
OSTRÉ ZADÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA – JARO 
2014 – PRVNÍ ČÁST: 

Anglický studentský časopis vyhlásil soutěž o nejlepší příběh na téma: 

“The Day I Will Never Forget” 
Rozhodl/a jste se soutěže zúčastnit. 
Napište vypravování v rozsahu 120–150 slov, ve kterém: 

▪ uvedete, kdy a kde se příběh odehrál; 
▪ popíšete, co se událo; 
▪ vysvětlíte, proč je pro vás daný den nezapomenutelný. 

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU 
(2014 – JARNÍ TERMÍN – VYPRAVOVÁNÍ): 

The Day I Will Never Forget 
It was in the summer 2013. I was invited by my 3 friends to take part in a trip to Scotland. 
We were going by our car from London to Edinbourg when the whole thing happened. 

We were enjoying our first experience with driving on the motorway on the left and 
everything seemed all right. Suddenly, all cars in front of us stopped. We didn’t know why 
but we had known the congestions on the British motorways were nothing unusual. And 
then it happened. As all the cars were slowly going forwards and braking and going 
forwards again, in one moment, when I was looking left, the car in front of me stopped and 
we crushed. Fortunately, the crash was insignificant and nothing happened both to the 
cars and the passengers. 

The day will always be unforgettable for me because I cannot imagine what would have 
happened if the accident had been more serious. 

Proč by naše vzorové vyprávování získalo vynikající hodnocení? 

▪ Text je psán v souladu se zadáním první části písemné práce – píšeme slohový 
útvar vyprávění. 

▪ Text je psán v souvislosti s tématem, které je dáno zadáním (Den, na který nikdy 
nezapomenu) 

▪ Text je psán semiformálně (je určen pro čtenáře anglického studentského časopisu) 
 Snažíme se napsat zajímavý příběh a vyhrát soutěž, které jsme se rozhodli zúčastnit. 

▪ Dodržujeme požadovaný počet slov, daný zadáním (rozsah je 120-150 slov). 
▪ Dodržujeme formální náležitosti dané pro slohový útvar vypravování (vhodný 

nadpis, text vyprávění rozdělený do úvodu, hlavní části textu a závěru). 
▪ Náš nadpis, který si bereme přímo ze zadání, je vhodný, protože nás uvádí do celého 

příběhu (vypravování). 
▪ V textu rozpracováváme jednotlivé body zadání: uvádíme, kdy a kde se příběh 

odehrál (první odstavec), popisujeme, co se událo (druhý odstavec) a vysvětlujeme, 
proč je pro nás tento den nezapomenutelný (třetí odstavec). 

▪ Píšeme odstavce, a v každém odstavci rozpracováváme jeden bod zadání (jedno 
téma) – pro náš vzorový text jsme pro odstavce vybrali metodu vynechávání řádků 
mezi odstavci. 

▪ Náš text neskáče z jednoho tématu do druhého – popisujeme příběh tak, jak se 
jednotlivé děje staly. 
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▪ Používáme slovíčka pro spojování vět a odkazování se v textu, které jsou na 
maturitní úrovni očekávány (because, odkazovací zájmena the, referenční zájmeno it, 
both – and) a používáme je správně. 

▪ Používáme vhodnou slovní zásobu a synonyma (crash, accident), naše slovní zásoba 
je široká, na požadované maturitní úrovni a relevantní k tématu. 

▪ Používáme vhodné gramatické prostředky – zejména minulé časy (vyprávění je v 
minulosti – příběh, který se stal) – minulý čas prostý, minulý čas průběhový, dále 
passiv (I was invited), nebo např. podmínkové věty. 

▪ Vzorové vypracování neobsahuje chyby v pravopise. 
  
 

OSTRÉ ZADÁNÍ DRUHÉ ČÁSTI MATURTINÍ PÍSEMNÉ PRÁCE 2014 – JARNÍ 
TERMÍN: 

Jste na kurzu anglického jazyka v jazykové škole ve Velké Británii. Několik dní jste 
nebyl/a ve škole a zameškal/a jste několik vyučovacích hodin anglického jazyka. Rád/a 
byste si doplnil/a probranou látku, než půjdete zpět do školy. Rozhodl/a jste se požádat o 
pomoc svého spolužáka Nicka. 
Napište Nickovi e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém: 

▪ sdělíte, proč píšete; 
▪ vysvětlíte, proč jste nebyl/a ve škole; 
▪ požádáte alespoň o dvě informace k doplnění učiva (např. lekce); 
▪ mu navrhnete, jak vám může informace předat. 

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ DRUHÉ ČÁSTI OSTRÉ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z 
ANGLICKÉHO JAZYKA – JARNÍ TERMÍN 2014: 

Nick, 

Listen, I need your help with the learning materials from the lessons I missed at school 
when I was absent. I was on a fantastic trip to South England with Lucy, the girl I met last 
week, remember? Which pages in the text book did you go through? Did you get any 
handouts or any other learning materials? Could you call me when you have time? 

See you soon, 

Martin 

Proč by naše vzorové vypracování e-mailu získalo vynikající hodnocení? 

▪ Vzorové vypracování je psáno v souladu se zadáním (jsme na kurzu ve Velké 
Británii, zmeškali jsme několik hodin výuky, chceme si látku doplnit a pomoci nám 
může spolužák Nick). 

▪ Text píšeme neformálně (píšeme e-mail spolužákovi Nickovi). 
▪ Náš e-mail splňuje požadované formální náležitosti: oslovení, text e-mailu, 

neformální rozloučení a podpis. 
▪ Jednotlivé části e-mailu jsou graficky odděleny, v hlavním textu není třeba psát 

odstavce. 
▪ Je použit takový počet slov, který odpovídá požadovanému rozsahu (60-70 slov). 
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▪ V textu e-mailu jsou rozpracovány všechny čtyři body zadání: sdělujeme, proč; 
vysvětlujeme, proč; žádáme o dvě informace a navrhujeme, jak nám má Nick 
informace předat. 

▪ Text obsahuje očekávanou slovní zásobu (larning materials, lesson, miss, text book, 
handouts…) 

▪ Text obsahuje očekávané gramatické struktury: přítomný čas prostý, minulý čas 
prostý, otázky v minulém čase, způsobové sloveso aj. 

▪ Text neobsahuje pravopisné chyby. 
 


