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Test i příslušný klíč správných řešení jsou do okamžiku uvolnění testu k volnému užití, tj. do 25. března 2013, 
určeny výhradně středním školám, a to pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli zveřejnění 
či užití obsahu tohoto testu či příslušného klíče správných řešení, jakož i kterékoli jejich části v rozporu s tímto 
určením, bude považováno za porušení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
  CJIZP13C0T01 

PÍSEMNÁ PRÁCE  ILUSTRAČNÍ TEST 
 
 

 

Maximální bodové hodnocení: 30 bodů 
Hranice úspěšnosti: 40 % 

 
 

 1   Základní informace k zadání zkoušky 

 Z nabízených 10 zadání si vyberte jedno. 
Na výběr máte 25 minut. 

 Časový limit pro vypracování písemné 
práce je uveden na záznamovém archu. 

 Povolené pomůcky: psací potřeby a 
Pravidla českého pravopisu. 

 Pište do záznamového archu. 

 Napište alespoň 250 slov (orientačně  
25–30 řádků rukou psaného textu). 

 

 

 

 2   Pravidla správného zápisu práce 

 Pište modrou nebo černou propisovací 
tužkou, která píše dostatečně silně a 
nepřerušovaně. 

 Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu. 

 Pište pouze do ohraničených polí. Zápisy 
odpovědí mimo tato pole nebudou 
hodnoceny. 

 Pište ČITELNĚ. Nečitelný text nebude 
hodnocen. 

 Při psaní rozlišujte velká a malá písmena! 

 V rámci 25 minut na výběr zadání si můžete 
psát do testového sešitu osnovu, koncept 
i poznámky, nebudou však předmětem 
hodnocení. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 
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Z následujících zadání písemné práce si vyberte jedno. 
 

Zadání 1  

Čím mohou zapůsobit politici na nejmladší voliče? 
 
Zpracování: libovolný text publicistického stylu o tom, co ovlivňuje rozhodování 
mladých lidí ve volbách 
 

Zadání 2 

Bez signálu 
 
VÝCHOZÍ TEXT 
 
Čekám na signál, 
ten z nebe nepřichází, 
a tak čekám dál. 
 
Tisíce družic, vysílačů, vedení a přijímačů 
jak pilné včelky rozsévají signál z květu na květ. 
V zemi české čtrnáct milionů funkčních SIM karet 
krom naší vsi je všude moderní svět. 
 

(Nightwork) 
 

Zpracování: vypravování o tom, jak se vám zkomplikuje život, když ztratíte signál 
mobilního operátora (role výchozího textu inspirativní) 
 

Zadání 3 

„Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, 
co otevírá dveře zlu.“ 
 

(Václav Havel) 
 

Zpracování: úvahový text na základě uvedeného citátu 
 

Zadání 4 

Úspěšný zásah policistů a hasičů  
 
Zpracování: zpráva do regionálního zpravodaje o události, kterou museli řešit 
policisté a hasiči   
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Zadání 5  

Příprava na podzimní drakiádu 
 
VÝCHOZÍ OBRÁZEK 

 
(www.omalovankykvytisknuti.info) 

 

Zpracování: popis pracovního postupu výroby papírového draka na základě 
výchozího obrázku 
 

Zadání 6 

Pozor na podvodné firmy! 
 
VÝCHOZÍ TEXT 
 
Vážení občané, v poslední době se množí případy, kdy se na policii dostaví někdo z Vás, 
kdo se cítí být podveden firmami pořádajícími různé předváděcí akce. Vzhledem k těmto 
okolnostem bychom Vám chtěli dát několik rad, než se na nějakou takovou akci vydáte… 
 

(CERMAT) 
 

Zpracování: text informativního charakteru určený na webovou stránku města, který 
navazuje na výchozí text   
 

Zadání 7 

V zemi hobitů a elfů 
 
Zpracování: líčení fantastické krajiny 
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Zadání 8 

Zimní cool brigáda 
 
VÝCHOZÍ TEXT  
 
Hledáme instruktora lyžování nebo snowboardingu. 
 
Co od Vás požadujeme? 

- dobré lyžařské dovednosti  
- licence výhodou, ne však nutnou podmínkou  
- praxe na obdobné pozici výhodou 
- minimálně komunikativní znalost AJ nebo NJ  
- schopnost pracovat s dětmi a vystupovat před skupinou lidí  
- reprezentativní vzhled a vystupování, věk minimálně 18 let  

 
A co Vám nabízíme? 

- výhodné platové podmínky   
- ubytování v plně vybavené horské chalupě  
- lyžování v areálu zdarma  
- zapůjčení firemního oblečení 

 
Práce instruktora probíhá podle domluvy a Vašich časových možností. 

 
(www.hyperstudent.cz, upraveno) 

 

Zpracování: motivační dopis na základě výchozího textu  
 

Zadání 9 

Život v počítačové hře? 
 
VÝCHOZÍ TEXT 
  
Muž chtěl přenést počítačovou hru do reality, sotva ale přežil 
Třiadvacetiletý vtipálek z amerického Clemsonu v Jižní Karolíně si chtěl v pondělí zahrát 
svou oblíbenou počítačovou hru Frogger naživo. Herní klasika spočívá v tom, že se žába 
snaží proběhnout skrz frekventovanou silnici, přičemž se může pohybovat jen do čtyř 
základních stran. Jeho hloupý nápad ovšem nevyšel. Při nebezpečném manévru ho zranilo 
terénní vozidlo. 
 

 (www.novinky.cz, upraveno) 
 

Zpracování: úvahový text o vztahu reality a světa počítačových her (role výchozího 
textu inspirativní) 
 

Zadání 10 

Carpe diem! 
 
Zpracování: charakteristika člověka, který si umí užívat života 
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