ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
CJMZP15C0T04
PÍSEMNÁ PRÁCE
Maximální bodové hodnocení: 30 bodů
Hranice úspěšnosti: 40 %
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Pravidla správného zápisu písemné práce

x Pište modře nebo černě píšící propisovací
tužkou, která píše dostatečně silně
a nepřerušovaně.

Základní informace k zadání zkoušky

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

x Hodnocen bude pouze text zapsaný
v záznamovém archu.

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

x Pište pouze do ohraničených polí
v záznamovém archu. Text zapsaný mimo
tato pole nebude hodnocen.

x Povolené pomůcky: psací potřeby
a Pravidla českého pravopisu.

x Pište ČITELNĚ. Nečitelný text nebude
hodnocen.

x Pište do záznamového archu.
x Napište alespoň 250 slov (orientačně
25–30 řádků rukou psaného textu).

x Při psaní rozlišujte velká a malá písmena!
x V rámci 25 minut na výběr zadání si můžete
psát do testového sešitu osnovu, koncept
i poznámky, nebudou však předmětem
hodnocení.

x Předmětem hodnocení je pouze autorský
text žáka. Text prokazatelně převzatý
z dostupného zdroje se nezapočítává do
celkového rozsahu písemné práce, a není
tedy předmětem hodnocení.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2015
Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části pro komerční účely
či pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného souhlasu CZVV bude ve smyslu obecně
závazných právních norem považováno za porušení autorských práv.
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Z následujících zadání písemné práce si vyberte jedno.
Zadání 1

Tajemný posel
VÝCHOZÍ TEXT
Vysoké podpatky zlověstně klapou na kamenných schodech. Mrazivý vzduch, zavěšené
drátěné košile, brnění, svícny z hrubého železa nad zákrutami točitého věžního
schodiště. Vysoký a dutý zvuk. Zabušení na hlavní bránu. Kdosi je dole a přeje si
okamžitě mluvit s hradní paní. Věc prý nesnese odkladu.
(J. Joyce, Giacomo Joyce, upraveno)

Zpracování: vypravování odehrávající se ve středověku navazující na výchozí text

Zadání 2

Můj domov – můj kraj – mé srdce
VÝCHOZÍ TEXT
Horská krajina, husté lesy, rozlehlé pastviny, na nichž se pokojně pasou ovce, tradiční
roubené chalupy kolem dvorů s jasany a lípami, rázovití obyvatelé a výborná slivovice.
Takové je Valašsko, region, v němž se i v současné době daří udržovat lidové obyčeje.
Při návštěvě Valašska určitě zajděte do některého z četných muzeí, která vám přiblíží
bohatou historii kraje, nebo navštivte tradiční vesnické slavnosti. Až vás Valaši vyšňoření
do překrásně nazdobených krojů pohostí, zapějete si s nimi od srdce: Ej, to je kraj můj
milovaný, krása je v něm a Boží klid.
(CZVV, inspirováno www.valasskomoje.cz)

Zpracování: článek do regionální přílohy celostátního deníku o krásách, zvycích a tradicích
libovolné oblasti České republiky (funkce výchozího textu inspirativní)

Zadání 3

Nebuďme lhostejní
VÝCHOZÍ TEXT
Projekt:
Termín výstavby:
Odhadované náklady:
Státní dotace:
Veřejná sbírka:
Chybějící prostředky:

Stavba útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata
10. 10. 2015  30. 6. 2016
45 milionů Kč
18 milionů Kč
20 milionů Kč
7 milionů Kč
(CZVV, inspirováno www.havirov-city.cz)

Zpracování: otevřený dopis adresovaný zastupitelům obce s cílem přesvědčit je, aby
obec přispěla na stavbu uvedenou ve výchozím textu
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Zadání 4

Člověk a stroj
VÝCHOZÍ TEXT
Je zvláštní, jak velkou část svého života strávíme tím, že se snažíme nějak vyjít se stroji,
nastavit jejich fungování. Bojujeme s nimi, využíváme je při práci i zábavě, někdy se
jim také přizpůsobujeme. Kontury našeho života jsou otištěné ve strojích, jimiž se
obklopujeme.
(S. Hall, Čelisti slov, upraveno)

Zpracování: úvahový text zabývající se myšlenkou nastíněnou ve výchozím textu

Zadání 5

Když les procitá
VÝCHOZÍ TEXT
Vcházíme do lesa zahaleného oparem bělavé mlhy, která se pomalu rozpouští pod
náporem slunečních paprsků tohoto zářijového rána, i když ty už teď začátkem
podzimu ztrácejí svou sílu. Na cestě se mezi nahnědlým listím povalují lesklé kaštany
právě vyloupnuté ze svých ostnatých hnízd.
(CZVV)

Zpracování: líčení rozvíjející motivy výchozího textu

Zadání 6

Volím, volíš, volíme!
VÝCHOZÍ TEXT
Sliby jste slýchali předloni i loni. Já ale přináším opravdovou změnu! Co získáte, když
do studentského parlamentu zvolíte právě mě? Delší přestávky, rozmanitější nabídku
zboží ve školním bufetu, toaletní papír na každém záchodě, širší výběr obědů, přístup
k počítačům i během přestávek, možnost využívat školní tělocvičnu i po vyučování
a mnoho dalších výhod.
(CZVV)

Zpracování: článek do školního časopisu, jehož cílem je představit volební program
kandidáta do studentského parlamentu (funkce výchozího textu
inspirativní)
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Zadání 7

Objev, který změnil svět
VÝCHOZÍ TEXT
Dvacáté století přineslo několik skutečně přelomových objevů, které dokázaly zásadním
způsobem ovlivnit směr dalšího vývoje celého lidstva: atomová bomba, motorové
letadlo, počítač, mobilní telefon, penicilin, rozšifrování struktury DNA, kontaktní čočky.
(www.21stoleti.cz, upraveno)

Zpracování: referát o jednom z objevů uvedených ve výchozím textu

Zadání 8

Host do domu, hůl do ruky
Zpracování: vypravování o nevítané návštěvě

Zadání 9

Být den kovbojem
VÝCHOZÍ TEXT
Když přijdete do westernového městečka, přenesete se na Divoký západ. Někdo si
zastřílí z luku nebo vyzkouší hod tomahavkem. Jiný si v saloonu pochutná na steaku,
zapije ho ohnivou vodou a zatančí si v rytmu country.
(CZVV)

Zpracování: článek s reportážními prvky o návštěvě westernového městečka (funkce
výchozího textu inspirativní)

Zadání 10

Nepotřební?
VÝCHOZÍ TEXT
V posledních letech se stalo trendem, že úspěšnou kariéru budují především mladí,
draví a z pohledu zaměstnavatele perspektivní lidé, zatímco ti o jednu nebo dvě
generace starší jako by patřili do starého železa. Přitom po celá staletí platilo, že
právě lidé s bohatými životními i profesními zkušenostmi byli těmi nejváženějšími
a nejdůležitějšími.
(CZVV)

Zpracování: úvahový text o vztahu současné české společnosti ke generaci lidí
v důchodovém věku (funkce výchozího textu inspirativní)
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