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

Po svém návratu z Anglie jste dostal/a od kamarádky Nicol následující e-mail: 

Hi! 
I am happy to hear that you were staying with a host family in England. Please write more 
about your stay with the family. 
I would be really happy if you could stay with me in October. Is it possible for you? 
Love, 
Nicol 
Napište Nicol e-mail v rozsahu 120-150 slov, ve kterém: 

▪ uvedete alespoň 3 informace o svém pobytu v hostitelské rodině (kde, kdy, jak 
dlouho apod); 

▪ napíšete, co se vám v hostitelské rodině nejvíce líbilo; 
▪ budete vypravovat o tom, co jste během pobytu zažil/a; 
▪ poděkujete za pozvání a vysvětlíte, proč nebudete moci přijet. 

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

My dear Nicol, 
That’s right. I had an opportunity to stay in a family in London for a few weeks about a month 
ago. I had a great time there as they were great hosts. 
Most people say the English breakfasts are crazy, that there is too much different food on the 
table you can never eat. And that’s exactly what I liked. 
The trips around London were amazing. I especially liked the ones to the centre of London. We 
were walking along the Thames, visiting local shops and restaurants, not to mention the 
London’s highlights. The views of London from the London Eye were amazing. 
It’s very nice of you to invite me to you, thank you for that. Unfortunately, I have already made 
plans for October – I’m going to study for my exams. How about next year? 
Hope to see you soon, 
Kamil 
Proč by vzorové vypracování první části získalo skvělé hodnocení? 

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

▪ Text obsahuje vhodné oslovení. 
▪ Text je psán neformálně, čtenářem je anglicky mluvící kamarád. 
▪ Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání, každý bod zadání je 

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. 
▪ Vzorový e-mail obsahuje logický sled informací (ten je vlastně dán jednotlivými 

body zadání a jejich pořadím). 
▪ Na první pohled je vidět vhodná grafická úprava práce. Oslovení je odděleno 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 – 
např. spojky souřadící (and) nebo výrazy podřadící (that). 

▪ Text obsahuje očekávanou slovní zásobu. 
▪ Slovní zásoba je vůči zadání široká. 
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▪ 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 – PODZIM 
2016 – DRUHÁ ČÁST: 

Vaše třída bude pořádat charitativní odpoledne a vy o tom chcete napsat do anglické 
rubriky školních webových stránek. 
Napište oznámení v rozsahu 60-70 slov, ve kterém celými větami: 

▪ sdělíte základní informace o charitativním odpoledni (kdy, kde apod.); 
▪ vysvětlíte, proč se tato akce bude konat; 
▪ popíšete program charitativního odpoledne; 
▪ napíšete, proč návštěvu charitativního odpoledne doporučujete. 

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

Running for UNICEF 
This Friday afternoon, September 16th, 2016, there will be a charity run organized by our 

school. 

The starting fee is 30,-Kč; all the collected money goes to UNICEF. 

The assembly is at 3.00 PM, the running starts at 3:30 PM. The marked track will go 
through our town and will be about 5 km long. A groupie photo follows. 

Do not miss the opportunity to help children and do something for your body. 

Proč by vzorové vypracování druhé části získalo skvělé hodnocení? 

▪ Text je psán v souladu se zadáním této části písmné práce. Píšeme oznámení o 
charitativním odpoledni. 

▪ Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání. 
▪ Text obsahuje nadpis. 
▪ Text je rozdělen do odstavců dle bodů zadání. (Není k povaze textu nutné). 
▪ 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. 
▪ Slovní zásoba je v očekávané šíři. 
▪ Text neobsahuje chyby ve slovní zásobě ani chyby gramatické. 
▪ Text je napsán na požadované maturitní úrovni. 
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