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LIsTenIng

1 Where is the team training today?

 A B C

2 What is the family going to do tomorrow in Snowdonia for the first time?

 A B C

3 How will the man get home?

 A B C

4 Which book does the boy need for his biology test?

 A B C

PART one Questions 1–4 
 

4 points / 1 point per question

You will hear people talking in four different situations. For questions 1–4, choose the correct picture: A, B or C.
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PART Two Questions 5–12 
 

8 points / 1 point per question

You will hear an artist talking about her exhibition.  
For questions 5–12, decide which of the statements are true (T) or false (F).

 T    F

5 This interview is for the internet.   

6 susan is a painter.   

7 Mark doesn’t know what mixed media means.    

8 susan’s work is stressful.   

9 The exhibition will be open for 14 days.   

10 There is a $15 entry fee for the exhibition.   

11 susan will give the exhibition money to a charity for schools.   

12 susan earns money by teaching.   

PART ONE
Většinou uslyšíte rozhovory dvou osob. 
Nebojte se podtrhnout si slova, která 
v dané otázce považujete za klíčová. 
Např. v otázce What is the family going 
to do tomorrow in Snowdonia for 
the first time? to budou slova to do / 
tomorrow / for the first time. V průběhu 
poslechu se budete soustředit na to, 
která z vyobrazených aktivit tomuto 
beze zbytku odpovídá. Nebudou vás za-
jímat aktivity, které rodina dělala již v mi-
nulosti, ani aktivity, které rodina bude 
dělat zítra, ale jsou pro ni běžné. Můžete 
si také zkusit před poslechem anglicky 
pojmenovat to, co na obrázcích vidíte.

Uvědomte si, že úspěšnost řešení 
u poslechu závisí do jisté míry také 
na tom, jak se dokážete po přečtení 
testové otázky a alternativ naladit 
na dané téma. Např. z již zmíněné 
otázky č. 2 a vyobrazených alternativ 
je jasné, že poslech se bude vztahovat 
k obecnému tématu „Holidays and 
travelling“ nebo „Free time activities/
sport“. Můžete tedy do jisté míry 
odvodit, jakou slovní zásobu můžete 
v poslechu očekávat.

PART TWO
Jedná se o úlohy, kdy se musíte 
zaměřit na konkrétní místo v slyše-
ném textu a srovnat informaci, kterou 
slyšíte, s tou, která je uvedena v úloze. 
Pozorně si přečtěte instrukci.

dozvíte se z ní:

•	 zda se jedná o monolog, či 
rozhovor. Zpravidla se v tomto typu 
úlohy vyskytují rozhovory. Je tudíž 
potřeba velmi rychle se zorientovat 
v mluvčích a sledovat pečlivě, kdo 
zrovna mluví.

•	 jaká je základní situace, které se 
text týká. Využijte ji k tomu, abyste 
se snažili představit si, o čem text 
může být.

V dalším kroku je potřeba zaměřit 
se na jednotlivé věty. doporučujeme 
podtrhnout si klíčová slova, budete 
pak vědět, na co přesně se soustředit. 
V úloze 5 by to tedy například bylo slovo 
internet, v úloze 6 painter atd. informace 
ve větách jsou řazeny ve stejném pořa-
dí, v jakém se vyskytují v textu.

Před druhým poslechem si zkuste 
přesněji vybavit, po čem následují in-
formace, které vám ještě chybí, abyste 
v tom okamžiku zvýšili pozornost.
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PART ThRee Questions 13–19  7 points / 1 point per question

Listen to a guide speaking about the Golden Gate Bridge in san Francisco. For questions 13–19 fill in the missing 
information. do not write more than three words for your answers. There is an example (0) done for you.

Example: San Francisco was founded by (0) _____________________ .

The channel crossed by the Golden Gate Bridge is (13) _____________________ long.

The construction of the bridge was completed in (14) _____________________ .

The bridge has been closed three times due to (15) _____________________ .

Thanks to the cables, the roadway of the bridge can (16) _____________________ a little.

The (17) ___________colour makes the bridge easy to see in heavy fog.

The Golden Gate Bridge is popular with (18) _____________________ .

The longest suspension bridge in the USA is the (19) _____________________ -Narrows Bridge.

Spanish colonists

V této části na základě vyslechnutých 
informací doplňujete slova do vynechaných 
míst. Zadání úkolu vás uvede do situace: zde 
například víte, že budete poslouchat monolog 
průvodce, který bude hovořit o mostu Golden 
Gate v san Francisku.

Otázky jsou řazeny v pořadí, v jakém se 
v poslechu objevují informace, které je 
třeba doplnit. Využijte čas před samotnou 
nahrávkou k tomu, abyste si detailně 
prostudovali věty, do kterých budete 
doplňovat vynechaná slova (max. 3 slova). 
Získáte poměrně přesnou představu o tom, 
o čem se bude hovořit. také vám to pomůže 
lépe se soustředit na vyhledání informací 
v poslechu. Pokud nerozumíte některé větě, 
nezdržujte se a přejděte k další. 

Vždy věnujte pozornost tomu, co 
vynechanému místu předchází. Zde např. 
v úloze 14 máte větu The construction of 
the bridge was completed in __________ . 
Předložka in v tomto kontextu jednoznačně 
implikuje, že bude následovat časový údaj, 
s největší pravděpodobností letopočet.

Pokud je vynechané místo uprostřed věty, je 
důležité věnovat pozornost i tomu, co po něm 
následuje. Může vám to pomoci i v odhadu, 
kolik slov bude potřeba na dané místo 
doplnit. Zde např. v úloze 13: The channel 
crossed by the Golden Gate Bridge is 
__________ long. Z formulace věty je 
jasné, že budeme doplňovat číselný údaj 
a že půjde o více než jedno slovo, protože 
jinak by doplněná věta nedávala smysl (např. 
X kilometres / X metres / X miles). Budete se 
tedy soustředit na délku a jednotku délky.

Pokud věta po doplnění nedává smysl, s největší 
pravděpodobností jste se dopustili chyby. Např. 
v otázce 16 Thanks to the cables the roadway 
of the bridge can __________ a little je 
třeba doplnit sloveso dle slyšeného kontextu. 
doplnění jakéhokoliv jiného slovního druhu 
znamená chybu.

doplněná slova musíte zaznamenat co 
nejpřesněji z hlediska spellingu a také čitelně. 
Můžete psát tiskacím písmem. Předmětem 
hodnocení není pravopisná podoba, ale pokud 
je zapsané slovo nečitelné nebo je spelling 
změněn do té míry, že výraz není srozumitelný 
nebo je nevhodný pro daný kontext, je to 
hodnoceno jako chyba. Pokud je součástí 
úkolu úloha, která ověřuje znalost zápisu 
pomocí hláskování, musí být zápis bezchybný.
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PART FoUR Questions 20–23  4 points / 1 point per question

You will hear people talking in four different situations. For questions 20–23, choose the correct answer: A, B, C or D.

20 Which extra course is Ashley going to choose?
A Literature

B astronomy

C drama

D History of Maths

23 Where will the man eat 
dinner today?
A Maria’s Garden

B The sombrero

C diego’s tacos

D The cactus

22 What does Amanda think 
about golf now?
A it makes her very angry.

B it makes her feel nervous.

C she thinks it’s a serious 
game.

D she likes it enough to play 
regularly.

