázky nebudete vidět, ale budete znát téma 

otázek. Všechny otázky mají téma z běžného života. Hlavní témata jsou: 

bydlení, cestování, denní režim, jídlo a pití, nakupování a služby, počasí, práce, 

volný čas a zábava, vzdělávání, zdraví.

8. Které ovoce jíte rád/a?

Kartička 1
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12 bodů
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ÚLOHA 2 – Rozhovor (dialog) 

V této části budete mluvit s tazatelem / tazatelkou. Váš úkol bude získat 

nějakou informaci (například na úřadě, v bance, v pojišťovně), koupit si nějaké 

zboží, zajistit nějakou službu (například opravu brýlí, opravu pračky, výměnu 

bankovní karty). Budete dělat celkem 2 dialogy. Základní informaci vám dá 

obrázek a otázka vedle obrázku.

Kartička 2a

Kartička 2b
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12 bodů (obě části)
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ÚLOHA 3 – Vyprávění na jedno téma

V této části budete mluvit sám / sama. Musíte mluvit asi 1 minutu. Téma vám 

ukáže obrázek. Všechny úkoly mají téma z běžného života. Hlavní témata jsou: 

bydlení, cestování, denní režim, jídlo a pití, nakupování a služby, počasí, práce, 

volný čas a zábava, vzdělávání, zdraví. Nebojte se mluvit a řekněte všechno, co 

umíte říct. Nemusíte říkat pravdu.

Kartička 3
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ÚLOHA 4 – Rozhovor o dárku (dialog)

V této části budete vybírat s tazatelem / tazatelkou dárek. Musíte se dohodnout 

s tazatelem, která věc je vhodná. Je důležité také říct, proč určitý dárek vybíráte. 

Možné dárky vidíte na obrázku. Musíte nabízet jen předměty na obrázku. Tyto 

předměty jsou celkem 3, ale dárek může být jen 1.

Poznámka: V ústní části můžete získat celkem 40 bodů, můžete získat celkem 37 bodů za odpovědi 

a 3 body za výslovnost (fonetiku).

Kartička 4

VMU4K1
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