
Požadavky k maturitní písemné práci 

 popsat místo, cestu, věc, osobu, zážitek, událost, zkušenost, děj apod.; 

 popsat a/nebo představit sebe i druhé; 

 popsat pocity a reakce, např. libost/nelibost, souhlas/nesouhlas, překvapení, obavu;  
vyjádřit názor/postoj a morální stanovisko, např. omluvu, lítost;  

 vyjádřit vlastní myšlenky;  

 vyjádřit úmysl, přání, žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporučení apod.;  

 zdůvodnit určité činnosti a/nebo skutečnosti;  

 vysvětlit problém a/nebo navrhnout řešení problému; 

 vysvětlit a/nebo zdůraznit, co považuje za důležité; 

 sdělit/ověřit si specifi cké informace a zprávy;  

 požádat o specifické informace;  

 shrnout a/nebo využít předložené faktografi cké informace;  

 zeptat se na názor, postoj, pocity, problém apod.; 

 zodpovědět jednoduché dotazy. 
 

1. Část – delší (120-150 slov) 
Email, charakteristika, vypravování, článek, popis 
2. Část – kratší (60-70 slov) 
Korespondence, popis, zpráva, oznámení, instrukce/ návod, pohled 
 

 Pohled, email z dovolené Napíšete, kde právě jste, jaké je počasí, co právě děláte – 
(použijete přítomný průběhový čas), popíšete, co jste dělali včera (minulý prostý čas, 
významová slovesa jiná než jen sloveso být), zmíníte, jaké máte plány na zítra/návrat 
(přítomným průběhovým časem) 
 

Dear Jane, 
I am sending greetings from…….. The weather is… I am having a great time. The sun is shining, 
I am sunbathing now. Yesterday we visited …. We bought… We really liked.. We usually go to 
the town in the evenings.. I am coming back home on Friday, I m looking forward to seeing 
you soon (/See you soon).                 
Love, Lenka 
 
POKUD PÍŠETE O NĚJAKÉ UDÁLOSTI, KTERÁ UŽ PROBĚHLA, NEZAPOMEŇTE NA SLOVESA!!! Ne pouze Byla jsem.. byla jsem tam s… ale významová slovesa v minulém čase 
Yesterday I visited… I saw an exhibition…. I really liked… I bought a souvenir for you…  
Would you like to come there with me again?   Něco se v té době stalo..   - minulý průběhový čas – While I was dancing, I saw my friend Tom. While I was going to 
town, I saw an accident… 

Budoucí čas – již naplánovaná akce I am coming back home on Friday.. I am planning to… I am going to… I would like to…… 


