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Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
Informace veřejně nepřístupná podle §80b zákona č. 561/2004 Sb.
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Maximální bodové hodnocení: 36 bodů
Hranice úspěšnosti: 40 %

1. Základní informace k zadání zkoušky
Písemná práce obsahuje 2 části.
Časový limit pro vypracování písemné práce je uveden na záznamovém archu.
Povolené pomůcky: psací potřeby, slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou
písemnému projevu, a individuální kompenzační pomůcky.
U každé části je uveden maximální počet bodů.
Požadovaný rozsah textu je vymezen počtem slov v instrukcích každé části.
V záznamovém archu je tento rozsah orientačně vyznačen údajem o požadovaném
minimálním počtu slov vedle příslušného řádku.
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.
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2. Pravidla správného zápisu odpovědí
Zvolte si, zda budete práci psát do záznamového archu, na volné listy papíru, které jsou
součástí záznamového archu, nebo na počítači.
Při zápisu práce do záznamového archu nebo na volné listy papíru pište pouze do
vyznačených polí. Zápisy odpovědí mimo tato pole nebudou hodnoceny.
Pište modře nebo černě píšící propisovací tužkou, která píše dostatečně silně
a nepřerušovaně.
Při zápisu práce na volné listy papíru nebo na počítači vždy napište číslo části písemné
práce. Píšete-li na počítači, strany číslujte.

Pište ČITELNĚ! Nečitelný text nebude hodnocen.
Při psaní rozlišujte velká a malá písmena!

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!
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1. ČÁST

max. 24 bodů

Redakce studentského časopisu vyzvala své čtenáře, aby napsali vypravování na téma:
Silvestr, na který nikdy nezapomenu.
Téma vás zaujalo a rozhodl/a jste se do časopisu napsat.
Napište vypravování v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
x uvedete, kde a s kým jste silvestr prožil/a;
x budete vypravovat, co zajímavého jste během silvestra zažil/a;
x vysvětlíte, proč to pro vás byl nezapomenutelný silvestr.
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2. ČÁST

max. 12 bodů

Chcete chodit na doučování češtiny a ve škole na nástěnce jste našel/našla následující
inzerát.

Nabízím doučování češtiny
pro žáky středních škol.
Mám zkušenosti s výukou neslyšících žáků
a ovládám český znakový jazyk.
V případě zájmu mě kontaktujte
na e-mailové adrese
ales.dvorak@seznam.cz.

Napište panu Dvořákovi e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
x sdělíte, proč píšete;
x se stručně představíte (věk, ročník, škola apod.);
x se zeptáte alespoň na dvě informace, které se týkají doučování (např. místo,
délka, cena);
x navrhnete termín prvního doučování.
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