
OSTRÉ ZADÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA – JARO 
2015 – PRVNÍ ČÁST: 

Rozhodl/a jste se zapojit do projektu Interesting People Around Us, který je organizován 
mezinárodním časopisem The World, a proto chcete napsat charakteristiku nějakého 
zajímavého člověka. 
Napiště charakteristiku zajímavého člověka v rozsahu 120-150 slov, ve které: 

▪ stručně představíte vybranou osobu (např. jméno, věk, povolání, váš vztah k osobě); 
▪ popíšete, jak tato osoba vypadá; 
▪ charakterizujete tuto osobu (vlastnosti, chování, zájmy apod.); 
▪ vysvětlíte, proč je tato osoba zajímavá. 

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU 2015 
JARNÍ TERMÍN 2015 – PRVNÍ ČÁST: 

A Perfect Teacher? 
There are a lot of people around us but only some of them are special. It is a pleasure to 
say a few words about Mr Jones, my favourite, young geography teacher. 

He looks quite handsome. He is sporty, his hair is dark and short. He always wears elegant 
clothes. I even heard a rumour that girls call him David Beckham. Not a bad nickname for 
a teacher. 

Not only is his look good, he is also a great person as for his character. He can be funny 
as he usually starts a lesson with a joke. On the other hand, he is a demanding person 
and he always keeps his word. 

I think he has a real interest in his students. That is why he is considered an interesting 
person by most of the students. Sometimes I even forget he is actually a teacher. An 
extraordinary person, indeed. 

Proč by vzorové vypracování první části získalo skvělé hodnocení? 

▪ Text je psán v souladu se zadáním této části písemné práce 
– píšeme charakteristiku osoby. 

▪ V souladu se zadáním má vzorový text vhodný nadpis. 
▪ Text je psán formálně, čtenářem časopisu The World je široké publikum (požívání 

formálního jazyka, zejména nestažených tvarů sloves) 
▪ V prvním odstavci se objevuje úvod, v posledním odstavci je závěr. 
▪ Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání, v našem případě je každý bod 

zadání rozpracován v jednom odstavci. 
▪ Rozsah textu je v souladu se zadáním (120-150 slov). 
▪ Náš text neobsahuje zbytečné nebo irelevantní informace, píšeme k věci, v souladu 

se zadáním. 
▪ Vzorová charakteristika obsahuje logický sled informací (ten je vlastně dán 

jednotlivými body zadání a jejich pořadím). 
▪ Na první pohled je vidět vhodná grafická úprava práce. Nadpis je oddělen od textu 

vynecháním řádku a text obshauje odstavce, které jsou od sebe rovněž odděleny 
vynecháním řádku. 

▪ Vzorové zadání obsahuje očekávané výrazy pro spojování slov, vět nebo souvětí – 
např. spojky souřadící (and, but) nebo výrazy podřadící (as, that is why) a další výrazy 
pro spojování myšlenek (Not only… also, on the other hand…) 
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▪ Text obsahuje očekávanou slovní zásobu vhodnou pro charakteristiku osoby 
týkající se jeho vzhledu (handsome, sporty, …wears elegant clothes) a charakteru (a 
great person, quite funny, demanding, an extraordinary person). 

▪ Slovní zásoba je vůči zadání široká. 
▪ Text obsahuje očekávanou gramatiku, zejména minulý čas prostý a přítomný čas 

prostý, předpřítomný čas a způsobová slovesa nebo třeba nepravidelná slovesa v 
AJ. 

▪ Text neobsahuje gramatické chyby, chyby ve slovní zásobě ani chyby ve výrazech 
pro spojování. 

▪ Text je napsán na požadované maturitní úrovni. 
OSTRÉ ZADÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA – JARO 
2015 – DRUHÁ ČÁST: 

Dohodli jste se s kamarády, se kterými jste na mezinárodním jazykovém kurzu, že 
půjdete společně koupit dárek svému lektorovi Terrymu k narozeninám, bohužel však s 
nimi nemůžete jít. 
Napište kamarádům e-mail v rozsahu 60-70 slov, ve kterém: 

▪ se omluvíte, že s nimi nemůžete jít; 
▪ vysvětlíte, proč s nimi nemůžete jít; 
▪ navrhnete, jaký dárek by lektorovi mohli koupit, a vysvětlíte proč; 
▪ je požádáte, aby vám pak napsali, jaký dárek koupili. 

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU 2015 
JARNÍ TERMÍN 2015 – DRUHÁ ČÁST: 

Dear classmates, 

I’m sorry I can’t go shopping for the present for Terry. I must stay at my apartment and 
take care of my host family’s dog. I think you could buy him an experience present, a 
bungee jump, for example. He is an adventurous person so he might love it. At any rate, 
please, write me what you bought. 

See you soon, 

Radek 

Proč by vzorové vypracování druhé části získalo skvělé hodnocení? 

▪ Text je psán v souladu se zadáním této části písmné práce. Píšeme e-mail 
kamarádům. 

▪ Text je psán v neformálním stylu, příjemcem textu jsou právě naši kamarádi. 
▪ Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání. 
▪ Text obsahuje oslovení, hlavní část textu, neformální rozloučení a podpis 

pisatele. 
▪ Vzhledem k povaze textu není třeba psát text do odstavců; vynecháním řádku však 

oddělujeme oslovení o hlavního textu, stejně jako oddělujeme rozloučení a náš podpis. 
▪ Rozsah textu odpovídá zadání (60-70 slov). 
▪ V textu se nevyskytují žádné zbytečné informace, píšeme k věci, vzhledem k zadání. 
▪ Text je souvislý a logický, od prvního bodu zadání až k poslednímu bodu zadání. 
▪ Text obsahuje očekávanou slovní zásobu a gramatiku pro omlouvání se (I’m 

sorry), vysvětlování (…(that) I can’t go shopping), navrhování (I think you could…) a 
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další vysvětlování, proč (He is an adventurous person so…), žádosti (please, let me 
know…). 

▪ Slovní zásoba je v očekávané šíři. 
▪ Text neobsahuje chyby ve slovní zásobě ani chyby gramatické. 
▪ Text je napsán na požadované maturitní úrovni. 

 


