
OSTRÉ ZADÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA – PODZIM 
2018 – PRVNÍ ČÁST: 

Anglický studentský časopis vyhlásil soutěž o nejlepší článek na téma 

“My School”. 
Napište článek v rozsahu 120-150 slov, ve kterém: 

▪ sdělíte alespoň tři základní informace o vaší škole (např. název, zaměření, místo); 
▪ vysvětlíte, čím je vaše škola zajímavá; 
▪ popíšete jednu zajímavou školní akci, která během vašeho studia proběhla; 
▪ sdělíte, co se vám během vašeho studia na této škole nejvíce líbilo a proč. 

 
VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU 2018 
PODZIMNÍ TERMÍN 2018 – PRVNÍ ČÁST: 

My School 

I’m studying at the Nursing School in Liberec. The school is situated straight in the centre 
of the city, only about five minutes from the city hospital. I think this is very practical. 

In my opinion the school is a special one as there is always only one nursing school in a 
larger area. In the Liberec Region, there are only about three schools like that. So if you 
want to become a nurse, you usually have to go to a regional city. 

I think the best event I have experienced during my study was a trip to England. We 
spent there a fortnight, visiting senior houses and making trips. The city we were hosted 
was Plymouth. 

It was a pleasure to study there as there was great atmosphere in the school, very good 
equipment for studying nursing and friendy teachers who taught me a lot of useful things. 

Proč by vzorové vypracování první části získalo skvělé hodnocení? 

▪ Text je psán v souladu se zadáním této části písemné práce – článek o škole 
▪ Text obsahuje nadpis. 
▪ Text je psán semiformálně, jedná se o článek psaný studentem do studentského 

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). 
▪ 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 (as, so). 

▪ 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 
2018 – DRUHÁ ČÁST: 

Právě jste se vrátil/a ze sportovního tábora v Anglii, který se vám velmi líbil. 

Napište hlavnímu instruktorovi panu Holmesovi e-mail v rozsahu 60-70 slov, ve kterém: 

▪ vyjádříte radost, že jste se sportovního tábora zúčastnil/a 
▪ zmíníte alespoň jednu aktivitu, která se vám líbila, a vysvětlíte proč; 
▪ požádáte o zaslání fotografií z tohoto tábora; 
▪ se ho zeptáte, zda se bude sportovní tábor pořádat také příští rok. 

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU 2018 
PODZIMNÍ TERMÍN 2018 – DRUHÁ ČÁST: 

Dear Mr Holmes, 

I loved the sports camp so much. It was great to be a part of it. I will never forget the 
night trip through the forest with headlights. It was so scary and funny. Could you please 
send me the groupies you made? Via WhatsApp? Is there going to be the sports camp 
next year again? 

Tereza 

Proč by vzorové vypracování druhé části získalo skvělé hodnocení? 

▪ Text je psán v souladu se zadáním této části písemné práce. Píšeme e-mail 
instruktorovi, kde sdělujeme informaci a také se na informace dle zadání ptáme. 

▪ Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání. 
▪ Text obsahuje oslovení. 
▪ Text neobsahuje odstavce – není to k povaze textu nutné. Odstavce však text 

obsahovat může. 
▪ 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. 
▪ Text neobsahuje chyby ve slovní zásobě ani chyby gramatické. 
▪ Text je napsán na požadované maturitní úrovni. 
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