Příprava k maturitě
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Units 3–4

POSLECH

Tipy k maturitě: Před poslechem

Pravdivá (P) a nepravdivá (N) tvrzení
•

•

•

•

•

V těchto typech úkolů si nejprve důkladně přečtěte tvrzení. Podtrhněte či zvýrazněte klíčová
slova, kterými jsou většinou podstatná jména, přídavná jména, slovesa a příslovce, a často čísla, např.
roky. Určení klíčových slov v otázkách vám při poslechu nejen pomůže lépe se soustředit a orientovat
se v nahrávce, ale také vám pomůže určit v ní klíčové informace, což vám usnadní najít správnou
odpověď.
Každý poslech obsahuje klíčová slova či fráze, které mluvčí používá a které “vysvětlí”, proč je tvrzení
pravdivé či nepravdivé. Jsou to často synonyma klíčových slov v zadání. Efektivní přípravou pro poslech
je podívat se na klíčová slova v zadání a předvídat, která synonyma by mohl mluvčí v poslechu použít.
Není pravděpodobné, že mluvčí použije stejná slova, která jsou v zadání.
Je dobré počítat s tím, že v poslechu jsou vždy informace navádějící na falešnou stopu. Toto není proto,
že vás chtějí zkoušející nachytat, ale pomáhá jim poznat, jak dobrý váš poslech ve skutečnosti je. Odmítat
nevhodné informace je stejně důležité jako soustředit se na informace, které potvrzují správnou
odpověď. Např. když uslyšíte dvě čísla v jedné větě či krátce za sebou, je pravděpodobné, že jedno z nich
se vztahuje k jiné informaci, než kterou potřebujete k odpovědi.
Dávejte pozor na to, jaké časy mluvčí používá, např. jestli používá past simple pro ukončenou aktivitu
nebo present perfect pro aktivitu, která ještě není ukončena. Odpověď může být právě v čase, který
mluvčí použije, neboť časy se vztahují k číselným údajům, které jsou v těchto zkouškových úkolech často
obsaženy (např. roky).
Poslouchejte pozorně intonaci mluvčího. Informace je často v angličtině obsažena nejen ve slovech a
frázích, ale také v intonaci. Intonace vám např. dává najevo, jestli mluvčí souhlasí či ne.

Units 3–4

Tipy k maturitě: Po poslechu

Proč jsou tvrzení pravdivá (P) nebo nepravdivá (N)?
Podívejte se na následující poznámky, které vysvětlí, proč jsou tvrzení pravdivá či nepravdivá.
0 Fráze on TV for more than 20 years v otázce se shoduje s frází has been shown on TV for over 20 years
v poslechu.
1 Informace The TV show started in 1986 nás mylně navádí na špatný rok. Teprve další věta … were first
shown on TV two years later, in 1988 dává informaci, kterou hledáte.
2 Synonyma v otázce named after Steven’s family members a v poslechu based on my own family pomáhají
určit odpověď.
3 Tvrzení Steven did not know that the show would be so popular v zadání je vyvráceno jeho prohlášením
I knew that it would be a popular theatre and TV show.
4 Tvrzení There have been over 700 episodes made so far je v trpném rodu předpřítomného času. Stejná
informace je i v poslechu, ale Matt používá činný rod předpřítomného času: We have made over 700
episodes.
5 V této otázce je použita stejná struktura jako v poslechu – married in real life. Všimněte si zmínky o
španělských hercích (Spanish actors) a hercům ze Španělska (in Spain the actors). Tato informace
v poslechu pomáhá soustředit se na klíčová slova.
6 Fráze less popular v otázce souvisí s frází people were annoyed by v poslechu. Při poslechu pozorně
poslouchejte, jestli mluvčí používá pozitivní či negativní přídavná jména. Ta jsou často klíčovou informací,
která pomůže při rozhodování, zda je tvrzení pravdivé, či nepravdivé. Také očekávejte informace, které vás
mohou zmást, v tomto textu např. many fans in India
7 Zde se fráze wasn’t enough music v otázce vztahuje k frázi has a lot of music v poslechu.
8 Pozor na malé rozdíly ve významu, např. rozdíl mezi vytvořili (created) a pomohli vytvořit (helped create).