21 Why did the woman visit Osaka?
A to see the cherry trees.

B to see the large flowers.

C to visit the local castle.

D to write a haiku poem.

tato část je velmi podobná 1. části. Opět 
uslyšíte čtyři krátké nahrávky, správné 
řešení ale tentokrát volíte z nabídky čtyř 
slovně formulovaných alternativ. Jedná 
se o změnu oproti loňskému roku, kdy 
v nabídce byly pouze tři alternativy. 

cílem této části je, abyste prokázali, že 
v poslechu umíte zachytit nejen specifické 
informace (např. místo konání akce), 
nýbrž také to, že chápete názory a pocity 
mluvčích. V úlohách se můžete setkat jak 
s dialogy, tak s monology. 

Opět si můžete v otázce i alternativách 
podtrhnout klíčová slova. Vždy uslyšíte 
zmíněny všechny čtyři alternativy. Je 
však třeba dávat pozor na kontext, 

v jakém jsou zmiňovány. Např. v úloze 23 
Where will the man eat dinner today? 
informace o jiném jídle než o večeři 
a jiném čase, než je dnešní večer, povedou 
k nesprávným odpovědím. Počítejte 
také s tím, že správnou odpověď často 
neuslyšíte v přesném znění, jaké se 
vyskytuje v alternativách. Buď se mohou 
v nahrávce vyskytnout opisné výrazy či 
synonyma, nebo volba správné odpovědi 
vyplývá z nahrávky nepřímo.

do testového sešitu si můžete dělat 
poznámky. Pokud se vám nepodaří úlohu 
vyřešit ani při druhém poslechu, mohou 
vám poznámky pomoci vybavit si poslech 
a rozhodnout se pro řešení později. 
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24

25

ReADIng
PART Five Questions 24–28  5 points / 1 point per question

Read the following five short texts. For questions 24–28, choose the best answer: A, B, C or D.

SmArt 
WAllpAper
Imagine wallpaper that works for 
you and your electronics; wallpaper 
that not only protects your walls but 
also protects your health, electronic 
devices, equipment and data. Scientists 
in Grenoble in France have developed 
Wi-Fi-blocking wallpaper. The product, 
also known as Metapaper, filters, reduces 
and reflects electromagnetic waves. 
Metapaper not only protects against 
stealing Wi-Fi from buildings, but also 
makes sure that signals inside a building 
are safer and stronger. This offers 
the benefit of data security for companies 
or people who need reliable Wi-Fi in their 
offices. The wallpaper can also be used 
to create less noisy spaces for places like 
hospitals, schools and theatres.

 What does the metapaper not do?
A) it makes places quieter.

B) it helps you use Wi-Fi in open areas. 

C) it improves signals in the buildings.

D) it protects your electronic 
equipment.

tHe beSt viOlinS?
Antonio Stradivari was a famous 
violin maker whose instruments 
are said to be the best in the world. 
Stradivari died in 1737, and since 
then nobody has been able to 
make a violin that sounds like his 
instruments. That’s why Stradivari 
violins can cost about 45 million 
dollars today. Joseph Curtin, 
a violin maker from Chicago, 
decided to organize an experiment. 
He put some violinists in dark 
glasses into a dark room to play 
some of his new violins and some 
old Stradivari violins. The results 
were surprising: they couldn’t tell 
the difference! Next, Mr Curtin got 
better musicians and organized 
a new experiment in a concert hall. 
The result was the same. Mr Curtin 
admits that he felt puzzled. He said, 
“I’ve spent my whole life trying to 
copy a Stradivari violin. Now I can 
see I don’t need the same violin. 

A different instrument can have 
the same voice.” It encouraged 
him in his work, and he also 
started directing workshops and 
giving lectures on violin design all 
over the world. And what’s more, 
the price of his violins now reaches 
as high as 45,000 dollars.

 What did you learn about Joseph Curtin from the article?
A) He organized one experiment.

B) He helps to educate people about violin design. 

C) He sells his violins for the same price as stradivari.

D) He produces violins that look exactly like stradivari’s.

seznamte se vždy napřed s úlohou, 
zjistíte tak, zda se po vás chce 
pochopení hlavní myšlenky celého textu, 
nebo vyhledání detailní informace; podle 
toho pak buď čtete text jako celek, 
nebo se zaměříte na podrobné čtení 
úseků, kde se hovoří o jednotlivých 
alternativách. alternativy k jednotlivým 
úlohám jsou řazeny podle délky 
(od nejkratší k nejdelší), ne podle 

pořadí, v jakém se objevují v textu. 
V alternativách většinou neuvidíte stejná 
slova, jaká se vyskytují v textu, jsou 
používána synonyma (např. less noisy 
v 1. textu = quieter v alternativě a). 
Pokud se v alternativě setkáte se stejnou 
frází, jaká se objevila v textu, nemusí 
jít o správnou odpověď, fráze může být 
zmíněna ve zcela jiném kontextu. 
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27

28

tHe firSt teleSCOpe
Optician Hans Lippershey from 
the Netherlands needed a new tool 
in 1608, as he wanted to see things 
that were far away on land. So, 
by combining existing technology 
and his imagination, he created 
the first telescope. The Dutch 
government ordered him to keep 
quiet about his invention because 
they immediately realized its 
possible advantages. Not only 
could it help them in their overseas 
explorations, it could also be used 
in the various field battles of that 
time. Anyway, Galileo heard about 
the new invention only a year later 
and built his own telescope, which 
was three times more powerful 

than Lippershey’s. This perfectly 
illustrates the fact that it has always 
been almost impossible to protect 
any technological secrets, and 
the 17th century was no exception. 

 What is the main idea of the text?
A) to show how people used telescopes in the 17th century.

B) to show that it was difficult to keep inventions secret in the past. 

C) to inform the reader about the activities of the dutch government.

D) to inform the reader about Galileo’s improvement of the telescope.

An UnexpeCted 
pASSenger
A two-year-old girl managed to board 
a plane to Egypt after running away 
from her parents at a German airport. 
The parents of Ana Miele told the airport 
security guards as soon as they noticed 
that she was missing. They were just 
about to board their flight to Tunisia. 
Air traffic control informed pilots after 
a search of the airport to locate the child 
was not successful. A stewardess 
on the Egypt flight reported a short 
while later that the two-year-old girl 
was sitting silently on the plane. “She 
took a seat and fastened her belt. No 
one had any idea that she was alone,” 
the stewardess said. The plane had to 
cancel its take-off and the stewardess 
returned Ana to her parents.

 Which sentence about Ana is true 
according to the article?
A) she got onto the plane to tunisia 

alone.

B) she sat quietly in her seat on 
the plane.

C) she told a stewardess about her 
parents.

D) security guards found her in 
the airport.

Wedding trAditiOnS 
in indiA
Sweets, eggs, and money are 
the main wedding symbols in 
India. They symbolize a sweet life, 
children, and prosperity. The Hindu 
wedding ceremony also includes 
rituals to defeat evil spirits*. 
The groom’s father or brother 
throws flowers at the couple, then 
he holds a coconut over the heads 
of the bride and groom and moves it 
around them three times. An Indian 
groom often wears a turban with 
flowers to protect him from evil 
spirits. Traditional Indian brides 
wear pink and red saris** on their 
wedding day with as much jewellery 
as possible. Henna painting on their 
bodies is still practised by Indian 
brides. Then a special wedding gift, 
a jewel showing her married status, 
is given to the bride.

