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Filozofická fakulta Ostravské univerzity  
katedra romanistiky  

 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů r. 2019 
 
 
 

Studijní program:  Francouzská filologie NMgr. 
Specializace:  Francouzština pro překlad 
 
 
 

Test z francouzského jazyka - varianta A 
Celková doba trvání písemné zkoušky: 60 min 

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

Le taux de chômage en France tombe à 8,7 %, son plus bas niveau depuis 
2009, selon l’Insee 

Ces chiffres mesurés selon les normes du Bureau international du travail confirment la 
lente décrue du chômage en 2019. 

L’amélioration sur le marché du travail se poursuit, mais à un rythme très lent. Au premier 
trimestre, le taux de chômage a diminué de 0,1 point sur l’ensemble du territoire (outre-mer 
compris, sauf Mayotte), d’après les données provisoires diffusées, jeudi 16 mai, par l’Insee. 
Ce chiffre, qui se situe désormais à 8,7 % – soit son plus bas niveau depuis début 2009 –, 
avait déjà reculé de 0,3 point lors des trois derniers mois de 2018. 

Pour la période allant de début janvier à fin mars, il y avait, en métropole, 2,4 millions de 
personnes au chômage (soit 19 000 de moins en trois mois). 

Parmi les chômeurs, 963 000 déclarent rechercher un poste depuis au moins un an. Le taux de 
chômage de longue durée s’élève, ainsi, à 3,3 % de la population active, en diminution de 0,3 
point en un an. 
 
 
 
 
 
a) Francouzština pro překlad – prezenční forma, NMgr. 
 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 50 bodů. 
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Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: A 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 7 
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 98 
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 83,57 
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,41 
Decilové hranice výsledku zkoušky 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 18. 6. 2019 
 
Zpracovala: Julínková Dagmar 
 
Za správnost: Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. 