Nahrávku k tomuto poslechu najdete v sekci Testy k maturitě z angličtiny na:
www.macmillangateway2.com

1

Uslyšíte rozhovor s tvůrcem televizního pořadu The Finn Family. Na základě vyslechnuté nahrávky
rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 1–8 pravdivá (P) nebo nepravdivá (N).
		
P
N
x
0 The Finn Family has been on TV for more than 20 years.
1
2
3
4
5
6
7
8

The TV show started in 1986.
The characters from The Finn Family are named after Steven’s family members.
Steven did not know that the show would be so popular.
There have been over 700 episodes made so far.
The actors who play Alfred and Susan in Spain are married in real life.
The Finn Family has been less popular in Mexico and Australia.
Famous musicians were invited to the show because there wasn’t enough music in it.
Steven’s teenage boys created the computer game The Finn Family.

Zamyslete se:
Která klíčová slova či fráze v otázkách a v poslechu vám pomohly určit, zda jsou tvrzení pravdivá nebo nepravdivá?
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ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
2 Přečtete si tvrzení v úlohách 1–9 a leták s informacemi o plavební společnosti River Boat Company. Na
základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách pravdivá (P) nebo nepravdivá (N).

River Boat Company
Cruise specialists in London
Join our cruises on the River Thames in London
GET ON – GET OFF CRUISES
Enjoy the wonderful sights of London from a boat on the River Thames. Get on the boat and
get off any time. You have unlimited travel on the river with our special Get On – Get Off ticket.
We depart every day between April and October.
Departure: The boat cruises depart daily from April to October. You can board the boat at
any of these places: Westminster Pier, Waterloo Pier, Tower Pier and Greenwich Pier. Return
to any of the above places. A cruise ticket is valid for 12 hours.
Prices: Price includes an all-day or all-evening ticket. Price per adult £15. Children 5 –15
years pay £7. Free travel for children under 5.
Senior citizens and students pay 50% of adult price. Prices do not include a tube ticket.
Booking: Please book in advance during busy times. Email confirmation will guarantee ticket.
Timetable:
• Day time cruises: Boats depart between 9 am to 6 pm every 30 minutes.
• Evening cruises: Boats depart between 6 pm and 10 pm every hour.
Services: There is a cafe on the boat.
Shopping: Selected stores in Carnaby Street and Camden Market give 10% discount when
you buy two or more cruise tickets.
Carnaby Street
Carnaby Street became popular in the 1960s. It has again become popular, especially with
young people in recent years, and is once again full of shops that sell designer brands and
trendy clothes. There are over 140 shops, bars and restaurants in the area, so you won’t
be disappointed if you decide to spend a few hours there. Shops such as Diesel, American
Apparel and Puma are all located here. Carnaby Street is a fantastic place to buy sportswear
and footwear, but you can also find a number of stylish boutiques. Tube stops: Bond Street,
Oxford Circus, Marble Arch and Piccadilly Circus.
Camden Market
Camden Market has become one of the most popular tourist attractions in London. It is the
biggest street market in the UK, and around 100,000 visitors shop here every weekend.
Camden Market is actually a street with many different markets, and it is located in Camden
Town. The first market opened in Camden in 1972 and it was called Camden Lock Market.
Nowadays there are hundreds of stalls, cafes, restaurants and bars, and you can also find
many art, antiques, jewellery and record shops. Famous designers, such as Giorgio Armani
and Jean-Paul Gaultier, often visit Camden Market and walk through the streets enjoying their
shopping experience. Tube stop: Camden Town.
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0 The Get on–Get off cruises run from March to September.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

P

x

N

You can choose to get on the boat at any of the four places.
Both the daytime and evening cruises depart every 30 minutes.
You get a free tube ticket with the cruise ticket.
You get 10% discount in some shops in Carnaby Street and Camden Market with
two cruise tickets.
There are shops, bars and restaurants in both Carnaby Street and Camden Market.
Carnaby Street is a good place to buy sports clothes and shoes.
You can find a Giorgio Armani shop in Camden Market.
You can buy jewellery and art in both Carnaby Street and Camden Market.
There are tube stops near both Carnaby Street and Camden Market.

