ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
základní úroveň obtížnosti
PÍSEMNÁ PRÁCE
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Z nabízených 10 zadání si vyberte jedno. Na výběr máte 25 minut.
Časový limit pro vypracování písemné práce je uveden na záznamovém archu.
Pište čitelně modrou nebo černou propisovací tužkou do záznamového archu.
Při psaní rozlišujte velká a malá písmena.
Napište alespoň 200 slov (orientačně 20–25 řádků).
Povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu

Maximální bodové hodnocení: 15 bodů

Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn!

Z následujících zadání písemné práce si vyberte jedno.
Zadání 1

Máme Skype, ICQ, Facebook, mobilní telefony, e‐mail. Opravdu tak máme
k sobě blíž?
Zpracování: zamyšlení

Zadání 2

Dovolená na míru
Zpracování: popis postupu, jak krok za krokem připravit co nejzajímavější nabídku pro „cestovatele
labužníka“

Zadání 3

Muselo to takhle dopadnout?
Zpracování: charakteristika s prvky úvahy, jejímž cílem je zachytit formování osobnosti závislého
člověka

Zadání 4

Kamery na každém kroku
VÝCHOZÍ TEXT
Stále více se setkáváme s upozorněními: Pozor, objekt je střežen kamerovým systémem. Skutečně
musí oko kamery hlídat lidské chování a jednání? Okradli bychom se a povraždili, nebýt jich?
Zpracování: článek do novin

Zadání 5

Hezká, krásná, nejštíhlejší
VÝCHOZÍ TEXT
Představitelky ideální krásy jsou čím dál vyšší a hubenější. Lékaři bijí na poplach, ale organizátoři
soutěží krásy se brání. Problém, který hýbe veřejným míněním, je na světě.
(www.televize.cz)

Zpracování: referát o zdravém životním stylu

Zadání 6

Nejsme masy, jsme sebevědomí občané!
VÝCHOZÍ TEXT
Nejčtenější nebulvární deník vám umožní písemný kontakt s některým z poslanců formou předání
vašeho otevřeného dopisu, jeho otištění a uveřejnění reakce osloveného poslance. Nenechte si tuto
možnost ujít.
Zpracování: otevřený dopis na aktuální téma

Zadání 7

Má první hodina tance
Zpracování: vyprávění

Zadání 8

Jak sestavit židli v osmi krocích
VÝCHOZÍ OBRÁZEK
Sledujte tento směr

(www.ikea.com, upraveno)

Zpracování: popis pracovního postupu

Zadání 9

Nejefektivnější způsob učení
Zpracování: informační článek

Zadání 10

Zúčastnil/a jsem se festivalu, koncertu, dance party…
Zpracování: zpráva o kulturní události

