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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, 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.
All questions in this paper carry equal marks.
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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 Spojte úvahu nad tím, proč lidé lžou, s vypravováním vlastní zkušenosti se lží.

2 Náhle se rozpoutala bouře... Dokončete vypravování a barvitě přitom popište bouři.

3 Napište úvahu o vztahu rodičů a dětí v dnešní době.

4 Napište úsměvný fejeton do studentského časopisu, jehož tématem bude smůla.

5 Napište dopis svému možnému budoucímu zaměstnavateli, v němž se zeptáte na možnost získat
u něj nějakou pracovní zkušenost. Vysvětlete, jaké jsou důvody vaší žádosti, a odůvodněte, proč
se na danou pracovní pozici hodíte.

6 Napište populárně naučnou přednášku pro své mladší spolužáky o kouření.

7 Napište jménem svých spoluobčanů petici, v níž budete požadovat zastavení výstavby továrny
v blízkosti místa, kde žijete.

8 Napište úvahu, v níž se zamyslíte nad rolí znalosti cizích jazyků v životě současného člověka.

9 Vyličte zážitek opravdového přátelství ve vašem životě.
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