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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
základní úroveň obtížnosti         CJMZP12C0T01 

PÍSEMNÁ PRÁCE 
 
 

 

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 200 slov (orientačně  
20–25 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  
 

Jak jsem se stal pověrčivým 
 
VÝCHOZÍ TEXT 
 
Tak dneska to pěkně začíná…Přeběhla mi černá kočka přes cestu, projela kolem mě 
houkající sanitka a já jsem nestihl dupnout, za ní zelený trabant, a to má prý člověk třikrát 
povyskočit, šlápl jsem na kanál, a ještě ke všemu je pátek 13. To mně to dneska pěkně 
začíná… 

(CERMAT) 

Zpracování: vypravování inspirované výchozím textem 

 

Zadání 2 
 

Jeden den v životě zdravotní sestry v naší krajské nemocnici 
 
VÝCHOZÍ TEXT 
 
Jejich povolání je nadmíru zodpovědné a těžké. Jsou totiž první na ráně a veškerá 
nespokojenost pacientů směřuje na ně, ať už právem nebo neprávem. 
 

(www.necyklopedie.wikia.com) 
 

Zpracování: libovolný text publicistického stylu pro regionální periodikum  

 

Zadání 3 
 

Můj Zlatý Ámos 
 
VÝCHOZÍ TEXT  
 
Učitelka 2. základní školy v sokolovské Rokycanově ulici Petra Šišková se stala v pořadí už 
18. Zlatým Ámosem. Ve finále letošní ankety o nejoblíbenějšího učitele, kam ji nominovali její 
žáci, porazila další čtyři učitelky a jednoho učitele. 

(CERMAT) 

Zpracování: charakteristika učitele, který by se mohl ucházet o titul Zlatý Ámos 
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Zadání 4 
 

Letní tábor pro mladé umělce  
 
VÝCHOZÍ TEXT 

Pro letní dětský tábor zaměřený na arteterapii hledáme vedoucí uměleckých kroužků 
(kresba, keramika, dřevořezba, hudba, tanec, divadlo). Tábor je určen pro děti od 7 do 12 let, 
nachází se v lokalitě Českého ráje a disponuje veškerým vybavením pro zmíněné umělecké 
aktivity. 

Termín: 15.–31. července 2011 

Zájemce prosíme o zaslání motivačního dopisu zohledňujícího jejich předchozí zkušenosti 
z konkrétního uměleckého oboru a rovněž ilustrujícího jejich vztah k dětem. 

Dětské centrum Pastelka, Liberec, Šaldova 153 

(CERMAT) 
 
Zpracování: motivační dopis 

 

Zadání 5 
 

„Svět je tuze malý a o náhody tu není nouze.“ 

(Z. Svěrák, Lotrando a Zubejda)  

Zpracování: vypravování na základě výchozího citátu 

 

Zadání 6 
 

Festival fotografie v Mánesu 
 
VÝCHOZÍ TEXT  
 
V Mánesu bude představena široká plejáda tvůrců, galerií a společností zabývajících se 
fotografií. Prezentovány budou originály téměř 250 autorů. Celá přehlídka bude doplněna 
doprovodným programem – setkáními s autory, kulatými stoly a autogramiádami. 
PRAGUE PHOTO FESTIVAL bude pokračovat v patnácti vybraných galeriích, muzeích a 
výstavních síních, kde budou prezentovány samostatné kurátorské projekty. Otevřeno denně 
11–19 hodin. Vstupné 80 Kč / snížené 50 Kč (studenti, senioři). 

(www.ncvu.cz) 
 

Zpracování: zpráva o festivalu do kulturního časopisu na základě výchozího textu 
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Zadání 7 
 

Stížnost dopravnímu podniku  
 
VÝCHOZÍ TEXT 
 
Na co si lidé nejčastěji stěžují: 

1. na chování řidičů a porušování předpisů 

2. na problémy při výstupu/nástupu 

3. na nepravidelnost provozu a zpoždění spojů 

4. na nevhodné chování revizorů 

 
(Dopravní podnik hl. m. Prahy) 

 

Zpracování: stížnost dopravnímu podniku na jednu ze situací z výchozího textu 
 
 

Zadání 8 
 
Podle čeho poznáte, že vás rodiče mají rádi? 
 
VÝCHOZÍ TEXT 
 
Klárka (9 let): Když mě obejmou a dají mi pusu na čelo nebo mi něco mimořádně dovolí. 

Třeba když chci jít na počítač, tak místo hodiny tam můžu být hodinu a půl nebo i dýl. 

Klára (10 let): Já to poznám tak, že když se s mamkou objímáme, tak se jí klepe pravá ruka. 

Vojta (10 let): Můžu se svěřit s něčím osobním, s čím bych se nesvěřil asi nikomu jinému. 

Florián (7 let): Nedávno jsem se ptal táty na něco, tak on mi to hezky vysvětlil. 

(Magazín Dnes 5. 5. 2011) 

Zpracování: úvahový text vycházející z odpovědí dětí uvedených ve výchozím textu  

 

Zadání 9 
 

Jak by měl vypadat můj první vůz  
 
Zpracování: referát o možnostech výběru prvního auta  
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Zadání 10 
 

Palačinky, sladké i slané    

VÝCHOZÍ TEXT 

1 litr mléka, 2 až 4 vejce, špetka soli, 40 dkg hladké mouky, ½ lžičky kypřicího prášku,  

1 až 2 lžičky cukru (není nutný, podle chuti), olej na smažení  

 

         

(Naše kuchařka) 

Zpracování: popis pracovního postupu na základě výchozího textu určený do 
časopisu o vaření Velký gurmán s cílem zaujmout čtenáře  
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