* evil spirits  – zlí duchové
** sari – sárí (indický ženský oděv z jednoho 

kusu látky ovinutého kolem těla)

 According to the text, what is one of 
the indian wedding customs? 
The bride…

A) throws flowers on the groom.

B) draws henna flowers on her 
husband’s body.

C) gets a present which symbolises her 
marriage. 

D) eats sweets in order to protect her 
from evil spirits.
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PART six Questions 29–38  10 points / 1 point per question

Read questions 29–38 and the information about chicken noodle soup and its museum in Japan. 
From the information in the text, decide whether each statement is true (T), or false (F).

 T    F

29 The chicken Ramen Museum opened in 1958.   

30 The ando Foundation tries to make children eat healthily.   

31 almost 92 million cups of soup were given out after an earthquake.   

32 Visitors can enter the chicken Ramen Museum at 4 pm.   

33 in the theatre visitors can learn how the noodles are made.   

34 Both the museum and the noodle factory operate on Thursdays.   

35 at the noodle factory visitors can put 11 toppings into their soup.   

36 Visitors to the noodle factory get a cup of soup and a scarf as free souvenirs.   

37 if visitors speak only english, they can enjoy the theatre, the quiz and the noodle factory.   

38 500 yen is enough for Japanese speakers to get into all the mentioned attractions.   

tato úloha je podobná druhé části v poslechu. také 
zde se jedná o porovnání informace v úloze s informací 
uvedenou v textu a i zde jsou úlohy zaměřeny 
na konkrétní místo v textu. Často se proto objevují 
letáky, texty z brožur a jiné informativní materiály.

Úlohy jsou uvedeny před textem. tím je nabídnut 
vhodný postup k řešení: nejprve si zběžně pročtěte 
úlohy. Uděláte si tak již před samotným čtením 
představu, o čem text bude. 

dále je velmi důležité se zorientovat v textu, abyste 
později rychle našli místo, kterého se úlohy týkají. 
Poprvé tedy text velmi rychle přečtěte. Nesoustřeďte 
se na detailní porozumění, spíše si ujasněte, o čem 
text je, a zorientujte se v něm. Ujasněte si, kde 
jsou jaké informace; můžete si například na okraj 
odstavce poznačit, jaké informace v něm najdeme. 
Poté přečtěte znovu první úlohu a rychle najděte 
část textu, které se týká. tu si pak pečlivě pročtěte 
a srovnejte informace s úlohou. U úlohy 29 například 
rychle hledáte, kde se v textu píše o otevření muzea 
nebo o roce 1958. Měli byste se tedy zaměřit 
na úsek So in 1958… “Chicken Ramen”.

V této části se dále vyskytují úlohy, při kterých 
musíte shromáždit informace z několika částí textu. 
Jako příklad uveďme úlohu 37. Je potřeba podívat 
se na všechny tři zmíněné atrakce a ověřit, zda 
jsou dostupné v anglickém jazyce. Pouze pokud 
by všechny tři byly, považovali bychom tuto úlohu 
za pravdu.
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In a small town near Osaka in Japan, 
after World War II, Mr Momofuku 
Ando saw starving people so hungry 
that they couldn’t do anything 
but sit on the ground. He 
thought, “A culture can 
only prosper when its 
people have enough 
to eat.” So in 1958 he 
went to work in a small 
shed behind his house. 
Here he invented a simple 
soup made of dried noodles, 
chicken broth*, and vegetables, which 
he called “Chicken Ramen”. Today, 
almost 92 million servings of instant 
dried noodle soup are sold in plastic 
cups all over the world every day.

“Chicken soup is good 
for the soul,” it is said, and 
Mr Momofuku Ando believes that 
“food and physical activity are 

the twin pillars** of health.” His 
Ando Foundation helps to provide 
support for physical exercise and 
sports, and promotes proper food for 

children’s health. The company 
also operates the Chicken 

Ramen Wagon, which can 
cook 3,000 servings of soup 
in an emergency. After a 1995 

disaster, the Wagon served 
1,000,000 cups of soup to 

earthquake survivors.
You can learn all about the soup 

and the company at the Chicken 
Ramen Museum, which was opened 
more than 40 years after Mr Ando 
started making his soup. Entry to 
the museum is free of charge!

Operating hours of the museum: 
Mon–Fri: 9:30 am – 4 pm 
(last admission at 3:30 pm)

VISIT THE WORLD’S FIRST CHICKEN 
NOODLE SOUP MUSEUM!*

*broth – vývar; **pillar – pilíř

Th e world of Hiyoko-chan
Hiyoko-chan is the company’s symbol, 
a little chicken created in 1991. You can 
buy many items with Hiyoko-chan on them 
in the reception area. Everyone attending 
the “Cup Noodle Factory” receives a free scarf 
with a picture of the chicken!

my Cup noodle factory
At “My Cup Noodle Factory” you get a plastic cup and can 
decorate it with special pens! Working with a partner, you 
make your own noodles, and then choose one of the three soup 
broths (seafood, curry, or original). To complete the soup, 
choose 1–4 from the selection of more than 10 toppings 
(vegetables, etc.) to use in your soup. Then close your Chicken 
Ramen cup with a lid, place it in an air-tight plastic bag and 
take it home as a free souvenir.
Advance registration required; knowledge of Japanese required.
Persons making their own Chicken Ramen must be at least 
7 years old.
Maximum capacity: 48
Programme length: 90 minutes
Programme starts at: 9:30 am, 1 pm, 2:30 pm (Wed–Fri)

9:30 am, 11 am, 1 pm, 2:30 pm (Sat–
Sun)

Admission: Adults – 500 yen; Students – 300 yen

magic table Quiz
At the “Magic Table” you can test your 
knowledge: How much did you learn in 
the Theatre about how instant noodles 
are made? Take the interactive quiz and 
show that you are a true “Chicken Ramen” 
expert! Available in Japanese only.
Admission: Free

Th e Cup noodle drama Th eatre
This theatre looks exactly like one of the large 
cups that Chicken Ramen is packaged in! 
Enjoy a presentation, which uses animation 
and computer graphics, to learn about how 
instant noodles are manufactured.
Presentation length: approx 13 minutes
The presentation is in Japanese, but English 
and Chinese audio units are available at no 
cost at the reception counter. (A 2,000 yen 
deposit is required. It will be returned to you 
as you leave the theatre.)
Operating hours: the same as the museum
Admission: Free

Apart from the museum exhibitions themselves, you can enjoy many 
other attractions at the Chicken Ramen Museum. 
Which ones would we recommend?
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The project has attracted many people 
to the zoos. In this way, the project is 
working to accomplish its main goal, 
which is to show people that it is 
necessary to save animals in the wild or 
return them there. 

The project is focused on orangutans 
and is based on the fact that they are 
very intelligent animals that need mental 
stimulation in order not to feel depressed. 
They are strong individuals with likes and 
dislikes. Just like people, they don’t like 
being bored. Although they seem happy in 
the zoos, their quality of life depends on 
the motivation they receive every day. This 
project uses computer tablets to give them 
inspiration and entertainment. The tablets 
are perfect for orangutans because 
they can easily work with touch-screen 
technology. They can listen to music, paint 
and draw on the devices. Last, but not 
least, they are able to view photos of other 
orangutans.