Tipy k maturitě: Před četbou

Použití angličtiny (Use of English)
Tento typ úkolu je v podstatě jazyková zkouška – testuje tedy nejen vaše čtení, ale také vaše znalosti gramatiky
a slovní zásoby v kontextu. Nejlepším způsobem, jak se na tato cvičení připravit, je učit se a pravidelně opakovat
gramatiku a slovní zásobu v lekcích učebnice Gateway to Maturita.
Jak postupovat:
1 Nejprve si text rychle přečtěte, abyste získali představu, o čem je (tzv. scanning). Poté si jej přečtěte ještě
jednou pečlivěji, přičemž přemýšlejte o tom, která slova by mohla chybět v mezerách. Uvažujte nad tím,
který slovní druh v nich chybí, např. podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, předložka atd. Začnete-li
přemýšlet o chybějících slovech před tím, nežli si přečtete nabízené možnosti A–C pod textem, zaktivujete
tím své jazykové znalosti a nebudete tolik ovlivněni chybnými možnostmi ve výběru odpovědí. Odpovědi,
které vás automaticky napadly, si můžete napsat tužkou do mezer v textu.
2 Teprve nyní si přečtěte nabízené možnosti A–C. Pokud se vám některé volby zdají okamžitě správné,
důvěřujte svým instinktům, které jsou založeny na dříve získaných znalostech. Nyní porovnejte odpovědi,
které jste tužkou doplnili do mezer, s nabízenými možnostmi A–C.
3 Podívejte se pečlivě na nabízené možnosti A–C a zvažte, zda se gramaticky hodí do věty. Nezapomeňte,
že slova musí zapadnout nejen do jednotlivých vět, ale i do celého textu. Nedívejte se tedy jen na slova
před a po, neboť informace spojená s chybějícím slovem a mezerou v textu může být i na začátku nebo na
konci věty.
4 Jakmile vyberete z nabízených možností A-C vhodná slova, znovu si přečtěte celý text i s odpověďmi
a při četbě o nich ještě přemýšlejte. I když v některých otázkách nevíte, jaká je správná odpověď, přesto
některou s nabízených možností vyberte. Při opravdové zkoušce máte 33% šanci, že zvolíte správnou
odpověď!
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3 Přečtěte si článek o Benátkách. Na základě textu vyberte k úlohám 1–14 vždy jednu správnou odpověď
A–C.

Jaké oblasti gramatiky, např. které časy, se testují v mezerách v textu o Benátkách?

Venice
The city of Venice in Italy (0)      1,500 years ago and soon became the main trading1 city in
Europe. At one (1)      200,000 people lived in the historic centre, which is about three
(2)      its population today. But the number of people (3)      in Venice went down
quickly many centuries ago, when large numbers of locals (4)      to the outskirts2 where
houses are drier, warmer and cheaper (5)      in the city centre.
Venice is an extremely popular (6)      destination and the main at traction is the amazing
architecture. (7)      the city is known to be ver y expensive, especially in the city centre near
St Mark’s Square, it is often full and 70% of the city’s income3 is (8)      tourism.
As Venice is a city full of canals4, when you visit it you have to spend some time on the water to
appreciate its (9)      . Tourists often hire a gondola, a type of (10)      that is perfect
for navigating5 the narrow6 canals. You can even hire a singer to serenade7 you on your journey.
Coffee (11)      the most popular drink in Venice since the 17th century. The first coffee house
(12)      in Venice in 1683. Nowadays, the city has plenty of high-quality cafes and cake shops,
(13)      are very busy, especially in the morning when the Venetians arrive (14)     
breakfast and order espressos and cappuccinos.

