ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
CJMZP14C0T04
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, 2014
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

To byl ten slavný den, kdy nám byl představen…
VÝCHOZÍ TEXT
Byla to tehdy náramná událost! Psal se rok 1910 a bohatý majitel jedné ostravské hutě
si pořídil automobil značky Laurin a Klement o impozantním výkonu 65 koní. Kluci
běhali v prachu za vozem, pánové si rovnali na nose cvikr, aby lépe viděli, a chudák
stará Pešková si stáhla šátek do očí, klekla u krajnice, křižovala se a volala celá vyděšená:
„Panenko skákavá, Luciper jede…!“
(CERMAT)

Zpracování: vypravování o nezapomenutelném setkání s technickou novinkou, která
vám změnila život (funkce výchozího textu inspirativní)

Zadání 2

Kolik tváří má lež?
Zpracování: úvahový text o tom, zda je v některých případech lež ospravedlnitelná

Zadání 3

Umění v období renesance
VÝCHOZÍ TEXT
Renesance (z franc. renaissance = znovuzrození) – vývojová etapa evropské kultury ve
14. až 16. století paralelně provázející humanistické myšlení a navazující na společenský
a umělecký odkaz antiky.
Literatura: G. Boccaccio, F. Petrarca, F. Rabelais, F. Villon, M. de Cervantes Saavedra,
W. Shakespeare
Výtvarné umění: L. da Vinci, S. Botticelli, Michelangelo, Donatello
Hudba: G. P. da Palestrina, O. di Lasso
(L. Lederbuchová, Průvodce literárním dílem, upraveno)

Zpracování: referát (funkce výchozího textu informativní)
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Zadání 4

Kde lišky dávají dobrou noc
VÝCHOZÍ TEXT
Venku se šeří, na dům a celou vesnici zprudka padá tajuplná noc. Dívám se z okna,
jak za stodolou září bílý sníh, a poslouchám mručení krav, které se pomalu chystají ke
spánku. Kolem mě je jen ticho a noc, noc vzdálená šumu a světlu velkoměst. Jen noc, já
a vesnice.
(CERMAT)

Zpracování: líčení noci na vesnici (funkce výchozího textu inspirativní)

Zadání 5

Jak pomáhají zvířata?
VÝCHOZÍ TEXT
„Nudíte se? Kupte si medvídka mývala!“ To byla častá rada halasného strýčka Pepina
z Postřižin. A opravdu, zvířata pomáhají různým lidem v mnoha směrech, nejen když se
lidé nudí…
(www.magazin.libimseti.cz, upraveno)

Zpracování: libovolný text publicistického stylu o příznivém vlivu zvířete na člověka
určený pro společenský magazín (funkce výchozího textu inspirativní)

Zadání 6

Tady už se skoro nedá žít!
VÝCHOZÍ TEXT
Řidiči nákladních aut svým nezodpovědným jednáním ničí nejen komunikace
a chodníky, ale i životní prostředí. Možnost nápravy leží v rukou námi zvoleného
městského zastupitelstva, které by v tomto případě mělo přijmout novou městskou
vyhlášku stanovující závazná pravidla pro jízdu a parkování nákladních vozidel na
katastrálním území města.
(www.jicinsko.cz, upraveno)

Zpracování: otevřený dopis městskému zastupitelstvu apelující na rychlé řešení
neúnosné dopravní situace ve městě (funkce výchozího textu inspirativní)

Zadání 7

Naše tablo je originál!
Zpracování: popis pracovního postupu výroby originálního maturitního tabla
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Zadání 8

Odříkaného chleba největší krajíc
Zpracování: vypravování, jehož pointou je uvedené přísloví

Zadání 9

Život na dluh
VÝCHOZÍ GRAF

Celkové zadlužení českých domácností
(v miliardách Kč)
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spotřební zboží
(www.cnb.cz, upraveno)

Zpracování: úvahový text o pozitivech a negativech půjček (funkce výchozího grafu
informativní)

Zadání 10

Závody v naší obci
Zpracování: článek s reportážními prvky do regionálního zpravodaje
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