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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write in dark blue or black pen on both sides of the paper.
Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.

Write a composition based on one of the topics overleaf.
You should write between 350 and 500 words.
You should pay attention to punctuation, spelling and handwriting.
At the end of the examination, fasten all your work securely together.
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Vyberte si jedno z následujících devíti témat a zpracujte ho v rozsahu 350-500 slov.

Dodržte zadané téma i požadovaný slohový útvar.

Dbejte na pravopisnou správnost, stylistickou vytříbenost a kompoziční vyváženost textu.

1 Práce.
Napište úvahu o tom, jakou roli v životě člověka hraje práce, fyzická i duševní.

2 Tehdy jsem měl opravdové štěstí!
Vypravujte osobní příběh, v němž klíčovou roli sehrála št’astná náhoda.

3 Pohled z okna.
Napište barvitý popis exteriéru (krajiny, městské ulice apod.) pozorovaného z okna domu.

4 Můj studijní obor.
Napište rozhovor mezi studentem přírodních věd a studentem společenských věd o tom, proč si
vybrali svůj studijní obor.

5 Média.
Napište výklad, jehož tématem bude úloha a význam novinářů (a médií vůbec) ve společnosti.

6 Moje třída.
Napište charakteristiku své třídy jako celku, tzn. společenství studentů a třídního učitele. Popis
doplňte vyprávěním typické příhody ze života vaší třídy. 

7 Olympiáda.
Napište úvahu o smyslu olympijských her (případně jiných mezinárodních sportovních utkání) v
současnosti. 

8 Rozloučení se školou.
Napište proslov, který přednesete před celou školou na závěr studia. Zhodnot’te v něm za sebe i
své spolužáky přínos studia do vašeho života.

9 Život s příbuznými.
Napište úsměvný fejeton.
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