Some funny situations have come up. 
For example, in Florida, while the oldest 
orangutan was having a stimulation 

lesson with its zookeeper, all the others 
wanted to use the tablet, too. They wanted 
it so much that they started to offer their 
food in exchange and made funny faces 
in order to get the zookeeper’s attention. 
Maybe we can soon expect orangutans to 
be taking pictures of the visitors who are 
pointing their cameras at them. However, 
let’s hope that will never happen, as we 
should do our best to keep these animals 
in their natural environment. 

So, do not wait – help Orangutan 
Outreach reach its goal. Contact them 
through their webpage, as there are many 
more programmes to join. Everybody can 
help and protect these incredible animals.

*apps – aplikace do mobilních zařízení
**ape – lidoop

PART seven Questions 39–43  5 points / 1 point per question

You are going to read information that appeared in a zoo brochure. For questions 39–43, choose the best answer, 
A–D, according to the information in the text. 

AppS fOr ApeS
recently a project called Apps* 
for Apes** has started a big 
discussion, not only in newspapers 
and magazines, but also on social 
networks. After the new York 
environmental charity Orangutan 
Outreach Organization opened 
the project, the florida Zoo, 
the Atlanta Zoo and the Smithsonian 
national Zoo got involved 
immediately.
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39 Who started the project?
A) a charity 

B) newspapers and magazines

C) several zoos in the Usa

D) people on social networks

40 How would you best replace the verb accomplish in 
the second paragraph?
A) try

B) need

C) happen

D) complete

41 Why does the project give tablets to orangutans?
Because orangutans...

A) like to imitate what people do.

B) could feel depressed without stimulation.

C) love touch-screen technology.

D) enjoy taking pictures of other orangutans.

42 What happened in florida?
A) some orangutans started taking pictures of visitors.

B) some orangutans tried to trade food for the tablet.

C) Th e zookeeper worked with all the orangutans during 
the session.

D) Th e zookeeper made funny faces at the animals to 
stimulate them.

43 What is the main idea of the article?
to make people interested in…

A) going to the zoo.

B) touch-screen technology.

C) animal protection.

D) discussions about problems in zoos.

helP

sedmá část didaktického testu obsahuje jeden delší 
souvislý text, ke kterému se vztahuje 5 úloh s výběrem 
odpovědi. Úlohy jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém 
se vyskytují v textu, většinou se každá úloha vztahuje 
k jednomu odstavci. Jedna úloha, zpravidla poslední, 
se může týkat textu jako celku, můžete se setkat 
i s odhadem významu neznámého slova na základě 
kontextu.

Nejprve si rychle prohlédněte text, abyste získali 
představu, čeho se týká, a abyste se v něm při řešení úloh 
dokázali rychle orientovat. Zaměřte se na text jako celek, 
nikoliv na detaily.

Přečtěte si první úlohu a najděte místo v textu, kde se 
o této úloze hovoří (zpravidla 1. odstavec). Přečtěte si 
pozorně alternativy, každou z nich porovnejte s textem 
a ověřte, zda je tvrzení v nich obsažené pravdivé nebo 
nepravdivé. Většinou naleznete v textu zmínku o všech 
alternativách, je tedy nutné vyloučit ty, které nejsou zcela 
přesné, mají jiný význam, než je uvedeno v textu, nebo 
jsou v textu zmíněny v jiné souvislosti. Nezapomeňte, 
že ani u této části většinou neuvidíte v textu 
a v alternativách stejná slova; bývají použita synonyma.

Ve druhé úloze ukázkové části máte odhadnout význam 
neznámého slova. Pro splnění úkolu je třeba pozorně 
si přečíst okolí hledaného slova a pochopit jeho smysl; 
nesprávné alternativy jsou vždy voleny tak, aby se 
do uvedeného kontextu nehodily. slovo accomplish 
je zmíněno v souvislosti s hlavním cílem – která 
z nabízených alternativ se do této souvislosti hodí?
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PART eiGhT Questions 44–48  5 points / 1 point per question

Read the information about fi ve people who want to buy cases for their iPhones. 
according to the texts, match the people in questions 44–48 with the descriptions of the iPhone cases, A–G. 
Two items are extra and you will not use them.

46 martha __________
For Martha, quality is important, 
and she can afford to pay up to 
50 dollars for a good case. She’s not 
fond of waiting, so she’d like a quick 
delivery, maximum three days. 
She is looking for a plastic case 
with an original design because 
she thinks one colour is boring.

44 bob __________
Bob is a businessman, so he wants 
a case in one colour, preferably black 
or grey. He’d love one made of fabric* 
with an extra pocket. He isn’t worried 
about the price, but he needs the case 
quickly, no later than in two days, 
because he’s leaving for a business trip.

48 phil __________
Phil is a student, but he loves his 
smartphone and wants to protect 
it so he is willing to pay up to 
30 dollars for a case. He is not in 
a hurry and doesn’t mind if he has 
to wait a week for delivery. He 
thinks that a simple plastic case 
without any pictures or patterns is 
the best option.

45 richard __________
Richard is a student so he 
needs something cheap, 
defi nitely not more than 
25 dollars. He’d like a very 
simple case made of fabric 
in one colour, with a useful 
pocket for small things. He can 
wait for a week or even longer.

47 Jane __________
Jane has just lost her case and 
needs a new one immediately – in 
a day or two. She wants one made 
of fabric, with a cheerful design, 
such as fl owers, trees or animals. 
She is constantly without money, 
so anything over 25 dollars is too 
expensive for her.
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A) Retro
Th is is a box for the lady or gentleman 
who likes old-fashioned things, but lives 
in the 21st century. it’s a hand-made, 
antique-style box designed to be 
the centre of attention on your desk. 
created from tough fabric printed with 
beautiful wood motifs – your iPhone can 
look as if it was made from oak, cherry, or 
pine. size about 7x12cm. Machine-made, 
washable. 

Price: 23 dollars + 5 dollars shipping. 
shipping within three days.

*fabric – látka, látkový; **fancy – nazdobený

G) Racer
Th is knitted 7x12 cm fabric case fi ts easily 
into a briefcase or a golf bag, and is handy 
enough to go anywhere with you! its lack 
of unnecessary decoration gives it a sporty 
look. We off er green or white versions, and 
both are high quality, thick 100 % cotton. 
Th e case has a small pocket ideal for 
business cards, but is also big enough for 
your earphones. allow 7 days for delivery. 

Special sale price: 23 dollars, including 
shipping.

F) Rainbow 
Th e rainbow is the american indian symbol 
of good luck, and luckily for you, it’s 
perfect for an iPhone case. Th e case easily 
fi ts in your hand or pocket, or allows your 
phone to stand up by itself. Made of tough 
plastic, it won’t break, and the big bright 
rainbow on the cover won’t scratch off . 
choose from a black or white background 
behind the rainbow. about 7x11 cm.

Price: 20 dollars + 3 dollars for shipping. 
Please allow two weeks for shipping. 

E) Softie
Th is lovely case for your iPhone is made 
from a soft, pleasant-to-touch fabric– and 
it’s eco-friendly because it’s made from 
recycled wool sweaters. You can choose 
from several designs – stripes, stars, cats, 
leaves, and more. it’s about 7x11 cm, but 
since it’s very soft it can stretch to fi t 
a slightly larger size. earphones can also 
be stored inside.