1
2
3
4
5
6
7

trading = obchodní
outskirts = okraj města
income = příjem
canal = kanál, průplav
to navigate = plavit se, plout
narrow = úzký
to serenade = zazpívat serenádu

0		 A was founded
1		 A
2		 A
3		 A
4		 A
5		 A
6		 A
7 		 A
8		 A
9		 A
10		 A
11		 A
12		 A
13		 A
14		 A
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Zamyslete se:

moment
numbers
living
travelled
than
tourism
Even though
rom
beautifully
boat
was
opening
they
on

B as found

C found

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

time
amounts
lived
moved
as
touristic
Because
because
beauty
ship
has been
opened
where
at

period
times
alive
left
like
tourist
But
thanks
beautiful
yacht
is
has opened
which
for

Tipy k maturitě: Po četbě

Použití angličtiny (Use of English)
Které jazykové útvary se nejčastěji testují v Use of English?
Gramatika
• Časy, např. rozdíl mezi časem minulým prostým (past simple), který se používá pro ukončenou aktivitu
v minulosti, a časem předpřítomným (present perfect), který se používá pro aktivitu, která ješte není
ukončena, např. v následujících větách:
	Coffee (11) has been the most popular drink in Venice since the 17th century. The first coffee house (12)
opened in Venice in 1683.
Toto je typický příklad použití výše zmíněných časů v protikladu:
Káva je dodnes nejpopulárnějším nápojem v Benátkách.
První kavárna byla otevřena v Benátkách v roce 1683.
• Činný a trpný rod (active and passive voice), např. ve větě:
The city of Venice in Italy (0) was founded 1,500 years ago.
• Dokonavý a nedokonavý vid (simple and continuous aspect), např. čas minulý prostý a průběhový
• Přítomný čas prostý (present simple for routine), který vyjadřuje rutinu a přítomný čas průběhový
(present continuous for activity now), vyjadřující nyní probíhající událost
• Slovesné vazby (verb patterns), např. stop to smoke a stop smoking a použití infinitivu a gerundia
• Použití předložek, např. arrive (14) for breakfast. Předložky v angličtině může být těžké si zapamatovat a
je dobré se je učit ve spojení se slovesy a přídavnými jmény, např., go for breakfast, arrive at school, good at
something, angry at/with somebody atp.
• Stupňování přídavných jmen (comparatives and superlatives), např. ve frázích cheaper (5) than,
more expensive than atp.
Slovní zásoba
• Tvoření slov (word building) – podstatná jména, přídavná jména, slovesa, příslovce atd., např. slova:
beauty (krása) – beautiful (krásný) – beautifully (krásně)
• Rozdíl mezi přídavnými jmény s koncovkou –ing a –ed, např. ve slovech interesting a interested, boring
a bored, kde koncovka –ing něco popisuje (boring film – nudný film) v porovnání s koncovkou –ed, která
vyjadřuje emoce (bored person – nudící se člověk).
• Spojovací výrazy (linking words), která spojují souvětí, např. (7) Even though the city is known …
Naučte se proto význam slov jako even though a although (ačkoli), but (ale), then (pak) atp., a snažte se je
používat v písemném projevu.
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4 Přečtěte si článek o nachlazení. Na základě textu vyberte k úlohám 1–14 vždy jednu správnou odpověď
A–C.

Vzkaz

5 Přečtěte si vzkaz studentky a opravte podtržené chyby.

The Common Cold
The common cold is an illness which is caused1 by (0)      virus. The cold virus is an infection in the breathing
passages2 of our body, but compared (1)      other similar infections, the symptoms3 are much milder4. There
are over 100 dif ferent viruses (2)      can cause a cold. You (3)      catch a cold when you have
direct contact with a person who is ill, but some people can infect5 you and not be ill (4)      at all.
Young children have (5)      more colds than adults. A child usually has between six and 12 colds a year,
while adults have about two or three colds a year. There are more colds around in winter, (6)      about
50% of people catch one, but in summer the number of people who catch a cold goes down by 20%.
(7)      people believe that cold weather causes colds, but studies (8)      that people working in
the Arctic6 in extremely cold weather do not have more colds than people in other parts of the world. We do not
know why there are more colds in the winter than in the summer (9)      The symptoms of the common
cold are different (10)      person to person. Some people always suffer from ‘head’ colds, which means
that they get headaches and a runny nose, but other people might just have a bad cough. A cold usually starts
with sneezing, a headache, and feeling tired and unwell. Most people (11)      then get a temperature,
followed by a sore throat and feeling cold.
It takes about a week to (12)      from a cold. Doctors (13)      taking aspirin or paracetamol to
relieve7 the headache and lower the temperature, but it is (14)      More important to rest in bed and wear
warm clothing.
1
2
3
4
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

