
ZADÁNÍ PRVNÍ ČÁSTI OSTRÉ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z AJ V ROCE 2013 – JARNÍ 
TERMÍN: 
Představte si následující situaci: Jste na letní brigádě v zahraničí. Rozhodl/a jste se napsat 
e-mail svému anglicky mluvícímu kamarádovi Brianovi a chcete se s ním podělit o svou 
zkušenost a své zážitky z brigády. Napište mu e-mail v rozsahu 120-150 slov, ve kterém: 

▪ uvedete, proč píšete 
▪ uvedete alespoň tři informace o brigádě (např. typ, místo, délka); 
▪ napíšete o jedné události, kterou jste během brigády zažil/a 
▪ zhodnotíte brigádu. 

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ PÍSEMNÉ ČÁSTI MATURITY Z ANGLIČTINY 2013 – JARNÍ 
TERMÍN – PRVNÍ ČÁST: 
Dear Brian, 
I’m writing to tell you about my part-time job in Britain – Scotland. I’m having a great time 
here and I can’t help myself – I must tell you about it. 
I’m working here as a strawberry picker on a small farm near Dundee. I started the job one 
month ago and I must say the beginnings weren’t easy. It’s hard work! But I met here a lot of 
crazy friends from all Europe and we became friends. 
Especially Lenka and Karol are great. Two days ago we went to Dundee to see the city and go 
shopping. We came there and surprisingly, everything was closed. We hadn’t realized it was a 
holiday in here. 
I’m happy that I’m here. The work becomes more and more boring but overall I wouldn’t 
change the experience I’ve got here. 
See you soon, 

Martínka  
Proč naše vzorové vypracování projde na jedničku? 

▪ Píšeme neformální dopis (e-mail = dopis psán na počítači), jehož formálními 
náležitostmi je oslovení, text dopisu, rozloučení a podpis. 

▪ Text je neformální, používáme tedy stažené tvary, oslovení i rozloučení jsou 
neformální. 

▪ Text splňuje počet slov daný rozsahem 
▪ Text obsahuje rozpracování všech bodů zadání, jeden bod v jednom odstavci, jak je 

zvykem 
▪ Text je vhodně graficky členěn (odstavce, oslovení, rozloučení, podpis jsou na první 

pohled jasně viditelné) 
▪ Text je psán logicky, od začátku (úvod), ke konci (závěr) 
▪ Text obsahuje vhodnou a věcnou slovní zásobu (part-time job, hard work, picking, 

experience…) 
▪ Text obsahuje gramatiku, kterou žádají jednotlivé body zadání: present continuous, 

modální slovesa can a must, past simple, was/were, present simple, passive, past 
perfect, present perfect aj. 

▪ Text neobsahuje chyby 
 
 
VZOROVÉ ZADÁNÍ DRUHÉ ČÁSTI MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z AJ NA JAŘE 2013: 
Na konci vašeho ročního studijního pobytu v Anglii chcete prodat jednu z věcí, kterou jste 
si v průběhu roku pořídil/a, protože si ji nemůžete odvézt domů, Rozhodl/a jste se proto 
napsat sdělení na internetovou sociální síť (např. Facebook). Napište sdělení v 
rozsahu 60-70 slov, ve kterém: 

▪ uvedete, co prodáváte; 
▪ popíšete věc, kterou prodáváte; 
▪ sdělíte, proč věc prodáváte; 
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▪ uvedete, jak vás mohou případní zájemci kontaktovat. 
VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ DRUHÉ ČÁSTI MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z AJ V ROCE 
2013 – JARNÍ TERMÍN: 
Keyboard For Sale 

I’m selling a keyboard I used over the last year of my course in England. It looks great – it’s one 
year old, not damaged, not even scratched. It’s a regular Yamaha keyboard with many options 
for changing melodies etc. I’m selling it because I can’t take it to my plane home. The price is 
£130. Write here or call me: 222 65489 
Proč naše vzorové vypracování druhé části projde na jedničku? 

▪ Píšeme sdělení (jednoduchý slohový útvar, který má mít nadpis a text sdělení) 
▪ Text je formální nebo semiformální (je psán pro sociální síť Facebook) – používáme 

tedy stažené tvary 
▪ Počet slov daný zadáním je splněn 
▪ Všechny body zadání jsou zmíněny a vhodně rozpracovány 
▪ Sdělení je psáno logicky, od prvního bodu zadání k poslednímu 
▪ Sdělení obsahuje vhodnou a věcnou slovní zásobu (keyboard, not damaged, not 

scratched, regular, options, melodies…) 
▪ Sdělení obsahuje gramatiku potřebnou pro rozpracování bodů zadání: present 

continuous, past simple, present simple, passive, modální sloveso can, imperative 
▪ Text neobsahuje chyby 
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