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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.

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, zvýrazňovače, lepidlo a korektorské bělítko.

Odpovězte na jednu otázku v každé sekci.

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 �.

Za každou slohovou práci můžete obdržet 25 bodů, celkem tedy 50 bodů.

Část 1

1 Diskuse a polemika

 Buď

 (a)  „Spěchej pomalu!“ Vysvětlete toto rčení a uveďte argumenty pro a proti němu.  
Zamyslete se nad tím, jak by se dalo toto rčení aplikovat na soudobý styl života. 

 nebo

 (b)  Ženy v dnešní době mají stejné postavení ve společnosti jako muži. Souhlasíte  
s tímto názorem, nebo ne? Uveďte své argumenty.

 nebo

 (c)  Život mladých lidí je výrazně ovlivněn módními trendy. Souhlasíte s tímto názorem,  
nebo ne? Uveďte své argumenty.

 nebo

 (d)  Všudypřítomná hudba. Jakou roli hraje hudba v životě současného člověka?  
Uveďte klady a zápory.

Část �

� Popis a vypravování

 Bud’

 (a)  Karneval. Barvitě popište atmosféru karnevalu a své dojmy z něj.

 nebo 

 (b)  „Ten muž žil několik let v strašlivých podmínkách…“ Popište působivě prostředí,  
které vám tato věta evokuje. 

 nebo

 (c)  To mě tehdy opravdu vyvedlo z míry. Vyprávějte příběh na toto téma.

 nebo

 (d) Ztracen v cizím městě. Napište působivý příběh na toto téma.
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