caused = způsobeno
breathing passages = dýchací cesty
symptoms = příznaky
milder = mírnĕjší
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

a
to
when
can
themselves
some
only
Although
showed
times
of
will
recovering
suggested
much

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

5
6
7

infect = nakazit
Arctic = Arktida
relieve = ulevit

an
from
that
will
self
much
when
More
have shown
months
to
do
recover
are suggesting
many

Hi Iveta
How it is1 going? I write you2 because I want invite3 you to come to the mountains with me. I think it will be
amazing experiences4 and funny5! I think you are    6 right person to come with me. It's in    7
Jeseníky mountains, so it is not so8 far, and there won't be many peoples9. It will be in September, so you have
much10 time to think about it. If you'll11 need more informations12 about    13 trip, contact me on Facebook, or
call me. I give you14 my telephone number: 766 987 340.
I hope you can come with me!
Lucie

6 Nyní se podívejte se na opravený vzkaz. V čem studentka chybovala?
Hi Iveta
How's it1 going? I'm writing to you2 because I want to invite3 you to come to the mountains with me. I think it
will be an amazing experience4 and fun5! I think you are the6 right person to come with me. It's in the7 Jeseníky
mountains, so it is not too8 far, and there won't be many people9. It will be in September, so you have enough10
time to think about it. If you11 need more information12 about the13 trip, contact me on Facebook, or call me. Here
is14 my telephone number: 766 987 340.
I hope you can come with me!
Lucie

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

the
by
what
must
alone
many
but
Some
are showing
holidays
from
maybe
have recovered
suggest
so

Klíč ke cvičením
Odpovědi si můžete zkontrolovat v sekci Testy k maturitě z angličtiny na:
www.macmillangateway2.com
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PÍSEMNÁ PRÁCE

7 Podívejte na vhodnější styl. V čem se liší od předchozího vzkazu?
Iveta,
Do you fancy coming to the mountains with me? It'll be fun! It's in the Jeseníky mountains in September, so
there's plenty of time to think about it. Call me or contact me on Facebook for more info.
Lucie
P.S. My number is: 766 987 340.
Zopakujte si:
Zopakujte si v učebnici Gateway to Maturita na straně 53 v rámečku WRITING BANK: Useful expressions in notes
and messages fráze, které používáme při psaní vzkazů. Potom se podívejte na stranu 150, kde najdete informace o
tom, jak správně psát vzkazy.

8 Odcházíte na oslavu narozenin a chcete aby váš spolubydlící, který se ještě nevrátil domů, přišel na
oslavu za vámi. Napište mu vzkaz, ve kterém:
•
•
•

pozvete spolubydlícího na oslavu
uvedete základní informace o oslavě (čas, místo atd.)
požádáte spolubydlícího, aby cestou koupil nějaký dárek
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ÚSTNÍ ZKOUŠKA

11 Podívejte se na obrázky A a B. Vyberte si jeden z obrázků a popište ho.

Popis obrázků

A

B

9 Podívejte se na obrázek a napište si poznámky k tématům.
•
•
•
•
•

People
Place
Clothes
Activities
Other

UŽITEČNÉ TIPY K MATURITĚ
Časté gramatické chyby českých studentů

Zopakujte si:
Přečtěte si otázky ve cvičení 2B na straně 52 v učebnici Gateway to Maturita, které vám pomohou správně popsat
obrázky.

