ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
vyšší 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 250 slov (orientačně 30–35 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

Každý máme svůj velký příběh aneb Život píše romány
Zpracování: vyprávění čerpající z vlastní rodinné historie

Zadání 2

Rožni nebo rozsviť, žufánek nebo naběračka, zemák, erteple, kobzole nebo
brambory?
Zpracování: text s prvky výkladu o nářečních rozdílech v češtině

Zadání 3

„Potřebujeme umění, abychom neuvízli v pasti současného digitálního světa.“
(B. Vašulka)

Zpracování: polemika s výchozím textem

Zadání 4

Synové a dcery vlasti
VÝCHOZÍ TEXT
Ach zemi krásnou, zemi milovanou,
kolébku mou i hrob můj, matku mou,
vlasť jedinou i v dědictví mi danou,
šírou tu zemi, zemi jedinou!
(K. H. Mácha)

Zpracování: úvaha o vlastenectví a vlastenčení

Zadání 5

Řev Českého lva
Zpracování: kritika zaměřená na současnou českou filmovou tvorbu

Zadání 6

Genius loci: Nepostihnutelný duch místa aneb Co zůstává oku skryto
Zpracování: líčení

Zadání 7

Obraz současné společnosti
VÝCHOZÍ TEXT
Hledám lidi, mém jak ve snu žili; – bez srdce však larvy najdu jen…
(K. H. Mácha)

Zpracování: esej inspirovaná uvedeným citátem

Zadání 8

Dobrodružství, romantika, relaxace. Zn. Ideální dovolená
VÝCHOZÍ TEXT
Ostrovy nabízejí pro každého něco: Malebnou krajinu, prakticky neutuchající noční život, rajské pláže
a bohatou paletu sportovního vyžití.
(turistický průvodce)

Zpracování: reportáž jako dotvoření textu do průvodce

Zadání 9

Postavení ženy v arabském světě
VÝCHOZÍ TEXT
Burka je oděv ženy islámského vyznání v některých oblastech. Zakrývá celé tělo i
s obličejem. Je nošena na veřejnosti na běžném denním oblečení. Svléká se až tehdy, když se žena
vrátí domů nebo vstoupí do svatyně. Některé směry islámu považují burku za minimum patřičného
cudného oděvu ženy na veřejnosti, jde ale o jejich vlastní výklad mnohem méně konkrétních pasáží
v koránu.
(cs.wikipedia.org, upraveno)

Zpracování: článek do kulturního týdeníku

Zadání 10

Evropě to osladíme?!?
Zpracování: fejeton o přínosu Čechů EU

