ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
CJMZP17C0T01
PÍSEMNÁ PRÁCE
Maximální bodové hodnocení: 30 bodů
Hranice úspěšnosti: 40 %

1

2

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 25 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 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, 2017
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

Žena zkoušená osudem
VÝCHOZÍ TEXT
Jejich životy nejsou nejšťastnější. Zkoušejí sice vzdorovat tragickému osudu, nakonec
mu ale stejně neuniknou. A možná právě proto Shakespearova Ofélie, Puškinova Taťána,
Tolstého Anna Karenina, Styronova Sophie Zawistowská nebo Lustigova Kateřina
Horovitzová stále vzbuzují naši zvědavost.
(CZVV)

Zpracování: charakteristika jedné z literárních postav uvedených ve výchozím textu

Zadání 2

Existence lidstva ohrožena!
VÝCHOZÍ TEXT
Píše se rok 2175. Země byla napadena! Děsivá monstra, strašnější než nejhorší noční
můry, ovládla naši planetu. Kdo se včas neukryl do podzemí, byl zničen. Přežilo jen
několik zástupců lidské rasy. Začíná postapokalyptická budoucnost, v níž nepřátelé
lidstva mají převahu. Zatím…
(CZVV)

Zpracování: vypravování s prvky sci-fi rozvíjející výchozí text

Zadání 3

Nudný účetní a jiné stereotypy
VÝCHOZÍ TEXT
Tak jako každý účetní nemusí být nudný a všichni pražští taxikáři nemusí okrádat
nebohé cizince, rád bych vyvrátil i jinou laickou představu. Totiž že umělecký kritik je
zapšklý stařec, který bydlí v zemljance dle vzoru Drdova poustevníka Školastyka a jehož
vrcholným potěšením je plivat na celebrity.
(Poslední slovo Jana Rejžka, Lidové noviny 30. 1. 2014, upraveno)

Zpracování: článek s prvky fejetonu o stereotypech spojených s různými profesemi
(funkce výchozího textu inspirativní)

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2017
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Zadání 4

Obraz od Josefa Lady
VÝCHOZÍ OBRÁZEK

(Josef Lada, 1942)

Zpracování: popis výchozího obrázku

Zadání 5

Prokrastinace – nová metla lidstva?
VÝCHOZÍ TEXT
Určitě to znáte. Máte se učit na maturitu, ale vůbec se vám nechce. A tak si začnete
dělat pořádek v zásuvkách, umývat nádobí nebo hlídat uřvané batole své sousedky.
Cokoli, jen ne se učit.
„Spousta času nám uniká mezi prsty. Je to tím, že děláme nepodstatné věci a ty
důležité odkládáme,“ tvrdí Petr Ludwig, autor bestselleru Konec prokrastinace.
Prokrastinace je tendence odkládat plnění povinností (především těch nepříjemných).
Většina z nás občas prokrastinuje. Pokud nám ale prokrastinace brání v normálním
fungování, stává se z ní problém.
(www.rozhlas.cz, upraveno)

Zpracování: článek do společenského časopisu zabývající se fenoménem prokrastinace
(funkce výchozího textu inspirativní)

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2017
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Zadání 6

České národní obrození
VÝCHOZÍ TEXT
V poslední třetině 18. století se užívání češtiny stále více omezovalo na venkovské
prostředí, jazyk se nevyvíjel, téměř neexistovala česky psaná knižní produkce. Vědomí
tohoto neblahého stavu vyburcovalo česky cítící inteligenci k úsilí o změnu. Uvedené
snahy podnítily vznik a rozvoj významného hnutí označovaného jako národní obrození.
(M. Horáková, L. Kysučan, Literatura I., upraveno)

Zpracování: referát (funkce výchozího textu inspirativní)

Zadání 7

Zlo s dětskou tváří
VÝCHOZÍ TEXT
Brutalita dětí mladších 15 let stále narůstá. Podle některých odborníků tomu možná
napomáhá i benevolentně nastavený právní systém. V České republice se děti nebojí
přísného potrestání. Počítají s výhodami, které podle zákona přináší jejich věk. Trestně
odpovědný je totiž v naší zemi jedinec, který dovrší 15 let.
V roce 2008 zabila pětice dětí bezbrannou osmdesátiletou stařenku. Pachatelé,
kterým tehdy bylo mezi 11 a 14 lety, jsou dávno na svobodě. Dosáhli totiž plnoletosti
a s čistým rejstříkem opustili výchovné ústavy. Protože jim v době spáchání trestného
činu nebylo patnáct, trest odnětí svobody nehrozil nikomu z nich.
„Děti by měly být trestně odpovědné již od třinácti let, jako je tomu například
v Polsku,“ říká ředitel jednoho nejmenovaného výchovného ústavu.
(Týden 34/2015, upraveno)

Zpracování: úvahový text zabývající se otázkou snížení věkové hranice trestní
odpovědnosti v České republice (funkce výchozího textu informativní)

Zadání 8

Nepovedená léčka
VÝCHOZÍ TEXT
Když známý cestovatel Jean André putoval po Jižní Americe, předcházela ho pověst
čaroděje. V oblasti Amazonie narazil na jeden domorodý kmen žijící ve skromných
příbytcích z palmových listů. Emhudové byli velmi pověrčiví. Začali se bát, že Jean
André připraví jejich lovce o odvahu a sílu, proto se ho rozhodli zabít. Přichystali na něj
léčku…
(CZVV)

Zpracování: vypravování o tom, jak Jean André vyvázl z léčky Emhudů, které navazuje
na výchozí text

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2017
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Zadání 9

Návrh na přejmenování náměstí
VÝCHOZÍ TEXT
Zastupitelstvo města Žamberk na svém zasedání dne 20. 3. 2017 schválilo záměr
přejmenovat Velké náměstí. Náměstí by mělo být nově pojmenováno po významné
osobnosti, která zásadním způsobem ovlivnila politické, hospodářské, společenské či
kulturní dění v České republice.
Zastupitelstvo města vyzývá občany, aby na městský úřad zaslali návrh významné
osobnosti, po níž by náměstí mělo být pojmenováno, a svůj výběr podrobně zdůvodnili.
Návrhy zasílejte do 11. 4. 2017 na níže uvedenou adresu.
Městský úřad Žamberk
Odbor správní a dopravy
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk
(CZVV)

Zpracování: úřední dopis, který reaguje na výzvu z výchozího textu a obsahuje návrh
na přejmenování náměstí

Zadání 10

Zahájení vodácké sezony
VÝCHOZÍ TEXT
Kdy: sobota 1. dubna 2017 od 10:00 do 16:00
Kde: Žlutá plovárna na Malé Skále
Program:
x oficiální akt odemčení řeky Jizery a zahájení vodácké sezony 2017
x závod na kánoích k penzionu Křížky a na koloběžkách zpět
x pohádková cesta na hrad Vranov s řadou úkolů pro děti
x hudba, grilování, stánky s regionálními produkty, dětské atrakce a další
(www.liberec-me-bavi.cz, upraveno)

Zpracování: zpráva do regionálního zpravodaje o průběhu akce představené ve
výchozím textu
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