ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
základní úroveň obtížnosti
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CVIČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE 2
Maximální bodové hodnocení: 15 bodů
Hranice úspěšnosti: 40 %
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Základní informace k zadání zkoušky

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

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.

• Časový limit pro vypracování písemné
práce je 60 minut.

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

• Povolené pomůcky: psací potřeby a
Pravidla českého pravopisu.

• Pište ČITELNĚ. Nečitelný text nebude
hodnocen.

• Pište do záznamového archu.

• Při psaní rozlišujte velká a malá písmena!

• Napište alespoň 200 slov (orientačně
20–25 řádků rukou psaného textu).

• 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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Testový sešit se zadáním je do okamžiku uvolnění zadání písemné práce k volnému užití, tj. do 17. 4. 2011,
určen výhradně středním školám, a to pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli zveřejnění
či užití obsahu tohoto testového sešitu, jakož i kterékoli jeho části v rozporu s tímto určením, bude považováno
za porušení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon).

Z následujících zadání písemné práce si vyberte jedno.
Zadání 1

Návrh na Nobelovu cenu míru pro N. Wintona
VÝCHOZÍ TEXT
V sobotu 16. května se na Velvyslanectví v Londýně sešla více než stovka hostů na rodinné
oslavě takzvané „Wintonovy rodiny". Převážně židovské děti z bývalého Československa
zachránil v roce 1939 britský makléř Nicholas Winton tím, že zorganizoval celkem
5 zvláštních vlaků, které je odvezly do britských rodin. Většina rodičů a blízkých příbuzných
těchto dětí zahynula během války v koncentračních táborech. Nicholasu Wintonovi udělila
britská královna Alžběta II. šlechtický titul v roce 2002. V roce 2007 jej vláda České republiky
nominovala na Nobelovu cenu míru na základě více než 30 000 podpisů dětí z českých škol.
(www.mzv.cz)

Zpracování: otevřený dopis vrcholnému politikovi České republiky s cílem přimět jej
k aktivitám směřujícím k udělení Nobelovy ceny míru N. Wintonovi

Zadání 2

Rub a líc používání mobilních telefonů
VÝCHOZÍ TEXT
Mobilní telefon se stal fenoménem, který hluboce zasáhl do života současného člověka a
odráží se ve všech aspektech života jednotlivce, sociální skupiny i společnosti jako celku.
(J. Petříková, Psychologické a sociální aspekty užívání mobilních telefonů)

Zpracování: úvahový text o roli mobilního telefonu v životě současného člověka
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Zadání 3

Jaké vlastnosti by měl mít rybář
VÝCHOZÍ TEXT
Mým osobním heslem je „ŽÍT ZNAMENÁ RYBAŘIT“. Bez ryb by mě bylo půl a jsem ochoten
obětovat hodně. Ryby a zejména kapr je u mě srdeční záležitost. Když jsem před pár lety
poprvé přičichl k sáčku s Boilies a blíže se seznámil s touto nástrahou, můj život, jak
soukromý, tak ten rybářský, se od základu změnil. Změnilo se všechno, můj postoj k rybám,
přírodě, k životu u vody, ke všemu. Již několik let jsem neprožil den, kdy by mou hlavou
neproplula myšlenka, která by se nějak netýkala ryb. Někteří přátelé tvrdí, že je to nemoc, já
tvrdím, že je to nespoutaná vášeň. Jsem rybář tělem i duší. Jen tak můžu být šťastný.
(ct-akvarius.webnode.cz)

Zpracování: charakteristika ideálního rybáře určená na webové stránky rybářského
sdružení

Zadání 4

Den otevřených dveří!
Zpracování: pozvánka na den otevřených dveří naší školy určená na web školy a
obce propagující mou školu a vyzdvihující přednosti mého oboru

Zadání 5

Žebrákovo štěstí aneb Kdyby to lidé slyšeli, chtěli by se stát
žebráky
VÝCHOZÍ TEXT
Pod jedním mostem seděli žebráci a povídali si. „V poslední době jdou ceny nahoru. Rýže je
dražší, saké je dražší i dříví zdražilo. Lidé ve městě si velmi naříkají.“ „Hm, je to k politování.“
„My se ale naštěstí nemusíme starat ani o rýži ani o saké.“ „Nepotřebujeme ani dříví ani olej.“
„Bydlíme tady pod mostem, a tak nemusíme mít strach z nájemného. My se máme!“ Nato
jeden žebrák pravil: „Pst, neříkejte to moc nahlas. Kdyby to lidé slyšeli, chtěli by se stát
žebráky.“
(Příběh ze starého Japonska)

Zpracování: vypravování na základě výchozího textu
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Zadání 6

Kouzelné proměny PET láhví
VÝCHOZÍ TEXT
Třídění odpadů není nějaký módní výmysl, který nám někdo nařídil, aby nám ztížil život.
Třídění odpadků má opravdu smysl. Velká část odpadu, který my vytřídíme, se znova použije
pro výrobu něčeho jiného. Pokud nevěříte, podívejte se, co všechno se dá vyrobit z něčeho
tak obyčejného, jako je PET láhev.
(2009.zemeturo.cz)

Zpracování: libovolný text publicistického stylu o využití recyklovaného materiálu

Zadání 7

Pekelná kuchyně aneb stav českého pohostinství
VÝCHOZÍ TEXT
Při druhé návštěvě jsme chtěli zjistit, jestli alespoň jejich české hotovky napraví šéfkuchařovu
reputaci. Moravský guláš byl vyloženě mdlý, bez náznaku výraznější chutě. Bramboráčky
nedosmažené a houskové knedlíky nechutně oschlé a jako takové poslány kuchaři zpět.
Bohužel bez jediného slova omluvy, nebo snad dokonce slevy. Vepřový vrabec za 88 korun
byl smutný exkurz do závodní jídelny, tedy kašovité, převařené a nasládlé zelí, kterému
sekundovaly lepivé bramborové knedlíky z prášku, a tak jediné potěšení bylo z té trochy
masa.
(www.lidovky.cz, upraveno)

Zpracování: recenze oblíbeného nebo neoblíbeného podniku do regionálního
periodika

Zadání 8

Tohle má být profesionální přístup k zákazníkovi?
VÝCHOZÍ TEXT
„Chcete-li, aby se k vám zákazníci vraceli, dbejte na to, aby si nepřipadali jako hlupáci. Proti
této radě by nikdo nic nenamítl, a přesto každý den přibývá klientů a zákazníků, kteří takový
pocit mají. Co se děje?“
(A. J. Bernstein – S. C. Rozen, Dinosauří mozky)

Zpracování: referát o zásadách komunikace se zákazníky
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Zadání 9

Ptačí krmítko
VÝCHOZÍ OBRÁZEK

(www.fler.cz)

Zpracování: popis pracovního postupu výroby zobrazeného krmítka

Zadání 10

V kůži záchranáře
VÝCHOZÍ TEXT
Jak co nejrychleji a co nejbezpečněji zachránit člověka, který se propadl pod led rybníka
nebo přehrady. Takové bylo téma cvičení desítek záchranářů a hasičů.
(www.budejovice.idnes.cz)

Zpracování: popis jedné zimní záchranářské akce
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