
OSTRÉ ZADÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA – JARO 
2017 – PRVNÍ ČÁST: 

Anglický časopis vaší školy vyhlásil soutěž o nejlepší vypravování na téma: 

“An Unexpected Visitor” 
Rozhodl/a jste se soutěže zúčastnit. 

Napište vypravování na dané téma v rozsahu 120-150 slov, ve kterém: 
▪ napíšete, co jste právě dělal/a, když se nečekaná návštěva objevila; 
▪ uvedete, kdo vás nečekaně navštívil; 
▪ budete vypravovat, jak návštěva probíhala; 
▪ sdělíte, jaké pocity ve vás nečekaná návštěva vyvolala a proč. 

 
VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU 2017 
JARNÍ TERMÍN 2017 – PRVNÍ ČÁST: 

A N  U N E X P E C T E D R E U N I O N  

I spend a lot of time in our local café in my town. I usually stop by when I go back home 
from school or we just chill there on Fridays with friends. Nothing very special. But that day 
was totally different. 

I was sipping my cappuccino at the coffee bar and reading my favourite magazine when 
suddenly a person came in. I could not believe my eyes. 

She was my old friend from the elementary school I used to sit with at one desk for almost 
three years. She later moved abroad with her parents leaving no message. She had always 
been a little mysterious. 

The most surprising thing about this reunion was that we both felt like we saw each other 
yesterday and not seven years ago! It was a strong emotive feeling. 

We changed a lot but our friendship stayed the way it had always been. 

Proč by vzorové vypracování první části získalo skvělé hodnocení? 

▪ Text je psán v souladu se zadáním této části písemné práce – vypravování na téma 
“nečekaná návštěva”. 

▪ Text obsahuje nadpis. 
▪ Text je psán formálně, jedná se o soutěž do anglického časopisu. 
▪ Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání napříč několika 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. 
▪ Vzorové vypravování obsahuje logický sled informací (ten je vlastně dán 

jednotlivými body zadání a jejich pořadím). 

https://www.statnimaturita-anglictina.cz/pisemna-prace
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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 vypracování obsahuje očekávané výrazy pro spojování slov, vět nebo 
souvětí – např. spojky souřadící (and, but) nebo výrazy podřadící (that). 

▪ Text obsahuje očekávanou slovní zásobu. 
▪ 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 
2017 – DRUHÁ ČÁST: 

Chcete si půjčit kolo od svého anglicky mluvícího kamaráda Davida. 
Napište Davidovi e-mail v rozsahu 60-70 slov, ve kterém: 

▪ ho požádáte, aby vám kolo půjčil; 
▪ vysvětlíte, proč kolo potřebujete; 
▪ uvedete, na jak dlouho si kolo chcete půjčit; 
▪ navrhnete, kdy a kde byste si kolo vyzvedl/a. 

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU 2017 
JARNÍ TERMÍN 2017 – DRUHÁ ČÁST: 

David, 

Could you please lend me your bike? We are planning to cycle in the mountains next week 
and my bike is totally broken. It will only be for one week. I would visit you at 8 pm this 
evening at your house and take it. Hope you will agree as you are the only person who 
can help me now. 

Please, let me know asap. 

Zuzka 

Proč by vzorové vypracování druhé části získalo skvělé hodnocení? 

▪ Text je psán v souladu se zadáním této části písemné práce. Píšeme e-mail, ve 
kterém se ptáme na půjčení kola. 

▪ Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání. 
▪ Text obsahuje oslovení. 
▪ Text je není rozdělen do odstavců dle bodů zadání. (Není k povaze textu 

nutné odstavce psát, pokud je však máte, chyba to není.) 
▪ Rozsah textu odpovídá zadání (60-70 slov). 
▪ V textu se nevyskytují žádné zbytečné informace, píšeme k věci, v souladu se 

zadáním. 
▪ Text je souvislý a logický, od prvního bodu zadání až k poslednímu bodu zadání. 
▪ Text obsahuje očekávanou slovní zásobu a gramatiku. 
▪ Slovní zásoba je v očekávané šíři. 

https://www.statnimaturita-anglictina.cz/jak-spravne-psat-odstavce-u-maturity-z-anglictiny
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▪ Text neobsahuje chyby ve slovní zásobě ani chyby gramatické. 
▪ Text je napsán na požadované maturitní úrovni. 

 


