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

Rozhodl/a jste se napsat vypravování do školního anglického časopisu o tom, co se 
přihodilo během vaší cesty dopravním prostředkem. 

Napište vypravování v rozsahu 120-150 slov, ve kterém: 

▪ uvedete, kdy, kam a jakým dopravním prostředkem jste cestoval/a; 
▪ budete vypravovat o tom, co se v průběhu vaší cesty dopravním prostředkem 

přihodilo 
▪ popíšete pocity, které ve vás tato příhoda vyvolala. 

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU, PODZIMNÍ 
TERMÍN 20167 – PRVNÍ ČÁST: 

A Sad Story 
It was this summer holiday when I was going by tram from Liberec to Jablonec. It all happened 
so fast. I think a similar story must have happened to many of us. 
I got in the tram and looked for a place to sit. As far as I remember, I was quite tired that day. 
There was a party the night before. And that was probably the reason I had forgotten to buy 
the ticket. 
Three stops later four inspectors got in and came straight to me. I realized at once I hadn‘t 
bought the ticket. I apologized and told them the truth. 
The inspectors said I made a nice story and charged me an CZK 800,- fine. 
I later realized they must hear a similar fairy tale every day. I understand you must sometimes 
pay for your mistakes. A sad story, I suppose. 
Proč by vzorové vypracování první části získalo skvělé hodnocení? 

▪ Text je psán v souladu se zadáním této části písemné práce – vypravování. 
▪ Text obsahuje vhodný nadpis. 
▪ Text je psán semiformálně, čtenářem je student školního časopisu. 
▪ Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání. 
▪ Rozsah textu je v souladu se zadáním (120-150 slov). 
▪ Náš text neobsahuje zbytečné nebo irelevantní informace, píšeme k věci, v souladu 

se zadáním, tedy příběh z jízdy dopravním prostředkem. 
▪ 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. 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) nebo výrazy podřadící (where). 

▪ 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. 
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Chystáte se do města Canterbury v Anglii. Na internetu jste si přečetl/a následující 
inzerát na pronájem pokoje: 

ROOM FOR RENT 
Canterbury, Kent 
A big sunny room in a quiet neighbourhood not far from the train station. Free wi-fi. 
Contact: Mrs Mary Peterson, m.peterson@ukmail.com 
£90 / week 
Inzerát vás zaujal a rozhodl/a jste se na něj odpovědět, protože máte o nabízený pokoj 
zájem. 

Napište paní Petersonové e-mail v rozsahu 60-70 slov, ve kterém: 

▪ sdělíte, proč píšete; 
▪ vysvětlíte, proč máte o nabízený pokoj zájem; 
▪ uvedete, odkdy a na jak dlouho si chcete pokoj pronajmout; 
▪ se zeptáte alespoň na jednu další informaci týkající se nabízeného ubytování. 

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

Dear Mrs Peterson, 
I found your advertisement on the Internet and I am interested in renting the room you are 
offering. 
A big sunny room in a quiet place is exactly what I am looking for. 
I would rent it from this August to October, if possible. 
Is there a nice café near your house? And is there a fitness centre? 
Yours sincerely, 
Martin Pomeje 
Proč by vzorové vypracování druhé části získalo skvělé hodnocení? 

▪ Text je psán v souladu se zadáním této části písemné práce. Píšeme formální e-mail 
s reakcí na inzerát týkající se pronájmu pokoje v Canterbury. 

▪ Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání. 
▪ Text obsahuje formální oslovení. 
▪ Text je rozdělen do odstavců dle bodů zadání. (Není k povaze textu nutné). 
▪ Rozsah textu (počet slov) 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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