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1. část: ÚLOHY 1–4

2. část: ÚLOHY 5–12

1. B 
A – nesprávné (Th e wife bought these items for herself.)
C – nesprávné (Th e wife bought the night dress and gown for her mother.)

2. A
B – nesprávné (Th e woman doesn't like swimming.)
C – nesprávné (Th e woman says that she doesn't mind exercising, which means that the activity is OK, but not 
the best one.)

3. B
A – nesprávné (Th e man went to the supermarket two days ago and didn't buy anything.)
C – nesprávné (Th e man tried an Internet shop but they don't sell special animal food.)

4. C
A – nesprávné (Th e man off ers the woman the bed-side lamps which means he doesn't want them.)
B – nesprávné (Th ey didn't get pillows or blankets.)

5. N  Peter says that he thought babysitting was easy money, which means an easy job, but he doesn't think it 
any more. “I've changed my mind.”

6. P Sally runs courses for babysitters. In other words, she trains babysitters.

7. N  Sally says: “the younger the babysitters are the more preparation they need”, which means that the amount 
of training is not the same for all babysitters. Th e younger ones need more preparation.

8. N Sally says that she got a part-time job at the hospital aft er her son was born.

9. N  She says that it was a pity that there wasn't anything like a certifi cate for babysitters when she had a baby. It 
means she couldn't employ a certifi ed babysitter.

10. N  She left  the hospital to work full-time running her educational centre. It means she doesn't work at the 
hospital anymore.

11. P  Sally says that the hospital manager was very helpful and positive about the idea. In other words, he 
supported her.

12. N Th e doctor says fi rst aid is only one part of the course. Th e course is well-balanced and complex.
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4. část: ÚLOHY 20–23

3. část: ÚLOHY 13–19
13 one-day/ one day/a day

14 castle

15 1570

16 P-H-I-L-O-R-T-H
17 port/busy port

18 mainland

19 museum

20. B
A –  nesprávné (It was the fi rst discussion before the secretary said she would reorganize the manager's schedule. 

Th is discussion will be cancelled.)
C – nesprávné (Th e panel discussion is the last one.)
D – nesprávné(Th e manager will discuss production problems before leaving for the university.)

21. C
A – nesprávné (Th e wife has no time to cook the turkey.) 
B – nesprávné (Th e husband can't eat fried food.)
D – nesprávné (Burgers are fried, which is not suitable for the husband, and Jerry doesn't like burgers.)

22. B – fi ve days plus a day for travel makes 6 days
A – nesprávné (It takes 5 days.)
C – nesprávné (It is planned for 2 days only.)
D – nesprávné (It takes 3 days.)

23. B
A – nesprávné (Th e teacher can't get there.) 
C – nesprávné (Th e teacher is meeting her children there.) 
D – nesprávné (Th e teacher tells her student about the change of time, and she'll drive him to the concert hall.)

5. část: ÚLOHY 24–28
24D 25D 26C 27A 28C
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7. část: ÚLOHY 39–43

6. část: ÚLOHY 29–38
29. N  Chicagská ZOO měla jako jedna z prvních vnitřní, nikoliv venkovní exhibici, ve které žilo více 

živočišných druhů. (Among its historical fi rsts are indoor multispecies exhibitions …).

30. P  ZOO byla otevřena v roce 1934 a od té doby poskytuje vzdělávání. (Since the opening of Brookfi eld Zoo in 1934 
…; Since 1934, the Zoo Society has followed the mission of educating the public about environmental protection.).

31. P  220,000 studentů + stovky rodin = tisíce lidí (Each year, the Conservation, Education and Training (CET) 
programme serves over 220,000 students and hundreds of families.)

32. N  “Connection classes” jsou koncipované pro školní skupiny (… school groups learn through our exciting 
Connections Classes).

33. P  CET poskytuje materiály pro učitela zdarma (CET provides free Teacher Resources including lesson guides 
and videos). 

34. P  www.brookfi eldzoo.com/edu-science (Go to www.brookfi eldzoo.com/edu-science and learn more about 
school trips, teacher classes, and other resources for your school's curricula.)

35. N  Valentino se narodil v roce 2011, zatímco Sabu v této době přijel do ZOO jako dospělý samec. (Valentino, 
a Humboldt Penguin that was born on Valentine's Day 2011 …; Sabu, a Snow Leopard arrived at Brookfi eld 
Zoo in February 2011 as an adult male.)

36. N  Zatím se rodiči nestali, ZOO v to pouze doufá. (… we hope to see the start of a new snow leopard family in future.).

