
ZADÁNÍ PRVNÍ ČÁSTI OSTRÉ MATURITNÍ PÍSEMKY Z AJ V ROCE 2013 – PODZIM: 
Váš učitel angličtiny Richard Smith se před koncem školního roku musel vrátit domů do 
Skotska, a tak s vámi nemohl jet na závěrečný několikadenní školní výlet. Po 
návratu jste se rozhodl/a, že mu o výletě napíšete. 

Napište dopis v rozsahu 120–150 slov, ve kterém: 
▪ vyjádříte lítost, že s vámi nemohl jet; 
▪ uvedete alespoň dvě informace o místě pobytu (např. ubytování, okolí); 
▪ budete vyprávět o tom, co jste na výletě se svou třídou dělali; 
▪ se zeptáte na jeho prázdninové plány. 

 
VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMKY Z ANGLIČTINY – PODZIM 2013 – 
PRVNÍ ČÁST: 
Dear Richard, 
I really regret that you could not go for the school trip with us. I am sure you would have 
enjoyed it very much, the same as we did. 
The trip took place in the Krkonoše mountains and it was fantastic. Especially thanks to the 
fact that we hiked every day and slept in a different cottage every night. That was quite 
adventurous. 
As I said, we walked in the mountains every day. But it was not hard. We always took a break 
when we felt we were getting tired. The nights were the best: we had so much fun after the 
teachers had gone to bed. I will tell you about this. 
What about your holiday plans? Are you staying in Scotland the whole summer? 
Kindest regards, 
Cate Krásná 

Proč takovéto vypracování získá ve svém hodnocení maximum bodů? 
▪ Píšeme semiformální dopis učiteli (něco mezi formálním a neformálním stylem), 

formálními náležitostmi je tedy oslovení osoby, které píšeme, text dopisu, rozloučení a 
podpis. 

▪ Text je semiformální, vzorové vypracování může tedy obsahovat stažené, i nesažené 
tvary sloves. Oslovení i rozloučení jsou semiformální rovněž. 

▪ Text splňuje zadáním daný rozsah slov. 
▪ V textu je rozpracován každý ze čtyř bodů zadání, každý bod je rozpracován v jednom 

odstavci, což je dobrým zvykem. 
▪ Text je správně graficky členěný – oslovení, odstavce, rozloučení a podpis jsou 

graficky odděleny vynecháním řádku. 
▪ Text obsahuje slovní zásobu, která je očekávána – tedy např. school trip, mountains, 

hiked, cottage, adventurous, take a break, getting tired, holiday plans… 
▪ Text obsahuje takové gramatické struktury, které jsou v jednotlivých bodech zadání 

očekávány, např.: present simple, modální slovesa, nepravidelná slovesa, past 
perfect, would, past simple, past continuous, was/were, future simple – will, otázky, 
spojky souřadící (and, or) a spojky podřadící (that, as) atd. 

▪ Text neobsahuje gramatické chyby. 
 
 
ZADÁNÍ DRUHÉ ČÁSTI OSTRÉ MATURITNÍ PÍSEMKY Z AJ V ROCE 2013 – PODZIM: 
Na nástěnce ve škole jste si přečetl/a následující inzerát: 

English native speaker wants to learn 

Czech. English conversation in return. 
Write to sandra.cool@gmail.com 
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Tato nabídka vás zaujala, a proto jste se rozhodl/a na inzerát odpovědět. 
Napište Sandře e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém: 

▪ uvedete, proč píšete; 
▪ se představíte (např. jméno, věk, zájmy); 
▪ navrhnete, kde a jak často by se mohly hodiny konat; 
▪ se zeptáte alespoň na jednu další informaci, která vás ohledně inzerátu zajímá. 

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMKY Z ANGLIČTINY – PODZIM 2013 – 
DRUHÁ ČÁST: 
Dear Sandra, 
I’m writing to you because I saw your advertisement on the school notice board. 
My name is Kateřina Krásná, I’m 19 and I’m very interested in teaching you Czech and getting 
conversation in English in return. We can meet after school at 3 PM on Tuesdays and Thursdays 
at my home, OK? 
How old are you? Have you ever learnt Czech? 
K. Krásná 

Contact: +420 123123123 
Proč by naše vzorové vypracování získalo vynikající hodnocení? 

▪ Píšeme semiformální e-mail (může být i formální – adresáta neznáme), ve kterém 
reagujeme na inzerát. Vzorové vypracování obsahuje oslovení, udání totožnosti 
pisatele (reagujeme na inzerát) a kontakt na nás (u e-mailu automatický, může být 
např. telefonní číslo). 

▪ Rozpracováváme v textu všechny čtyři body zadání. 
▪ Text obsahuje počet slov, který je dán zadáním. 
▪ Text obsahuje slovní zásobu, která je očekávána: advertisement, notice board, 

teaching, conversation, in return, lessons, contact… 
▪ V textu je použita očekávaná gramatika: present continuous, past simple, present 

simple, modální sloveso can, otázka s would like to aj. 
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