Price: 22 dollars, including shipping. We 
will ship it the same day you order and 
deliver it the next day at the latest.

D) Bandito
Protect your iPhone with this 
limited-edition designer case by 
illustrator Georgia Hermann. Her designs 
are inspired by legends of ghosts and 
spirits, and show animal spirits and 
magic symbols in traditional red, black, 
and white. Th e designs are printed on 
tough plastic which is not likely to break 
even if you drop your phone. Perfect for 
your holiday travels. 

Price: 30 dollars including shipping. 
delivered within a day or two.

C) Graham
From fashion designer Rupert Graham, 
this iPhone case is hand-made in a heavy 
grey cotton fabric. Th ick cotton protects 
your iPhone against bumps and knocks, 
yet it’s slim enough to fi t into a suit or 
coat pocket. a small zippered pocket on 
the back holds your credit or business 
cards. 

Price: 59 dollars + 2 dollars for shipping. 
Order today, and you’ll be able to enjoy 
your unique case tomorrow!

B) Handy
if you like to keep things practical and 
prefer plain to fancy**, this is the iPhone 
case for you. small and slim, it fi ts easily 
into any pocket, and its tough plastic 
material with rubber corners will protect 
your iPhone in any situation. You can 
choose blue, grey, brown, green or pink. 

Th is week we have a special discount 
– the price is only 19 dollars including 
shipping! Please allow 4–5 days for 
delivery.

Ve všech pěti úvodních textech se objevují požadavky stejného 
typu, které se v jednotlivých textech liší (v tomto případě 
barva požadovaného pouzdra, materiál, cena, doba dodání). 
tyto informace si v každém z úvodních textů podtrhněte, pro 
správné řešení této části jsou klíčové – rozhodují o tom, která 
alternativa bezezbytku plní požadavky zákazníka.

Přečtěte si pozorně informace o prvním zájemci (Bob) a postupně 
porovnávejte jeho požadavky s popisem pouzder nabízených 
v alternativách (a–G). Pokud naleznete alternativu, která 
splňuje všechny Bobovy požadavky, ověřte si, zda jste některý 
z požadavků bránících shodě nepřehlédli, a pak mu nalezenou 
alternativu přiřaďte. stejně postupujte u ostatních zájemců.

Nakonec si zkontrolujte, zda jste jednu nabídku nepřiřadili dvěma 
různým zájemcům. V tom případě je znovu potřeba ověřit splnění 
všech požadavků porovnáním informací v textech a v alternativách.
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PART eiGhT Questions 49–63  15 points / 1 point per question

Read the article about a found banknote. For questions 49–63, choose the correct answer: A, B or C.

finding A £10 nOte 
My wife often fi nds money when we are out walking. She doesn’t 

usually fi nd 49 _____ large amounts, only coins. However, she 

was a bit luckier when she found a £10 banknote.

It happened in the usual way. We were walking along together, 

when she suddenly 50 _____ to pick up the money. On a walk, 

I never notice the coins or money on the 51 _____ myself.

When she showed me the banknote, I laughed and said that it 

was worth more 52 _____ all of the coins she normally found put 

together.

We continued walking and returned by a different route. We were 

not far from our home when we heard some 53 _____ voices. 

On the pavement in front of us, 54 _____ were three young boys 

on bikes, probably about nine or ten years old. One was crying 

and 55 _____ the others: “My mum will probably kill me when 

I 56 _____ home!” He had lost some money, 57 _____ he was 

supposed to use to buy some items from a local shop.

When my wife heard that, she asked him if he’d lost 58 _____ 

money. He said it was a £10 note. Next, we wanted to know where 

he had been riding his bike. He had been 59 _____ the place 

where my wife had found the money.

She returned the banknote to him and he looked so relieved. He 

then cycled quickly to the shop 60 _____ all his mother needed.

My wife was happy that we had returned home by a different 

route 61 _____  we had met the boy. She 62 _____ to give 

the money back to its rightful owner.

That’s not quite the end of the story, though. 63 _____ 

the Saturday following this, my wife won £10 in the UK Lottery. 

Not millions, but it was exactly the right sum.
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49 A) some B) any C) none

50 A) stopped B) was stopping C) had stopped

51 A) fl oor B) ground C) land

52 A) as B) like C) than

53 A) highly B) loud C) noise

54 A) they B) these C) there

55 A) saying B) telling C) talking

56 A) get B) got C) will get

57 A) what B) which C) whose

58 A) many B) a lot C) much

59 A) near B) nearly C) not far

60 A) for buying B) buy C) to buy

61 A) because B) if C) while

62 A) could B) was able C) should

63 A) at B) in C) On

cílem tohoto úkolu je zhodnotit vaši 
znalost gramatických struktur, slovní 
zásoby i dovednost správně použít 
prostředky textové návaznosti.

text obsahuje 15 míst, na která je 
potřeba doplnit vhodný výraz. Může se 
jednat o doplnění:

•	 gramatické struktury 
(např. předložky, členy, slovesný 
čas, modální sloveso, stupňování 
přídavných jmen, zájmeno. Objevuje 
se také problematika počitatelnosti 
a nepočitatelnosti podstatných 
jmen apod.)

•	 slovní zásoby (vhodné slovo nebo 
součást fráze)

•	 prostředků pro organizaci textu 
(spojky, vztažná zájmena)

Nejprve si text přečtěte, abyste 
získali celkovou představu o tom, co 
sděluje. Na některá místa dokážete 
výraz doplnit, aniž byste prostudovali 
nabídku variant a, B, c. Pokud 
tomu tak je, stačí pak ověřit, zda 
se v nabídce objevuje i vaše řešení. 
Většinou se v takovém případě jedná 
o správné řešení.

Pokud si výběrem varianty nejste jisti, 
pozorně prostudujte, co vynechanému 
místu předchází a co po něm 
následuje. Jedná se o důležité signály 
pro výběr správného řešení. Např. 
v úloze 62 She _____  to give… 
zvažte, po které alternativě může 
následovat infi nitiv s to.

Jestliže si výběrem pořád nejste jisti, 
pokuste se variantu odhadnout. exis-
tuje šance, že váš odhad bude správný, 
a získáte tedy bod. Za nesprávně 
řešené úlohy se body neodečítají a od-
hadování je legitimní testovou strategií 
v případě, že si nevíte rady.

Vybrané varianty si můžete napřed 
zapisovat přímo na vynechaná 
místa v textu. Výrazně tím urychlíte 
následnou kontrolu a ověříte, zda 
takto doplněný text dává smysl. Vždy 
se ale ujistěte, že máte dostatek času 
na to, abyste všechna svá řešení stihli 
přepsat do záznamového archu.
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MATURITA ÚstNí ZkOUška

sPeAKIng 
PART one Services   (3 mins.)

introduction
Hello. (sit down, please. could you tell me your task sheet 
number so i can check it, please?)

First, could you briefl y introduce yourself to the committee?

Th ank you.

Now, let’s go to Part One.

Student’s Task Sheet
Th e examiner is going to ask you some questions 
about the topic Services. Please answer the questions 
in as much detail as possible. if you don’t understand 
a question, please ask the examiner to repeat it.

Nejprve něco obecně k celé ústní zkoušce. Na přípravu máte 
20 minut, samotná zkouška probíhá maximálně 15 minut. 
Zkoušení vede zkoušející. Přísedící pořizuje zápis o průběhu 
zkoušky a do zkoušení zpravidla nezasahuje.