37. N  Při sponzorování Sabu dostanete šálu, zatímco při sponzorování Jojo hračku. (Green Fleece Scarf with 
Brookfi eld Zoo logo; Lowland Gorilla Plush Toy with Brookfi eld Zoo logo)

38. P  Dostanete 4 volné vstupenky na zmíněnou akci (Four FREE tickets to the Share the Care Event next summer)

39. D Lidé přišli pátrat k Bloody Mary, kde se dozvěděli “she didn't know anything about the girls”.
 A – nesprávné (No one could fi nd out where they had gone or why.)
 B – nesprávné (Bloody Mary didn't let them in.)
 C –  nesprávné (People searched the woods and all the houses in the village, but there was no sign of the missing girls.)

40. C (Nearly the whole village went out to look for the girl.) 
 A –  nesprávné. Nikdo se nepokusil ji zastavit (But before she could wake up her husband, their daughter was away.)  
 B –  nesprávné. Neplakala celá vesnice (Th e miller and his wife cried so much they woke the neighbours, who 

came to help them.)
 D –  nesprávné. Maminka “had terrible toothache” ještě předtím, než dcera odešla.

41. A Dcera řekla: I only came here to collect herbs for mum's toothache!
 B – nesprávné. Dcera se chtěla s bylinkami pro matku vrátit domů. 
 C –  nesprávné. She seemed to be following a sound that no one else could hear. Jen to tak vypadalo, dcera 

ale jasně vysvětluje, že šla pro bylinky.
 D – nesprávné. Dcera šla pro léčivé byliny, Bloody Mary jí jen radila.
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8. část: ÚLOHY 44–48
44. F  Sandra a Patrick chtějí svatbu v kostele, F je tedy jediné místo, které je pro ně vhodné (… church suitable 

for religious weddings.). Kostel splňuje i požadavky na počet lidí a umístění v blízkosti Dublinu. Kostel v A 
je ruina, pro církevní svatbu proto nepoužitelný, kostel v E je mimo provoz, protože je v rekonstrukci.

45. B  Mary a John chtějí svatbu uvnitř pro 60 lidí a potřebují pro všechny zajistit ubytování, mohou tedy volit 
pouze B, které současně splňuje i jejich požadavky na luxusní vybavení (… modern spaces for your wedding 
celebration; off ers luxuries such as an indoor heated swimming pool …; Th e house can host up to 70 guests, 
not only for the wedding celebration, but also overnight accommodation.).

46. A  Ann a Jack chtějí romantickou velkou svatbu pod širým nebem pro cca 100 lidí, připravenou kompletně 
svatební agenturou, s netradičními fotografi emi. Ubytování jim stači pro 5 párů. A splňuje všechny 
požadavky. (in the middle of meadows, woods and ornamental gardens; Arranged completely by our 
wedding agency; only 6 double rooms).

47. D  Suzanne a Paul chtějí neformálně přírodně laděnou svatbu venku, ubytování potřebují zajistit pouze pro 
2 páry s možností stanování pro ostatní, chtějí si sami zajistit vegetariánskou svatbu. Vypadávají tedy 
všechny svatby kompletně zajišťované agenturami, s připraveným jídlem, konané uvnitř, bez ubytování 
a bez možnosti stanovat. Vyhovuje tedy alternativa D (former hunting cottage situated on a small island 
with 50 acres of woods; doń t provide any catering; accommodation for 8 people, though camping is possible).

48. C  Alice a Tom si přejí malou svatbu bez ubytování a s irským jídlem – těmto požadavkům vyhovuje pouze 
nabídka C, která splňuje i požadavky na lokalitu a počet hostů, žádná jiná nenabízí irské speciality (private 
celebrations; own resident chef who can prepare Irish and British specialities).

Alternativy E a G nejsou použity.

42. A  Lidé zjistili, že Bloody Mary pomohla děvčátkům, že není nebezpečná, a že se v ní zmýlili. (Since that 
night, nobody called this old woman Bloody Mary any more.)

 B – nesprávné. Nedělala kouzla, jen světlo držela. (She was holding a light in her hand.)
 C – nesprávné. Lidé zjistili opak. 
 D – nesprávné. Nedělala kouzla, jen sbírala bylinky.

