
OSTRÉ ZADÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA – PODZIM 
2019 – PRVNÍ ČÁST: 

Váš školní anglický časopis vyhlásil soutěž o nejlepší článek na téma 

„My Hobby“. 
Rozhodl/a jste se soutěže zúčastnit a napsat o jednom ze svých koníčků. 

Napište článek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém: 
▪ uvedete, co je vaším koníčkem a jak dlouho se mu věnujete; 
▪ vysvětlíte, proč jste se začal/a tomuto koníčku věnovat; 
▪ budete vyprávět o jedné události, kterou jste díky svému koníčku zažil/a; 
▪ uvedete, zda byste čtenářům tento koníček doporučil/a, a vysvětlíte proč. 

 

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU 2019 
PODZIMNÍ TERMÍN 2019 – PRVNÍ ČÁST: 

Playing the Piano 
I have played the piano since I was six years old and I think I cannot imagine the world 
without it. 

To cut the story short, it was my mum who made the decision and registered me for the 
piano course when I was in the first year of my elementary school. Not everything you 
like starts by your own decision, especially when you are six years old, but I am so 
thankful now that she registered me. 

I like to play the piano almost in any mood: when I am happy, I play fast songs, when I 
am sad, I play some sentimental music. The best thing is when I improvize and I am 
satisfied with the music I make. 

I think everybody should try to play a musical instrument, it doesn’t necessarily have to 
be the piano. There is great power in music. 

Proč by vzorové vypracování první části získalo skvělé hodnocení? 

▪ Text je psán v souladu se zadáním této části písemné práce – článek do studentského 
časopisu o jednom ze svých koníčků 

▪ Text obsahuje nadpis. 
▪ Text je psán semiformálně, čtenářem jsou studenti. 
▪ 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. 
▪ Vzorový článek 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 jasně viditelný, 

odstavce rovněž. 
▪ Vzorový článek obsahuje očekávané výrazy pro spojování slov, vět nebo souvětí – 

např. spojky souřadící (and) nebo struktury podřadící. 

https://www.statnimaturita-anglictina.cz/pisemna-prace
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/pisemna-prace
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/pocitani-slov-v-pisemne-praci-u-maturity-z-anglictiny
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/pocitani-slov-v-pisemne-praci-u-maturity-z-anglictiny


▪ Text obsahuje očekávanou slovní zásobu. 
▪ Slovní zásoba je vůči zadání široká. 
▪ Text obsahuje očekávanou gramatiku, zejména minulý čas prostý, způsobová 

slovesa, předpřítomný čas, modální slovesa, přítomný čas prostý, infinitivní 
konstrukce 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 
2019 – DRUHÁ ČÁST: 

Jdete zítra večer do svého oblíbeného klubu na společenskou akci a chcete, aby váš 
anglicky mluvící kamarád Peter na akci přišel také. Rozhodl/a jste se mu proto napsat e-
mail. 
Napište Peterovi e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém: 

▪ sdělíte, na jakou akci jdete a kde se akce koná; 
▪ mu navrhnete, aby na akci přišel také; 
▪ vysvětlíte, proč by měl na akci přijít; 
▪ popíšete, jak se do klubu dostane. 

 

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU 2019 
PODZIMNÍ TERMÍN 2019 – DRUHÁ ČÁST: 

Peter, 

There is a great costume party tomorrow evening in the Jamaican bar. Would you like to 
take part? As far as I know you, you will love that: girls, costumes, drinks, music, 
everything. And the entry is free, you just need a costume. I am not sure you know where 
the bar is – it’s at the roundabout opposite the OMG café. 

Hope to see you there, 

Standa 

Proč by vzorové vypracování druhé části získalo skvělé hodnocení? 

▪ Text je psán v souladu se zadáním této části písemné práce. 
▪ Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání. 
▪ Text obsahuje oslovení, hlavní text, rozloučení a podpis. 
▪ 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, zejména přítomný čas 

prostý, budoucí čas s “will”, otázky, negativy 
▪ Slovní zásoba je v očekávané šíři. 
▪ Text neobsahuje chyby ve slovní zásobě ani chyby gramatické. 
▪ Text je napsán na požadované maturitní úrovni. 

https://www.statnimaturita-anglictina.cz/past-simple-minuly-cas-prosty-v-anglictine
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/past-simple-minuly-cas-prosty-v-anglictine
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/present-perfect-predpritomny-cas-prosty-v-anglictine
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/present-perfect-predpritomny-cas-prosty-v-anglictine
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/present-simple-pritomny-cas-prosty
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/present-simple-pritomny-cas-prosty
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/nepravidelna-slovesa-v-anglictine-seznam-tabulka
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/nepravidelna-slovesa-v-anglictine-seznam-tabulka
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/aj/anglicka-gramatika
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/aj/anglicka-gramatika
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/pocitani-slov-v-pisemne-praci-u-maturity-z-anglictiny
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/pocitani-slov-v-pisemne-praci-u-maturity-z-anglictiny
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/aj/anglicka-gramatika
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/aj/anglicka-gramatika
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/present-simple-pritomny-cas-prosty
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/present-simple-pritomny-cas-prosty
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/present-simple-pritomny-cas-prosty
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/present-simple-pritomny-cas-prosty


 


