ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
CJMZP18C0T04
PÍSEMNÁ PRÁCE
Maximální bodové hodnocení: 30 bodů
Hranice úspěšnosti: 40 %
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Základní informace k zadání zkoušky

Pravidla správného zápisu písemné práce

x Pište modře nebo černě píšící propisovací
tužkou, která píše dostatečně silně
a nepřerušovaně.

x Na výběr jednoho z nabízených zadání
máte 20 minut. V záznamovém archu pak
zaškrtněte příslušné pole odpovídající
číslu vybraného zadání.

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 20 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!
Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
Informace veřejně nepřístupná podle §80b zákona č. 561/2004 Sb.
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Z následujících zadání písemné práce si vyberte jedno.
Zadání 1

Jak mohl vzniknout název obce …
VÝCHOZÍ TEXT
Kdysi se setkali dva urození páni, kteří se dostali do sporu kvůli vlastnictví exotického
páva. Na místě setkání poté podle pověsti lidé vystavěli město, do jehož názvu skryli
spor o páva – město pojmenovali Opava.
Naše česká kotlinka se pyšní mnoha městy a vesničkami se vskutku svéráznými
jmény. Vypovídá ale něco název obce o obci samotné či jejích obyvatelích? Řezala
se snad v Hrdlořezích hrdla častěji než jinde? Nebo snad obyvatelé Závisti nadobro
zezelenali? Těžko říct. Jisté ale je, že názvy některých obcí, jako jsou třeba Dřevohryzy,
Jedovary, Zlosyň, Bezpráví nebo Pětikozly, svádí k tomu, abychom naplno popustili
uzdu své fantazii.
(CZVV)

Zpracování: vypravování o tom, jak mohl vzniknout název jedné z obcí tučně
vyznačených ve výchozím textu

Zadání 2

Rizika populismu
VÝCHOZÍ TEXT
Populismus je politický styl, který cílí na běžného člověka přesvědčeného, že „ti
nahoře“ nehájí či přehlížejí jeho zájmy. Prostřednictvím líbivé politiky se populisté
snaží získat velké množství voličů, přitom se zaštiťují tím, že chrání zájmy prostých
lidí. Populisté proto prosazují v diskusi témata, jež vzbuzují emocionální reakce široké
veřejnosti, a často slibují nesplnitelné, například zlevnění cigaret.
Na řadu voličů funguje rozlišování „my versus oni“. „MY jsou obyčejní, tvrdě pracující
lidé, ONI jsou zkorumpované elity. Takové polarizované vnímání společnosti je velice
zjednodušující. Faktem ale zůstává, že razantní, srozumitelná a krátká hesla jsou pro
velkou část populace, která se někdy v politice dostatečně neorientuje, atraktivní,“ říká
politolog Oldřich Veselý.
Není populismus, který nemá v mnoha případech daleko k extremismu,
pro společnost nebezpečný? Je ale vůbec možné dělat současnou politiku bez
populistických kroků?
(www.ceskatelevize.cz, upraveno)

Zpracování: úvahový text reagující na otázky z výchozího textu
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Zadání 3

Hradozámecká noc na našem hradě
VÝCHOZÍ TEXT
Hradozámecká noc, která letos proběhla v noci ze soboty 25. na neděli 26. srpna,
představuje památky v netradiční době a s netradičním programem jako místa neustále
živá, na něž má smysl se vracet. Do letošního ročníku Hradozámecké noci se zapojilo
více než osmdesát památek z celé České republiky, mezi něž patřil i náš hrad.
Akci zahájila romantická noční prohlídka hradu, během níž návštěvníky provázeli
průvodci oblečení v historických kostýmech. Nejen noční prohlídka, ale i bohatý
doprovodný program přilákaly davy lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí.
(www.npu.cz, upraveno)

Zpracování: článek s reportážními prvky do časopisu České toulky o akci představené ve
výchozím textu

Zadání 4

Mladý hrdina z mé oblíbené knihy
VÝCHOZÍ TEXT
Náš časopis uspořádal anketu o nejoblíbenějšího literárního hrdinu, kterému není víc
než 18 let. Na prvních pěti místech se umístili:
x Oliver Twist z knihy od Charlese Dickense;
x Tom Sawyer z knihy od Marka Twaina;
x Péťa Bajza z knihy Bylo nás pět od Karla Poláčka;
x Holden Caulfield z knihy Kdo chytá v žitě od J. D. Salingera;
x Katniss Everdeenová z trilogie Hunger Games od Suzanne Collinsové.
(CZVV)

Zpracování: charakteristika jednoho z literárních hrdinů jmenovaných ve výchozím
textu
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Zadání 5

Invaze smombie
VÝCHOZÍ TEXT
Německým slovem roku se stalo slovo smombie, které vzniklo spojením slov
smartphone a zombie. Slovo označuje uživatele chytrých telefonů, kteří jsou do nich při
chůzi na ulici natolik zabraní, že nevnímají své okolí. Svým nezodpovědným chováním
způsobili zombíci s mobilem v ruce již řadu dopravních nehod, mnohé z nich skončily
tragicky. Některá města se proto rozhodla invazi smombie řešit. Zřizují pruhy pro
chodce s telefony nebo instalují speciální semafory, které v případě nebezpečí vyšlou
do mobilů varování.
(www.tyden.cz, upraveno)

Zpracování: článek do společenského časopisu o fenoménu smombie (funkce
výchozího textu informativní)

Zadání 6

Semestr na univerzitě v USA
VÝCHOZÍ TEXT
Program Opportunity for Students je určený studentům 1. ročníků vysokých škol.
Díky tomuto programu strávíte jeden semestr na State University of New York (SUNY).
Seznámíte se zde s odlišnou formou výuky, budete mít i možnost zapojit se do řady
mimoškolních aktivit.
Jak se do programu Opportunity for Students přihlásit?
Napište nám motivační dopis, který bude obsahovat:
x stručné informace o Vás, Vašich zájmech a dosavadních studijních výsledcích
(včetně středoškolského studia);
x podrobnější zdůvodnění, proč máte zájem o tento studijní pobyt, co od studia
očekáváte;
x představení Vašich plánů do budoucna – uveďte, jak hodláte po návratu zúročit
nabyté zkušenosti.
Dopis zašlete na adresu:
Kancelář fakultních koordinátorů UK
U Hlubokého příkopu 3
110 00 Praha 1
(www.afs.cz, upraveno)

Zpracování: motivační dopis reagující na nabídku uvedenou ve výchozím textu
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