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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). 
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CVIČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE 
 
 

 
Maximální bodové hodnocení: 36 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 
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• Písemná práce obsahuje 2 části. 

Základní informace k zadání zkoušky 

• Časový limit pro řešení je 90 minut. 

• Povolené pomůcky: psací potřeby a 
slovníky, které neobsahují přílohu 
věnovanou písemnému projevu. 

• U každé části je uveden maximální počet 
bodů. 

• Pište do záznamového archu. 

• Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení. 
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• Pište modrou nebo černou propisovací 
tužkou, která píše dostatečně silně a 
nepřerušovaně. 

Pravidla správného zápisu práce 

• Hodnoceny budou pouze práce zapsané 
v záznamovém archu. 

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

• Rozsah požadované odpovědi je 
v instrukcích každé části vymezen počtem 
slov. V záznamovém archu je tento rozsah 
orientačně vyznačen řádky a údajem 
o počtu slov vedle příslušných řádků. 

• Řádky na šedém podtisku využijte 
v případě, že jste jednotlivé odstavce 
v odpovědi oddělovali vynechanými řádky 
nebo jste v textu škrtali apod. 

• Pište ČITELNĚ. Nečitelný text nebude 
hodnocen. 

• Při psaní rozlišujte velká a malá písmena!
 

 
 
 
 
 

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 
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PART ONE max. 24 points 

A magazine for English students has asked its readers to write an article on the topic “Why 
should we recycle?”. You find the topic interesting and have decided to write the article for 
the magazine. Write an article of  210–240 words, in which you should:  
 

• introduce the possibilities of recycling in the Czech Republic; 
• discuss the positive and negative aspects of recycling from at least two different 

points of view (e.g. practical, ecological, economic, etc.); 
• describe your experience (or your friends’ experience) with recycling; 
• summarise your opinion on recycling. 

 

Write your article in an appropriate style and format. 
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PART TWO max. 12 points 

A week ago, your school organised a sports event. You have decided to inform the readers 
of an internet magazine for English students, “English on-line”, about this event. Write a 
report of 100–120 words. In your report you should: 

• give basic information about the event (when, where, why, etc.); 
• describe the course of the event; 
• evaluate the success of the event.  

 
Write your report in an appropriate style and format. 

 