Pokud neznáte nějaké slovo, v žádném případě nemůžete 
používat češtinu. s danou situací se musíte vždy „poprat“ 
prostřednictvím angličtiny. Můžete sice být v hodnocení 
penalizováni za neznalost slova, na druhé straně však budete 
oceněni za komunikační strategie. 

V první části prokazujete schopnost porozumět slyšené otázce 
a bezprostředně na ni odpovědět v určité míře detailu. Proto 
otázky předem neznáte, dozvíte se pouze téma. Zkoušející vám 
položí 3–5 otázek, počet závisí zejména na délce vašich odpovědí. 
Při přípravě se podívejte na téma a zkuste si v hlavě rychle říct 
co nejvíce slov na dané téma, třeba v rozmezí jedné minuty. Pak 
si zkuste představit pár možných otázek. Jedná se vždy o otázky 
z každodenního života, nikdy o znalostní.

Během zkoušení dávejte pozor na začátek otázky – poradí vám, 
jakou gramatiku použít při odpovědi. Začíná-li otázka například 
did, odpověď bude zřejmě v minulém čase. Pokud potřebujete 
čas na promyšlení odpovědi, použijte nějaký signál pro to, že 
přemýšlíte (např. Let me think… Well, it’s a diffi  lcult question…). 
Můžete také pro získání času otázku zopakovat (např. Did you like 
PE lessons at primary school? > If I liked PE lessons at primary 
school?) a pak pokračovat v odpovědi. Nerozumíte-li konkrétnímu 
slovu, můžete se na něj zeptat (Např. What does “commute” 
mean?). Zkoušející vám pak zopakuje otázku se synonymem 
(např. How do you get to school?). Nerozumíte-li celé otázce, 
můžete požádat o zopakování. Zkoušející vám ji zopakuje, nesmí ji 
však přeformulovat. Pokud pořád nerozumíte, je užitečnější dát to 
najevo a využít času pro další otázky.

leT’s PRAcTise

Read the following sample answers (A–E) and match them with questions 
1–6. Which question wasn’t answered?

A i got an iPhone for christmas from my parents last year and i love it. it 
has a front-facing camera that’s great for selfi es and i use it to listen 
to music when i’m on the tram. i bought a case for it because it’s very 
expensive and i want to keep it safe.  

B i usually stay in hostels because they’re not too expensive and you can 
meet lots of people from other countries. Hotels cost too much money. 
i also like camping, but only if the weather is good. 

C i would hate that! Th ey are always so crowded and i don’t have enough 
money to buy everything i want. sometimes i go there with my friends, 
but i prefer to be outdoors.

D i don’t do too much. i wash it every other day and get it cut a few 
times a year. sometimes i like to change the color if i get bored, but 
i don’t like to spend too much time or money on it.

E Th at would be embarrassing! i wouldn’t want a stranger to see how 
messy i am. it might be Ok for just the bathroom and the kitchen, or 
big jobs like washing the windows, but i wouldn’t want them in my 
bedroom.

Solutions on p. 3
interlocutor’s Task Sheet
i am going to ask you some questions about the topic 
Services. if possible, give detailed answers. if you don’t 
understand a question, please ask me to repeat it.  
are you ready?

1 How do you take care of your hair? tell me 
about it.

2 What type of accommodation do you prefer when 
on holiday? Why?

3 could you spend the whole day in a shopping 
centre? Why/Why not?

4 When did you last buy or get a mobile phone? 
tell me about it.

5 What are the advantages or disadvantages of 
public transport?

6 Would you pay somebody to clean your house? 
Why/Why not?
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PART Two Travel   (4 mins.)

Part two consists of three tasks.

druhá část je zaměřena na samostatný ústní projev. V ideálním 
případě zkoušející do vašeho projevu vůbec nebude zasahovat. 
Během přípravy byste si měli promyslet přehledně strukturovaný 
projev dle zadání.

V prvním úkolu máte popsat jeden ze dvou obrázků. důležité je 
rozhodnutí, který obrázek vybrat. Jednou z možností je pojmenovat 
anglicky co nejvíce věcí na obrázku. Obrázek, kde jich budete 
znát více, je pro vás zřejmě vhodnější. doporučujeme postupovat 
dle bodů osnovy, ty vám již samy o sobě zajistí logický postup. 
Nemusíte mluvit o všech, je ale potřeba všem rozumět. Je-li 
například bodem osnovy facilities a vy slovu nerozumíte, rozhodně 
si jej najděte ve slovníku. Zkoušející se vás na něj může zeptat. 
Můžete také postupovat tradičním způsobem pro popis obrázků 
(odpředu dozadu, zleva doprava, od obecného ke konkrétnímu 
apod.) Nezapomeňte nejprve obrázek uvést (např. In the picture we 
can see a family in a restaurant.). Na závěr je dobré vyjádřit vlastní 
názor na to, co na obrázku vidíte. 

Z hlediska gramatiky si dejte pozor na použití přítomného času 
průběhového pro popis aktivit, vazbu „there is/are“ a místní 
předložky pro umisťování v prostoru. dobrý dojem určitě uděláte 
použitím různých frází např. in the foreground / background, 
the people could be atd. 

V druhém úkolu jde o srovnání obou obrázků. Zde také můžete 
využít bodů osnovy. Je důležité nezačít popisovat druhý obrázek, 
ale opravdu oba srovnávat. Vezměte určitý prvek, srovnejte oba 
obrázky a pokračujte s dalším prvkem. Můžete postupovat tak, že 
nejdříve zmíníte věci pro obrázky společné. co se týče gramatiky, 
nezapomeňte na srovnání pomocí stupňování (např. there are 
more people and they seem happier) a také pomocí vhodných 
propojení jako například too, also, but, while, whereas, on 
the other hand atd. Vhodné jsou také fráze např. in both pictures, 
the difference/similarity is apod.

Pro třetí úkol je potřeba si připravit samostatný projev na minutu 
a půl. Připravte si osnovu na dané téma a držte se pečlivě zadání.

Task One (1.5 mins)

Look at pictures 2A and 2B. The pictures show 
two different means of transport. Choose one of 
the pictures and describe it. 

The following ideas may help you:

Place
People

activity
comfort

Health
Other

Task Two (1 min.)

Look at both pictures once more and compare them. 
(What is similar/the same/different?) 

The ideas from task One may help you.

Task Three (1.5 mins.)

talk about how you travel to school or to your 
favourite shop.

2A

2B
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MATURITA ÚstNí ZkOUška

PART ThRee Holidays  (5 mins.)

Part Three consists of two tasks.

Task One (2.5 mins.)

Now you should speak on your own about holidays and 
celebrations in the Czech Republic, the UK and the USA. Use 
pictures 3a–3d and introduce the holidays they represent. 

talk about the following points:

date
country

Origin
symbols

customs
Other

activities
Food 
decorations

clothes
special customs
Other

Ot H e R

Task Two (2.5 mins.)

in task two you and the examiner are going to talk together. 
imagine the following situation: christmas is coming and you 
have invited your english-speaking friend studying at your 
school to spend some time with your family. Tell him/her 
about how your family celebrates Christmas. The examiner will 
play the role of your friend and will start the conversation.  

