
OSTRÉ ZADÁNÍ PRVNÍ ČÁSTI MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE 2014 PODZIM 

Redakce anglického studentského časopisu vyhlásila soutěž, ve které vyzývá čtenáře, 
aby napsali skutečný nebo smyšlený příběh na následující téma: 

The Most Frightening Experience of My Life 
Rozhodl/a jste se soutěže zúčastnit. 
Napište vypravování v rozsahu 120-150 slov, ve kterém: 

▪ uvedete, kdy a kde se příběh odehrál; 
▪ budete vypravovat, co se stalo; 
▪ sdělíte, jak jste se cítil/a a proč. 

VZOROVĚ VYPRACOVANÁ PRVNÍ ČÁST NA JEDNIČKU 

The Most Frightening Experience of My Life 

It happened on the way from the town where I live to my parents’ cottage. I remember the night 
was colder then usually, the sky was clear and it was dark. I was driving my car with Dana, my 
friend, and we were looking forward to the upcoming weekend which would be spent without 
parents. And then it happened. 
We were driving through a forest. I had gone there plenty of times before so it was supposed to 
be nothing special. Suddenly, a man bleeding from his arm appeared on the side of the road. In 
his right hand, he was holding an axe. 
We were so scared. I stepped on the gas to get away of there as fast as possible. After that we 
realized the man could be looking for help, so we decided to call the police and the ambulance. I 
had never been so frightened before. 
Proč by naše vzorově vypracovaná 1. část maturitní písemky z AJ získala 
vynikající hodnocení? 

▪ Dle zadání máme psát vypravování o dni, kdy jsme byli v životě nejvíce 
vystrašení, a tohoto zadání se držíme. 

▪ Rozsah našeho textu je v rozmezí 120-150 slov, jak je požadováno. 
▪ Naše vypravování obsahuje vhodný nadpis, dále úvod, hlavní část vypravování se 

zápletkou, a závěr. 
▪ Všechny tři body zadání jsou zmíněny a rozpracovány. 
▪ Text obsahuje bohatou slovní zásobu v kontextu zážitku, při kterém jsme se báli. 
▪ Text obsahuje vhodnou gramatiku anglického jazyka, u vypravování jsou to 

zejména minulé časy, jako je minulý prostý čas, minulý průbehový čas, předminulý čas 
atd. 

▪ Text obsahuje odstavce, které jsou od sebe odděleny vynecháním řádku. 
▪ Věty použité ve vypravování jsou vhodně propojeny (suddenly, after that, so, … 

before atd.) 
▪ Text obsahuje očekávanou gramatiku, zejména minulý čas prostý a přítomný čas 

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

▪ Vypravování neobshauje chyby v gramatice. 
▪ Snažíme se čtenáře našeho vypravování zaujmout neobvyklou zápletkou tak, 

abychom vyhráli soutěž uvedenou v zadání. 
OSTRÉ ZADÁNÍ DRUHÉ ČÁSTI MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE 2014 PODZIM 

O víkendu jste byl/a na oslavě narozenin svého anglického kamaráda Tima. Musel/a 
jste odejít dříve a nestihl/a jste se rozloučit. 
Napiště Timovi e-mail v rozsahu 60-70 slov, ve kterém: 

▪ se omluvíte, ře jste musel/a odejít z oslavy dříve; 
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▪ vysvětlíte, proč jste odešel/odešla z oslavy dříve; 
▪ uvedete, co se vám na oslavě líbilo a proč; 
▪ ho požádáte, aby vám poslal z narozeninové oslavy nějaké fotky. 

VZOR 2. ČÁSTI PÍSEMNÉ PRÁCE MATURITY Z ANGLIČTINY 

Hi Tim, 
I am sorry I had to leave your birthday celebration earlier. Rachel, my girfriend, called me she 
was sick so I had to take care of her. 
I really liked your toast – I hadn’t heard such a speech before. It was deep but funny. 
Tim, when you have time, could you send some photos to my e-mail so I can take a look? 
Thomas 
Díky čemu by naše vzorové vypracování 2. části maturitní písemné práce z AJ 
získalo výborné hodnocení? 

▪ Vypracování je psáno přesně vůči zadání, píšeme krátký e-mail kamarádovi. 
▪ E-mail obshauje oslovení, hlavní text e-mailu a podpis. 
▪ Rozsah vzorového e-mailu je v intervalu 60-70 slov, jak je požadováno. 
▪ Všechny body zadání jsou zmíněny a rozpracovány. 
▪ Očekávaná slovní zásoba je v bohaté šíři. 
▪ Vzorové vypracování neobsahuje gramatické chyby. 
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