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Přílohy 

1. Poslechový subtest 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 
                           FJMZD13C0T02 

DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
 

 

 

Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice 

úspěšnosti: 44 % 

 

 1   Základní informace k zadání zkoušky 

· Didaktický test obsahuje 63 úloh. 

· Časový limit pro řešení didaktického testu je 

uveden na záznamovém archu. 

· Povolené pomůcky: pouze psací potřeby. 

· U každé části je uvedena váha části/úlohy 

v bodech, např.: 

5 bodů/1 bod = v celé části můžete získat 

nejvýše 5 bodů, za jednu správnou odpověď 

získáte 1 bod. 

· U všech úloh je právě jedna odpověď správná. 

· Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď se 

body neodečítají. 

· Odpovědi pište do záznamového archu. 

· Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, 

nebudou však předmětem hodnocení. 

· Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi 

bude považován za chybné řešení. 

 2   Pravidla správného zápisu odpovědí 

· Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo 

černou propisovací tužkou, která píše 

dostatečně silně a nepřerušovaně. 

· Hodnoceny budou pouze odpovědi uvedené 

v záznamovém archu. 

 

 2.1   Pokyny k uzavřeným úlohám 

· Odpověď, kterou považujete za správnou, 

zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli 

záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu 

dle obrázku.  

 

· Pokud budete chtít následně zvolit jinou 

odpověď, zabarvěte pečlivě původně 

zakřížkované pole a zvolenou odpověď 

vyznačte křížkem do nového pole. 

 

· Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí a jejich 

oprav bude považován za nesprávnou odpověď. 

· Pokud zakřížkujete více než jedno pole, bude 

vaše odpověď považována za nesprávnou. 

2.2   Pokyny k otevřeným úlohám 

· Odpovědi pište čitelně do vyznačených bílých 

polí.  

 

 

· Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice. 

· Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá 

písmena. 

· Pokud budete chtít následně zvolit jinou 

odpověď, pak původní odpověď přeškrtněte a 

novou odpověď zapište do stejného pole. Vaše 

odpověď nesmí přesáhnout hranice 

vyznačeného pole. 

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 

  

A A B B C C D 

4 
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POSLECH 

1. ČÁST ÚLOHY 1–4                                                4 body/1 bod 

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základě 
vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–C. 

 

1 Où la visite de la ville va-t-elle commencer ? 

A) B) C) 

 
  

2 Qu’est-ce que Marc va apporter pour l’excursion ? 

A) B) C) 

 
 

 

 

3 Qu’est-ce que les filles vont faire ce soir ? 

A) B) C) 

 

 

 

 

 

4 À quelle heure Paul propose-t-il de rencontrer Nathalie ? 

A) B) C) 
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2. ČÁST ÚLOHY 5–12                                            8 bodů/1 bod 

Uslyšíte vyprávění mladé ženy o volbě jejího zaměstnání. Na základě vyslechnuté nahrávky 
rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 

 

 

 

 

     P     N 

5 Margot veut devenir opticienne depuis l’enfance.   

   

6 Margot a réussi les examens de la première année de médecine.  

   

7 Margot a eu la possibilité de commencer ses études d’opticien en février.  

   

8 Margot a choisi le métier d’opticien parce qu’elle souhaitait travailler avec 
les gens. 

 

   

9 Margot veut devenir opticienne comme ses parents.    

   

10 Pendant ses études, Margot a fait un stage de six semaines.  

   

11 Margot pense que le métier d'opticien sera trop difficile pour elle.  

   

12 À l’avenir, Margot veut ouvrir son propre magasin.    
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3. ČÁST ÚLOHY 13–19                                            7 bodů/1 bod 

Uslyšíte telefonický rozhovor zaměstnance zážitkové agentury se zájemkyní o let balonem. Na 
základě vyslechnuté nahrávky doplňte informace na vynechaná místa v úlohách 13–19. 

V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. Čísla můžete zapisovat číslicemi. První úloha slouží jako 
vzor (0). 

 
 
 

  

Vol en ballon 

Nom de l’agence : (0) Cadeau Surprise 

Prix :  - pour 1 personne : 250 € 

  - pour 2 personnes : 350 €, commande par Internet : (13) _____________€ 

Confirmation de la date : (14) _____________ heures avant le vol. 

Place du vol : (15) _____________ à 25 km de Lyon. 

Transport :  - seuls 

    - avec l’agence en (16) _____________ pour 19 € 

Photos / vidéo du vol :  - prix habituel : 15 € 

      - commande 3 mois à l’avance : (17) _____________ 

Type d’assurance suffisante : (18) _____________. 

Recommandations spéciales : des vêtements chauds, des (19) _____________. 
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4. ČÁST ÚLOHY 20–23                                          4 body/1 bod 

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základě 
vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 20–23 vždy jednu správnou odpověď   A–C. 

 
 
 
20  Quelle boisson le client va-t-il prendre ? 

 A) un jus de carotte  

 B) un thé vert nature 

 C) une citronnade maison  

 
 

21 Pourquoi Pierre téléphone-t-il à Nadine ? 

Pour lui dire qu’il : 

A) achètera les tickets au stade. 

B) a acheté les tickets sur Internet. 

C) va acheter les tickets dans l’agence. 

 
 
22 Comment s’appelle la personnalité féminine française de l’année ? 

A) Carla Bruni 

B) Marie Dubois 

C) Christine Lagarde 

 
 
23 Combien le client doit-il payer ? 

A) 54 euros  

B) 44 euros 

C) 24 euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 
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2. Dotazník pro studenty 

Vážené studentky, vážení studenti, 

před vyplněním poslechové části didaktického subtestu bych Vás ráda poprosila 

o zodpovězení několika otázek v dotazníku. Dotazník je stejně jako subtest anonymní. 

Veškeré získané údaje budou použity výhradně pro účely mé diplomové práce.  

Za vyplnění předem děkuji.       

Alžběta Fejková 

Ročník: 

Škola: 

1. Od jakého ročníku máte ve škole francouzský jazyk? 

2. Kolik hodin týdně máte ve škole francouzský jazyk? 

3. Máte ve škole hodiny s rodilým mluvčím? Pokud ano, kolik hodin týdně 

z celkového počtu hodin? 

4. S jakou učebnicí v hodinách francouzského jazyka ve škole pracujete? 

5. Používáte v hodinách i jiné tištěné materiály než učebnici? 

6. Procvičujete v hodinách francouzského jazyka zvukové nahrávky? Pokud ano, 

zaškrtni jak často. 

· Méně než v jedné vyučovací hodině týdně. 

· V jedné vyučovací hodině týdně. 

· Více než v jedné vyučovací hodině týdně. 

· Žádná z uvedených možností 

7. Budete z francouzského jazyka maturovat? 

8. Studoval/a jste francouzský jazyk před nástupem na gymnázium? Pokud ano, 

kolik hodin týdně? 

9. Navštěvujete kurzy francouzského jazyka jinde než ve škole? Pokud ano, 

napište kde a kolik hodin týdně. 

 