The following ideas may help you:

3A

3B

3C

3D

třetí část ústní zkoušky tematicky 
odpovídá profilu vaší školy či vaše-
ho oboru a vašemu vzdělávacímu 
programu. seznam témat znáte již 
od podzimu a obsah by měl od-
povídat tomu, co jste v hodinách 
probrali. Vyučující vám nemohou 
ukázat konkrétní maturitní úlohy, 
máte však nárok na informace 
o tom, co „máte umět.“.

V této části může být jedna 
nebo dvě úlohy. Může jít buď 
o samostatný ústní projev, nebo 
o interakci. V samostatném proje-
vu může zadání být formulováno 
například takto: popište, srovnej-
te, vysvětlete, poraďte, prezentuje 
apod. V interakci je navozena 
situace pro rozhovor, jehož cílem 

opět může být vysvětlit, poradit, 
dohodnout se apod.

tato část je jediná, ve které jsou 
ověřovány také faktografické 
a specifické znalosti, odborné 
znalosti a odborná a specifická 
slovní zásoba. Mluvit o odborné 
problematice v cizím jazyce není 
jednoduché, proto se dá očekávat, 
že nad přípravou tohoto úkolu 
strávíte nejvíce času.

V této části můžete mít také 
na pomoc obrázky či body osnovy 
a může být vyžadováno, abyste 
hovořili o všech. dále zde může 
být dle vašeho zaměření využita 
spousta podnětů, jako např. grafy, 
konkrétní předměty, ukázky apod.
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PART FoUR Housing  (3 mins.)

in Part Four of the exam, you and the examiner are going to talk together. 
imagine the following situation:

Your parents have asked you and your brother/sister to agree on who is going 
to do which household chores. talk to your brother/sister, agree on who is 
going to do what and talk about details. Th e examiner is going to play the role 
of your sister/brother.

Th e examiner will start the conversation.

Th e following ideas may help you:

Household chores
Frequency 
demands

Personal preference
Problems
Other

Th e following pictures may help you:

4A

4C

4B

4D

V této části máte prokázat schopnost 
účastnit se rozhovoru, tedy vhodně 
reagovat, ptát se, udržovat rozhovor 
a ukončit ho. a v první řadě máte 
dokázat schopnost dosáhnout cíle, 
který vám stanoví zadání. Může to být 
něco společně naplánovat, na něčem 
se domluvit, něco společně vybrat 
apod.

Při přípravě na tuto část je potřeba 
velmi pečlivě si pročíst zadání a ujasnit 
si cíl rozhovoru (proč spolu hovoříte, 
k čemu má rozhovor vést) a jaká je 
role vaše a role zkoušejícího. tyto 
informace máte v zadání vytištěny 
tučně. Máte zde také pomocné body 
osnovy a/nebo obrázky. Měli byste si 
něco připravit ke všem bodům osnovy, 
je pravděpodobné, že se o nich bude 
během rozhovoru mluvit. Obrázky 
jsou zpravidla použity tak, že si z nich 
máte vybrat (například místo pro 
výlet, dárek apod.) Pokud si máte 
vybrat, nikdy nespoléhejte jen na jednu 
možnost. Zkoušející ji může pádným 
argumentem vyvrátit (například budete 
chtít jít na koupaliště a zkoušející 
řekne, že neumí plavat a bojí se vody) 
a bude očekávat, že přijdete s dalším 
návrhem. 

Při rozhovoru máte být zkoušejícímu 
partnerem, nemáte jím být 
„vyslýcháni.“ dobré proto je vymyslet 
jednu nebo více otázek a snažit se 
je během hovoru uplatnit (např. And 
what is your opinion on that?; What 
would you like to do?). Má to mnoho 
výhod – přehazujete těžší úkol (něco 
vymyslet) na zkoušejícího, stáváte 
se aktivním účastníkem hovoru 
a vylepšujete si bodové skóre. 

Na konci rozhovoru se zkoušející často 
zeptá na shrnutí toho, na čem jste se 
domluvili (So what have we agreed 
on?). Zde musíte krátce shrnout 
výsledek rozhovoru. Nezapomínejte 
také, že součástí hodnocení je i šíře 
slovní zásoby a gramatiky. Budete-li 
odpovídat jednoslovně, hodnotitel vám 
nebude mít za co přidělit body. 

Bridge DvD
Watch a sample recording of the whole 
speaking part on the dVd. Look for 
a summary of the student’s 
mistakes, with explanations 
and corrections, on 
the Bridge website.
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leT’s PRAcTise

WRITIng
PART one

 

You have found the following advertisement in a newspaper concerning a part-time job. 

The Brookfield Sport Centre is currently 
offering a position of assistant to 
the trainers of children’s sports activities. 
This is a part-time job suitable for university 
students. If interested, please send your 
CV and a COVER LETTER to Mrs. Sandra 
Hornet,  Brookfield Sport Centre, 2336 
Cathleen Rd., CAMBRIDGE, CB4 1NG
The Cambridge Times; January 5, 2015

You have decided to apply for the position and you 
must write a cover letter using 120–150 words. in 
the cover letter you should:

→ explain why you are writing

→ describe your skills and qualifications that 
would be useful for the job

→ explain why you think you are the right person 
for the job

→ explain how they can contact you

SAmPlE cOvER lETTER

January 7, 20151

Dear Mrs. Hornet2,

I am writing3 with regard to the advertisement I have read4 in 
The Cambridge Times on 5th January. I am interested in the position of 
assistant to trainers of children’s sports activities.5

I have always been interested in sports. In secondary school I was 
a member of a rugby team. In my final year I coached a rugby prep 
team where were the youngest students of our school. I had to pass 
a course on First Aid and I was also responsible for organizing matches 
with other prep teams in the area.6/10

At present, I am studying sports science at City University, so this job 
would be helpful in my education. I think I could be a perfect member 
of your team.7

You can contact me by email at john.deerston@aol.com .8

I’m9 looking forward to your reply.

Yours faithfully2,

John Deerston10

(147 words)

Look at the sample cover letter and read 
the notes and comments.

KomEnTář K vzoRovémU TExTU

Zadání stanovuje požadavek napsat cOVeR LetteR, 
což znamená, že budeme psát MOtiVaČNí dOPis.

1) Motivační dopis patří do formální 
korespondence. U maturitní zkoušky není 
vyžadována adresa příjemce a pisatele, ale je 
vyžadováno datum. Je třeba dát pozor na to, 
aby datum bylo ve správném anglickém nebo 
americkém formátu. Česky zapsané datum 
(např. 7. 1. 2015) je považováno za chybu.

2) dopis správně oslovuje příjemce dopisu, Dear 
Mrs. Hornet, ale nevolí již vhodné rozloučení. 
Místo rozloučení Yours faithfully je třeba použít 
rozloučení Yours sincerely. Jedná se o chybu 
ve formálních náležitostech textu.

3) Pisatel správně použil úvodní frázi I am writing. 

4) Zde se pisatel dopustil hrubé chyby, protože 
použil předpřítomný čas společně s časovým 
údajem on 5th January, který jednoznačně 
vyžaduje užití minulého času.

5) V prvním odstavci pisatel správně zmínil, 
o jakou pracovní pozici má zájem, a také 
správně specifikoval, kde se o pracovní nabídce 
dozvěděl. První bod zadání vhodně rozpracoval.

