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Testový sešit se zadáním je do okamžiku uvolnění zadání písemné práce k volnému užití, tj. do 17. 4. 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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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 90 minut. 

• Povolené pomůcky: psací potřeby a 
Pravidla českého pravopisu. 

• Pište do záznamového archu. 

• Napište alespoň 250 slov (orientačně  
25–30 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  

Umění – „zbraň“ v rukou režimu 

VÝCHOZÍ TEXT 

… socialismus potřebuje poezii, právě tak jako potřebuje sílu vodních toků, dynam a 
lokomotiv, bez níž je nemožný. Socialismus však potřebuje poezii ne pro kroužky několika 
mentálně spřízněných intelektuálů, nýbrž pro statisíce a miliony; nikoliv jako ozdobu a 
dekoraci, nýbrž jako demokratizující, zkrášlující, zlidšťující, ozdravující, nového svobodného 
člověka budující sílu. Bez poezie nelze žít, bez poezie stejně jako bez vědy, bez techniky by 
dělnická třída nemohla splnit to, co jí uložila historie: zachránit lidstvo před kapitalistickou 
bestií a převést je cestou za Stalinem, za Gottwaldem do říše skutečné lidskosti. 

 (L. Štoll, 30 let bojů za československou socialistickou poezii) 
 

Zpracování: esej o zneužívání umění pro mocenské a politické účely 

 

Zadání 2 

Plastické operace ‒ pouze dražší make-up? 

VÝCHOZÍ TEXT 

Když jdete na plastickou operaci, je to také výrazem neschopnosti přijmout sama sebe 
takovou, jaká jste. To je znak nedospělosti. 

(J. Šiklová, www.ona.idnes.cz, upraveno) 
 

Zpracování: polemika s výrokem Jiřiny Šiklové 
 

Zadání 3 

Vždycky musíš něco obětovat, abys mohl něco získat.  
 

Zpracování: úvaha  
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Zadání 4 

Kafaři versus čajaři  
 
VÝCHOZÍ TEXT 
 
Svět kafařů a čajařů se odlišuje podle naturelu lidí, ale oba světy mají své rituály a zvyky. 

 
Jan Náprava 

(www.sedmicka.cz) 
 
No určitě, jsem čajař, ne kafař. Kávu moc nepiji, protože mě poměrně znervozňuje, je na mě 
moc skákavá, kdežto čaj mě spíš uklidní.        

Tomáš Sedláček 
(www.cajomir.cz) 

 
Můj vlastní postřeh: nekuřáci jsou téměř vždy „čajaři“ a kuřáci jsou „kafaři“. 

Martina  
(www.kultura-kadan.cz) 

 
  
Zpracování: fejeton o tom, co o nás preferovaný nápoj vypovídá 
 

Zadání 5 

Kulturní šok 
 
Zpracování: reportáž z cesty do míst, kde lidé žijí jinak, než jsme zvyklí 
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Zadání 6  

Životní styl mladých 
 
VÝCHOZÍ GRAF 
 

Vývoj volnočasových aktivit mládeže, 
od r. 1985 do r. 2005, věková skupina 15‒18 let, 

škála 1‒5, 1 ‒ nikdy, 5 ‒ denně 
 

 
 

(P. Sak, www.insoma.cz, upraveno) 
 
Zpracování: výklad s prvky úvahy o proměnách životního stylu mladých lidí založený 
na informacích z grafu 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2011 

5 

Zadání 7 

Město se probouzí nad ránem… 

VÝCHOZÍ TEXT 

Smutnej déšť a město v kouři 

ticho prázdnejch rán 

noční můry pijou silnej čaj… 

Den chová stín v záclonách 

toulavých pár koček strach… 

 (BSP, Země vzdálená) 
 

Zpracování: líčení 

 

Zadání 8 

Hvězdy nelžou aneb Pod diktátem horoskopu 

VÝCHOZÍ TEXT  

V tomto měsíci máte velký potenciál. Jste plní energie, která vám zajistí dostatek prostředků 
k tomu, abyste mohli rozvíjet své tajné sny, což budete dělat s nebývalou tvořivostí. Problém 
by však mohl nastat, pokud neukočírujete vlastní sílu. Máte jisté sklony k agresivitě a 
namyšlenosti, a i když vám může připadat, že vám průbojné chování vynáší respekt, 
dlouhodobě se vám nevyplatí. 

(www.horoskopy.cz) 
 

Zpracování: vypravování příběhu o tom, jak horoskop ovlivnil životní kroky člověka  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.horoskopy.cz/�
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Zadání 9 

Jak učinit klasické dílo české literatury znovu aktuálním?  

 

VÝCHOZÍ TEXTY  

Stokrát jsem tě prosila, 

na kolena klekla: 

ale kůra srdce tvého 

ničím neobměkla! 

(K. J. Erben, Kytice) 

Ouplné lůny krásná tvář – 

tak bledě jasná, jasně bledá, 

jak milence milenka hledá – 

ve růžovou vzplanula zář; 

na vodách obrazy své zřela 

a sama k sobě láskou mřela. 

(K. H. Mácha, Máj) 

Šťastná to žena!  

(B. Němcová, Babička) 
 

Zpracování: recenze na libovolné klasické dílo české literatury s cílem znovu jím 
oslovit širokou čtenářskou veřejnost  
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Zadání 10 

Euro ano či ne? Chcete euro místo české koruny? Proč euro, když 
česká koruna má tradici? 

VÝCHOZÍ TEXT  

Názor 1:  

Kdybychom už měli euro, nemuseli bychom neustále počítat jinak než téměř celá Evropa, 
nemuseli bychom myslet na to, že je potřeba si vyměnit peníze, když jedeme třeba jen na 
Slovensko, a konečně by na nás ostatní členské státy pohlížely jako na rovnocenné 
Evropany. 

Názor 2:  

České bankovky jsou mnohem hezčí než eura a mají v sobě zakódovanou českou kulturní 
tradici, Božena Němcová, T. G. Masaryk…Na eurech jsou zobrazeny akorát mosty. 

(CERMAT) 

 

Zpracování: článek do nebulvárního společenského magazínu  
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