
 1 

Filozofická fakulta Ostravské univerzity  

katedra romanistiky - oddělení francouzštiny 

 

 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních oborů r. 2017 

 

 

Studijní program N7313 Překladatelství a tlumočnictví 

Studijní obor: Francouzština pro překladatelskou praxi, NMgr. 

 

 

 

Test z francouzského jazyka - varianta A 

Celková doba trvání písemné zkoušky: 60 min 

 

 

Překlad z francouzštiny do češtiny (bez použití slovníku)  100 b 

 
 

 

 

Les transporteurs de carburants de nouveau en grève en Ile-
de-France 

Une majorité des conducteurs de matières dangereuses (carburant, gaz, produits chimiques...) 

étaient de nouveau en grève en Ile-de-France samedi, pour réclamer une amélioration de leurs 

conditions de travail et un treizième mois, selon la CGT qui fait état également d'une "bonne 

mobilisation" dans l'Ouest. 

Le mouvement de grève, déclenché en plein week-end de l'Ascension, "sera reconduit lundi" 

et "va s'amplifier", dit la fédération CGT-Transport, qui en est à l'origine. Le dimanche, ce 

type de camions a l'interdiction de rouler. 

L'Ufip (Union française des industries pétrolières) s'était montrée "rassurante" vendredi sur 

les réserves des stations essence en affirmant que ses membres avaient "anticipé" la grève. 

Selon la CGT, les stations essence ont en temps normal une autonomie de trois jours. 

Selon Fabrice Michaud, secrétaire fédéral, "un peu plus de 70% des conducteurs" d'Ile-de-

France n'ont pas pris le volant samedi et l'activité des neuf dépôts d'essence franciliens était 

ralentie à des degrés divers, contre huit sur neuf la veille. 

Comme vendredi, les salariés ne bloquent pas les accès aux sites, selon le syndicaliste mais 

"filtrent" les arrivées de camions pour rallier à leur cause d'autres conducteurs. 

 

 

http://www.lefigaro.fr/economie/ 

 

 

 

 

 

Počet dosažených bodů : .............................................  

 
 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/05/26/20002-20170526ARTFIG00068-les-livreurs-d-essence-et-de-gaz-appeles-a-greve.php?redirect_premium
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a) Francouzština pro překladatelskou praxi – prezenční forma, NMgr. 

 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 50 bodů . 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: A 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 16 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 95 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 60,56 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,12 

Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě  19. 6. 2017 

Zpracovala: Julínková Dagmar 

Za správnost: Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. 