6) Ve druhém odstavci pisatel správně uvedl 
kvalifikace – First Aid, i dovednosti – coached 
a prep-team, organizing matches. druhý bod 
zadání je také zcela splněn.

7) Ve třetím odstavci má pisatel vysvětlit, proč 
si myslí, že je vhodnou osobou pro nabízenou 
práci. Primárně bychom očekávali sdělení, že 
pisatel bude platným členem týmu, protože 
pomůže organizovat tréninky dětí, pomůže 
organizovat soutěže dětských týmů, je 
zodpovědný a spolehlivý atd., takže je ideální 
osobou pro náročnou práci s dětmi. Nicméně 
zde pisatel sděluje, že je studentem oboru 
sportovních studií a od zaměstnání očekává, 
že pro něj bude přínosné. tudíž lze implicitně 
odvodit, že je pro práci vhodnou osobou 
a z těchto důvodů bude platným členem týmu. 
třetí bod zadání je také vhodně rozpracován.

8) kontaktní údaje jsou uvedeny zcela v souladu 
s požadavkem zadání.

9) Jelikož se jedná o formální dopis, je užití 
stažených tvarů penalizováno ve formálních 
náležitostech textu. V tomto textu se jedná již 
o druhé formální pochybení. 

10) Obecně se jedná o zdařilý motivační dopis. 
text je dobře organizován do odstavců. Pisatel 
prokazuje dovednost správně používat členy. 
text je většinou vhodně propojen. Jediné 
zaváhání nacházíme v části In my final year 
I was coaching a rugby prep-team where were 
the youngest students of our school. I had 
to pass a course on First Aid and I was also 
responsible for organizing matches… Věta I had 
to pass… nenavazuje vhodně na předešlou 
myšlenku. Lepší by bylo tuto část vyřešit 
následovně: In my final year I was coaching 
a rugby prep team in which the youngest 
students of the school played. I was also 
responsible for organizing the matches with 
other prep teams in the area. Moreover, I had 
to pass a course on First Aid to be able to 
work with children. Z hlediska slovní zásoby 
a gramatických prostředků text plní očekávání 
stanovená zadáním.
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leT’s PRAcTise

PART Two

You and your friends are going to work on a school project together. 
You have created a shared online document. some of your friends have no 
experience with it, so you email them instructions on how to work with 
the document. 

Write an email with instructions, 60–70 words.

in the instructions:

→ explain how to access the document

→ inform them what to do with the document

→ remind your friends about the date for finishing the project

SAmPlE EmAil

Hi,

I’m sending you a link to the document for our school project. 

1) Click on the link and the document will open immediately.

2) Choose your colour for writing. The colours are at the top. It’s very similar to 
a word processor.

3) Start writing. Everything saves automatically.

4) We’ll use notes for questions and discussion. Just click on the picture of 
a bubble at the top. 

We must finish on 16th June, so please start working.

Jerry

(78 slov)

Look at the sample email with instructions 
and read the notes and comments.

KomEnTář K vzoRovémU TExTU

krátké instrukce a návody poskytují příjemci textu 
návod, co má udělat. Obvykle nabízejí postup tzv. 
step-by-step (krok za krokem). Ve druhé části 
písemné práce u maturitní zkoušky se z hlediska 
rozsahu, který máme k dispozici, bude jednat 
o uvedení nejdůležitějších kroků.

Pisatel se na příjemce obrací přímo. Nejčastějšími 
gramatickými strukturami jsou tedy rozkazovací 
způsob a slovesa v činném rodě.

instrukce a návody lze psát pomocí odrážek nebo 
číslovaných seznamů. Je to konstitutivní součást 
tohoto typu textů a je akceptována i u maturitní 
zkoušky. Pokud pisatel nezvolí možnost strukturo-
vat text pomocí odrážek či seznamů, musí text 
přehledně rozdělit do odstavců.

Mnohdy bývají instrukce a návody součástí jiného 
typu textu, jako je tomu zde, kdy jsou instrukce 
předávány e-mailem.

správně napsaná instrukce je pro příjemce snadno 
pochopitelná. Je logicky uspořádaná; je jasné, co je 
třeba udělat nejprve a jaké jsou následné kroky.

Lze použít příklady a analogie, pokud se pisatel 
domnívá, že by to mohlo příjemci usnadnit 
pochopení instrukce. Zde pisatel uvádí analogii 
s běžným textovým editorem: It’s very similar to 
a word processor.

Vzorový text plní požadavky zadání ve všech 
sledovaných oblastech (splnění zadání/
organizace textu/lexikální struktury/gramatické 
struktury). drobným nedostatkem je překročení 
požadovaného rozsahu slov. Pokud by se měl 
pisatel rozhodnout pro krácení textu, doporučovali 
bychom zkrácení v té části, kde se hovoří o výběru 
barvy textu.

Zadání písemné práce je u maturitní 
zkoušky vždy v českém jazyce. klíčová 
slova jsou tučně vytištěná, ale můžete 
si přidat další, o kterých se domníváte, 
že vám pomohou práci správně napsat.

Vždy text jasně rozčleňte do odstavců. 
Obecně platí, že každý bod zadání 
představuje novou myšlenku a měl by 
mu být věnován samostatný odstavec. 
Za nesprávné nebo nedostatečné 
rozčlenění textu budete penalizováni.

Neplýtvejte časem na přepisování 
textu. Máte pouze 60 minut, ve kterých 
musíte splnit dva úkoly. Pokud si text 
předem dobře promyslíte, můžete 
psát rovnou do záznamového archu. 
Pokud se dopustíte chyby, přeškrtněte 
ji a opravu zapište tak, aby byla jasná 
a čitelná. Počítejte s tím, že musíte mít 
čas si písemnou práci po sobě přečíst 
a pokusit se opravit případné chyby.

Part One
Při čtení zadání zároveň provádíte 
analýzu požadavků. Například: 

•	 Jaký dopis mám psát? Motivační 
dopis → Formální dopis → užívám 
formální jazyk / nesmím užít 
stažené tvary

•	 Vím, komu píši? ano (zde 
Mrs. sandra Hornet) → volba 
oslovení a rozloučení → dear 
Mrs. Hornet / Yours sincerely

•	 Na co nesmím zapomenout? 
(datum, oslovení, všechny body 
zadání, rozloučení, podpis)

Part Two
U maturitní zkoušky se můžete setkat 
s různými typy návodů a instrukcí, 
jakými jsou například instrukce, jak 
se postarat o kanára nebo jakým 
způsobem si doplnit učivo v době 
nepřítomnosti ve škole. Záměrně 
jsme pro procvičení zvolili poměrně 
obtížné téma.

U bodu 1 v ukázkovém zadání 
očekáváme sdělení, jak se kamarádi 
k dokumentu dostanou. Např. 
I’m sending you a link for the document 
for our school project. Just click on it. / 
We are going to use ThinkFree apps for 
our project. The password is JerryLee…

U bodu 2 v zadání očekáváme sdělení, 
co má příjemce s dokumentem dělat. 
Např. Please, write your part of 
the project there. You can…/ I want 
Mary and Sam to put (insert, upload) 
pictures there and the rest of us will 
add (write) the texts about…

U bodu 3 v zadání očekáváme 
připomenutí data, do kterého má být 
projekt dokončen. Např. Don’t forget 
the project must be ready on…/ 
The teacher wants the project on…, so…


