
OSTRÉ ZADÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA – JARO 
2016 – PRVNÍ ČÁST: 

Nedávno jste viděl/a film a chcete o něm informovat čtenáře kulturní rubriky školního 
časopisu. 

Napiště článek v rozsahu 120-150 slov, ve kterém: 
▪ uvedete alespoň tři základní informace o filmu (např. název, filmový žánr, režie, 

obsazení); 
▪ stručně napíšete, o čem film je; 
▪ napíšete, co se vám na filmu líbilo/nelíbilo; 
▪ uvedete, zda film čtenářům doporučujete/nedporučujete, a vysvětlíte proč. 

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU – JARNÍ 
TERMÍN 2016 – PRVNÍ ČÁST: 

The Hateful Eight 
The best Quentin Tarantino’s film in history? This is what I was thinking when  I was leaving 
the cinema. 

Before publishing the film, Tarantino said the genre of the film would be a winter western. 
I think he really hit it. Bad guys with pistols negotiating about what suits them best, some 
of them good guys, some of them bad guys under cover. All accompanied with sceneries 
of the winter countryside, which are just amazing. 

What I liked the most was the plot happening in the winter cottage. The dialogues were 
just great. The only thing I didn’t like was the length of the film. More than 3 hours is just a 
little too much for me. 

Anyway, I must strongly recommend watching this film. It is a must-see blockbuster. I 
promise you won’t regret. 

Proč by vzorové vypracování první části získalo skvělé hodnocení? 

▪ Text je psán v souladu se zadáním této části písemné práce – píšeme článek do 
studentského časopisu. 

▪ V souladu se zadáním má vzorový text vhodný nadpis – zvolili jsme název filmu, o 
kterém článek píšeme. 

▪ Text je psán semiformálně, čtenářem školního časopisu jsou především 
studenti.(lze tedy použít stažené i nestažené tvary sloves) 

▪ V prvním odstavci se objevuje úvod, v posledním odstavci je závěr. 
▪ Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání, první a druhý bod je 

rozpracován v prvním odstavci, třetí bod ve druhém odstavci a čtvrtý bod v posledním 
odstavci, který je rovněž závěrem našeho článku. 

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

se zadáním. 
▪ Vzorový článek obsahuje logický sled informací (ten je vlastně dán jednotlivými 

body zadání a jejich pořadím). Tento logický sled ctíme a píšeme tedy tak, jak jdou 
body zadání za sebou. 
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▪ Na první pohled je vidět vhodná grafická úprava práce. Nadpis je oddělen od textu 
vynecháním řádku a text obsahuje odstavce, které jsou od sebe rovněž odděleny 
vynecháním řádku. 

▪ Vzorové zadání obsahuje očekávané výrazy pro spojování slov, vět nebo souvětí – 
vztažné věty, správné užití určitých i neurčitých členů, odkazovacího zájmena “it” aj. 

▪ Text obsahuje očekávanou slovní zásobu vhodnou pro článek o filmu: leave the 
cinema, genre of the film, a winter western, bad guys, under cover, sceneries, the plot, 
dialogues, length of the film, watch a film, a blockbuster… 

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

prostý, předpřítomný čas, nepravidelná slovesa v AJ, užití příčestí přítomných, 
modální slovesa, budoucí čas s “will” 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 
2016 – DRUHÁ ČÁST: 

Váš anglicky mluvící kamarád Brandon k vám přiletí příští týden z Austrálie na 
návštěvu. Vy ho však nemůžete na letišti osobně vyzvednout. 
Napište Brandonovi e-mail v rozsahu 60-70 slov, ve kterém: 

▪ se omluvíte, že pro něj na letiště nemůžete přijet; 
▪ vysvětlíte, proč ho nemůžete na letišti vyzvednout; 
▪ sdělíte, kdo ho místo vás vyzvedne a jak tuto osobu pozná; 
▪ vyjádříte radost, že se s ním už brzy uvidíte. 

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU – JARNÍ 
TERMÍN 2016 – DRUHÁ ČÁST: 

Hi Brandon, 

I‘m sorry. I can’t make it to the airport. My boss gave me some extra work which I have to 
do right at the time you are arriving. I asked my brother – he’ll pick you up. He’ll have a red 
T-shirt with Sheldon Cooper from the BBT and a label with your name. It’s great you’re 
coming. 

See you, 

Freddy 

Proč by vzorové vypracování druhé části získalo skvělé hodnocení? 

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

▪ Text je psán v neformálním stylu, příjemcem textu je náš kamarád. 
▪ 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). 
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▪ 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 omluvení se, 

zdůvodnění, oznámení a vyjádření radosti. 
▪ Slovní zásoba je v očekávané šíři. 
▪ Text neobsahuje chyby ve slovní zásobě ani chyby gramatické. 
▪ Text je napsán na požadované maturitní úrovni. 

 


