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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST
If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen.
Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid.
DO NOT WRITE IN ANY BARCODES.
Answer one question from each section.
At the end of the examination fasten all your work securely together.
All questions in this paper carry equal marks.

ČTĚTE PROSÍM TYTO POKYNY
Pokud jste obdrželi materiál určený k odpovědím, dodržte pokyny napsané na přední straně tohoto zadání.
Na všechny listy s odpověd’mi, které odevzdáte, napište číslo vašeho centra, vaše kandidátské číslo a vaše
jméno.
Pište tmavě modrým nebo černým perem.
Nepoužívejte kancelářské svorky, sešívačku, lepidlo a korektorské bělítko.
NEPIŠTE DO ČÁROVÝCH KÓDŮ.
Odpovězte na jednu otázku v každé části.
Na konci zkoušky sepněte bezpečně všechny listy vaší práce.
Všechny otázky v této zkoušce jsou hodnoceny stejným počtem bodů.
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Napište dvě slohové práce, každou v rozsahu 350–500 slov. Vyberte si jedno téma z části 1 a jedno
téma z části 2.
Za každou slohovou práci můžete obdržet 25 bodů, celkem tedy 50 bodů.
Část 1
Diskuse a polemika
BUĎ
(a) „Kdo pohrdá penězi, je hlupák. Peníze kazí charakter.“
Souhlasíte, či nesouhlasíte s některým z těchto tvrzení? Napište úvahu o roli peněz v životě
dnešních mladých lidí.
NEBO
(b) „Pes – nejlepší přítel člověka. Ale je také člověk nejlepším přítelem psa?“
Napište úvahu, v níž se zamyslíte nad pozitivními i negativními stránkami chování domácích
mazlíčků.
NEBO
(c) „Jak vrátit učitelům autoritu? Jednoduše. Vrátit tělesné tresty zpátky do škol.“
Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s tímto názorem? Proč? Jaká by byla vaše odpověď na danou
otázku?
NEBO
(d) „Už si nedokážeme představit náš život bez aut.“
Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s tímto názorem?
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Část 2
Popis a vypravování
BUĎ
(a) „Slečna Marplová? Sherlock Holmes? Hercule Poirot? Inspektor Colombo?“
Popište vlastního ideálního detektiva pro televizní seriál.
NEBO
(b) „Den v přímořském letovisku z pohledu turisty.“
Popište přímořské městečko a jeho proměny v průběhu jednoho dne.
NEBO
(c) „Brigáda za všechny peníze.“
Napište vyprávění inspirované zadaným titulem.
NEBO
(d) „Nikdy jsem nevěřil na pověry. Pátek třináctého? Černá kočka přes cestu? Rozbité zrcadlo či
rozsypaná sůl? To na mne neplatilo! Ale tento jeden jediný den všechno změnil a já jsem se stal
snad nejpověrčivějším člověkem na světě.“
Napište vyprávění začínající zadaným citátem.
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