10 Popište obrázek ve cvičení 9.
Tip:
Popisujte obrázky podle bodů osnovy a popište i to, co na obrázku není, ale co si domyslíte. Při popisu obrázků
můžete použít tyto fráze:
Popis obrázku:
In the picture there is/are …
He is talking/working/eating …
They are skiing/smiling/looking at …
The person at the back of the picture …
The boy standing next to …
The woman who …
A place where …
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Vyjádření domněnek a zdůvodnění tvrzení:
I feel that …
I believe that …
Myslim, že …
I don’t think …
Nemyslím (si), že …
I’d say that …
Řekl/a bych, že …
I think she is happy because …
Myslím, že je šťastná protože …
They can’t be on holiday because …
Nemohou být na dovolené, protože …

Dávejte si pozor na následující gramatické chyby, které se často objevují v písemných pracích a při ústní zkoušce:
• Nevhodné použití časů a vidů (dokonavého a nedokonavého)
Např.: It rains today. místo It's raining today.
•

Zaměňování předpřitomného času s jiným časem
Např.: I live in Brno for 10 years místo I've lived in Brno for 10 years nebo I still didn't have my breakfast místo
I still haven't had my breakfast.

•

Zaměňování činného a trpného rodu
Např.: He washed/had washed his car a He had his car washed.

•

Špatná spojení ve slovesných vazbách
Např.: I like watch TV místo I like to watch TV nebo I like watching TV.

•

Chybějící členy
Např.: Jihlava is in Czech Republic místo Jihlava is in the Czech Republic.

•

Špatné předložky
Např.: on the picture místo in the picture nebo on meetings místo at meetings.

•

Špatný slovosled
Např.: I don't know where is this shop místo I don't know where this shop is.

•

Použití will po if ve větě podmínkové
Např.: If it will snow tomorrow, we'll go skiing místo If it snows tomorrow, we'll go skiing.

•

Chybějící – s u sloves ve 3. osobě jednotného čísla
Např.: My mother work in a factory místo My mother works in a factory.

•

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
Např.: informations místo information nebo homeworks místo homework.

•

Stažené tvary ve formálním textu
Např.: I'm writing místo I am writing.
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Units 3–4

TÉMATA K MATURITĚ
Zopakujte si:
Zopakujte si v učebnici Gateway to Maturita slovní zásobu z lekce 3 na straně 42 a 43 na téma Countries, nationalities
and languages.
Fráze z českých reálií
Naučte se fráze z českých reálií, které vám pomohou při ústní a písemné zkoušce:
Česká republika = The Czech Republic
hlavní město Praha = the capital Prague
hory = mountains
kopce = hills
rybník = fishpond
jezero = lake
jehličnatý les = pine forest (borovicový les), coniferous forest
listnatý les = deciduous forest, woodlands
chata/chalupa = cabin (srub), chalet (i velká chata), cottage
bydlet na vesnici = live in the country/in a village
bydlet v paneláku = live in a (high-rise/low-rise) block of flats
na sídlišti = on an estate
Zopakujte si:
Zopakujte si v učebnici Gateway to Maturita slovní zásobu z lekce 4 na straně 54 a 55 na téma Health problems and
illnesses.
Fráze z českých reálií
Naučte se fráze z českých reálií, které vám pomohou při ústní a písemné zkoušce:
Sport = Sport
hrát závodně fotbal/volejbal = play competitive football/volleyball
běhat závodně maratony = run competitive marathons
skákat závodně do výšky = do the high jump competitively
jet na vodu = go kayaking/canoeing, atp
sjíždet řeku = run a river, go river running
pádla = paddle
lyžařské hůlky = ski poles
lyžařské výbava = skiing equipment
helma = helmet
vlek = ski-tow (poma), chairlift (sedačková lanovka), cable car (kabinová lanová dráha)
lední hokej = ice hockey
puk = puck
hokejový klub = ice hockey club
bruslit = skate
brusle = skates
hrát volejbal = play volleyball
dělat gymnastiku = do gymnastics
chodit do tanečních = go to dance/dancing lessons
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