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Testový sešit se zadáním je do okamžiku uvolnění zadání písemné práce k volnému užití, tj. do 21. března 
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). 

 
 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
základní úroveň obtížnosti     CJIZP11C0T01 
CVIČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE 
 
 

 
Maximální bodové hodnocení: 15 bodů 
Hranice úspěšnosti: 40 % 
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• Z nabízených 10 zadání si vyberte jedno. 
Na výběr máte 25 minut. 

Základní informace k zadání zkoušky 

• Časový limit pro vypracování písemné 
práce je 60 minut. 

• Povolené pomůcky: psací potřeby a 
Pravidla českého pravopisu. 

• Pište do záznamového archu. 

• Napište alespoň 200 slov (orientačně  
20–25 řádků rukou psaného textu). 
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• Pište modrou nebo černou propisovací 
tužkou, která píše dostatečně silně a 
nepřerušovaně. 

Pravidla správného zápisu práce 

• 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 

V dopravních prostředcích držte emoce na uzdě  

 

VÝCHOZÍ OBRÁZEK 

 

(www.dpp.cz) 

Zpracování: referát pro žáky základních škol o zásadách chování v prostředcích 
městské hromadné dopravy  

 

 

Zadání 2 

Máme se rádi, ale brát se nechceme…  
 
Zpracování: úvahový text o postoji mladých lidí k manželství 

 



 

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2011 

3 

Zadání 3 

Adopce na dálku – šance, jak změnit svět  

VÝCHOZÍ TEXT 

Projekt adopce na dálku se zaměřuje především na zprostředkování vzdělání dětem, které žijí 
v podmínkách chudoby (např. v Indii, Ugandě, Thajsku, na Srí Lance, v Africe). Adoptivní 
rodiče svým příspěvkem hradí školné, povinnou školní výbavu a pomůcky. Peníze však 
nedostává přímo dítě, ale jsou zasílány škole nebo organizaci, která adopci zprostředkovává. 
Ta se již postará o to, aby bylo dítě zapsáno do nejvhodnější školy v okolí, zajistí školní 
pomůcky, učebnice a další potřebné věci. Příspěvek přitom není nijak vysoký, jedná se zhruba 
o částku v rozpětí pěti až osmi tisíc korun.  

(www.adopce-na-dalku.info) 

Zpracování: článek s cílem získat nové adoptivní rodiče 
 
 
 
Zadání 4 
 
Příležitost pro studenty 

VÝCHOZÍ TEXT 

Hledáme pro svého významného klienta, mezinárodní advokátní kancelář, kandidáty na 
pozici večerní sekretářka.  Jedná se o poloviční úvazek, možnost dlouhodobé spolupráce pro 
studenty.  

Náplní vaší práce bude: práce s texty (přepisy textů v AJ, úprava textů ve Wordu). Pracovní 
doba: denně 17.00–21.00 hodin. 

Požadujeme: výbornou znalost AJ, rychlé psaní min. 220 úhozů, orientaci v právnické 
terminologii, dobrou znalost práce na PC (MS Word), spolehlivost a časovou flexibilitu. 

Nabízíme zázemí prosperující společnosti, příjemné pracovní prostředí a atraktivní platové 
ohodnocení. 

V případě zájmu zašlete prosím svůj motivační dopis. 

(Vzhledem k povaze zadání není zdroj výchozího textu uveden.) 

Zpracování: motivační dopis 
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Zadání 5 
 
Ano, tohle je ten správný člověk! 

VÝCHOZÍ TEXT 

Chceme-li dosáhnout vedoucích funkcí a postoupit vzhůru, musí být na našem chování 
zřetelně znát, že jsme vůdčími typy. Je třeba postarat se o to, aby lidé, kteří rozhodují o naší 
budoucnosti, u nás tyto tendence rozpoznali. 

(A. J. Bernstein — S. C. Rozen, Dinosauří mozky) 

Zpracování: charakteristika člověka vůdčího typu 

 
Zadání 6 
 
Strom roku 

VÝCHOZÍ TEXT 

Jak se hlasovalo a bude hlasovat 

Do ankety může být navržen jakýkoli oblíbený strom. Z došlých návrhů vybírá dvanáct 
finalistů odborná porota, přičemž hlavním kritériem je příběh stromu a jeho význam pro dané 
místo, obec nebo člověka, který ho navrhl. Mezi letošních 65 návrhů patří i tak zajímavé 
dřeviny jako Svatováclavský dub ve Stochově, jehož stáří se odhaduje na 1 100 let, či 
borovanská hrušeň. Ta přežila několik pokusů o likvidaci – od osekání kůry až po pokus  
o otravu jedem. 

(www.nadacepartnerstvi.cz) 

Zpracování: vypravování příběhu stromu 

 
 
Zadání 7 
 
Korzet k nezaplacení 

VÝCHOZÍ TEXT 

Muž chtěl propašovat peníze přes hranici v dámském korzetu. 

(www.relax.lidovky.cz) 

Zpracování: vypravování o policejní akci  
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Zadání 8 
 
Účes je korunou krásy! 

Zpracování: popis pracovního postupu z pohledu kadeřníka  

 

Zadání 9 

V koridě jsem na straně býka 

Zpracování: libovolný text publicistického stylu, ve kterém autor hájí práva zvířat  
 

Zadání 10  

Černá skládka u nás v obci 

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK 

Obec zajišťuje bezplatné služby svým občanům, ať je to odvoz papíru, skla, PET lahví 
a v neposlední řadě svoz nebezpečného odpadu, takže proč znečišťovat přírodu?!? Nehledě 
na to, jak úklid těchto skládek zatěžuje rozpočet obce. 

(www.rence.cz) 

 

(www.envis.praha-mesto.cz) 

Zpracování: otevřený dopis starostovi žádající řešení neúnosné situace s černými 
skládkami v obci 
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