43. C  People thought she would make their cows go dry, their children sick, or some other terrible things – lidé se jí báli. 
 A – nesprávné. Za čarodějnici ji považovali lidé, na konci zjistili, že se mýlili.
 B – nesprávné. Lidé se pouze báli, že by jejich děti onemocněly.
 D – nesprávné. Holčičkám naopak pomohla – she even helped two little girls.
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9. část: ÚLOHY 49–63
49. A  Jde o účel, který je vyjádřen infi nitivem, he went there to buy some food. Možnosti B, C jsou nesprávné, za 

B by muselo následovat podstatné jméno, za C věta vedlejší.

50. A Jde o doplnění vztažného zájmena, které se vztahuje k osobě, a young woman who was shopping).

51. C Počitatelné podstatné jméno v singuláru musí mít člen, jde o holčičku z předchozí věty, the little girl. 

52. C  Doplňujete správné sloveso říci – rozhoduje tedy vazba následujícího předmětu: say something to 
somebody, tell someone. V textu je použita druhá vazba, doplníme tedy sloveso told her. Varianta A (said) 
je nevhodné kvůli vazbě, B (spoke – hovořila) kvůli významu.

53. A  Jde o vypravování v minulosti a příslovečné určení immediately vyžaduje použití minulého prostého času. 
B je předpřítomný čas, C je minulý průběhový. 

54. C  Je třeba doplnit příslovce a ne přídavné jméno – we'll soon be out of here.

55. B Je třeba doplnit trpný rod. 

56. B Podle kontextu je třeba doplnit 2. stupeň příslovce – more. 

57. A  Jde o přímou řeč matky a použití rozkazovacího způsobu – don't cry. Ostatní alternativy nemohou být 
použity, protože z mluvnického hlediska by vyžadovaly podmět – (you can't cry, you shouldn't cry)

58. C Následuje předložka to, proto je jediná správná alternativa je C – they got to the cash desk.

59. A Použití any v záporné větě: Her mother didn't want to buy her any sweets.

60. A Po modálních slovesech může být jen infi nitiv bez to: we can go home.

61. A Jde o vyjádření důsledku, spojka so (takže). 

62. B Vyjádření dosavadní zkušenosti – je potřeba doplnit předpřítomný čas I have ever seen.

63. B Jde o přivlastňovací pád, za kterým následuje sloveso is: My girl's name is Dorothy.
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Písemná práce – 1. část
Ukázka písemné práce studenta a odborné hodnocení 

After School Activities
Is a week at school a nightmare for you? Th en, you should realize, that school life is more than just going to and out 
of classes. Every schools off ers extra activities or clubs. Th e choice is diff erent from school to school, but you should 
defi nitely try and join some.
If you join a school club, you can meet students from other classes, learn new things without the fear of tests and you 
can also discover that teachers are nice people.
For example, last month our school social club organized a charity disco. We wanted to raise money for a local cat 
shelter. Th e school rock band and orchestra play together. We also made T-shirts with weird cat faces that some 
teachers sold during the dance. Th e event was successful and the shelter got three thousand crowns.
Next, we have prepared a charity swimming. So, come and help the cats on Wednesday the 15th January at 5 o'clock 
at the school pool.
As you can see, learning in classes is not everything.

(174 slov)

Hodnocení:

1)  Jedná se o článek, takže z hlediska formálních náležitostí textu musí být uvedený nadpis, text musí být rozčleněn 
do odstavců a musí být patrné rozčlenění na úvod, stať a závěr. Z tohoto hlediska text splňuje vše požadované. 
Text ale přesahuje požadovanou délku. Pokud bychom se chtěli dostat na požadovanou hranici max. 150 slov, 
doporučovali bychom krácení v úvodu. Mohli bychom vypustit úvodní pasáž Is a week at school a nightmare for 
you? Th en, you should realize, that … takže článek by začínal až větou School life is more than …
Jako nadpis můžete použít buď nadpis, který nabízí zadání (Life outside Classes), ale je možné použít nadpis 
vlastní, jako je tomu zde.

2)  Všechny body, které požadovalo zadání, pisatel zmínil, a také vhodně rozpracoval. 
1. odstavec je obecným úvodem do problematiky, kterou se článek bude zabývat.
2. odstavec zpracovává 1. bod zadání a vhodně vysvětluje, proč je důležité být součástí mimoškolního
 života/mimoškolních akcí (poznání dalších studentů, naučení se novým věcem a poznání učitelů).
3. odstavec popisuje mimoškolní akci, která již proběhla. Čtenář získává poměrně přesnou představu o tom,
 co se na akci dělo. Součástí popisu je také vhodné zhodnocení výsledku akce.
4. odstavec myšlenkově navazuje na předešlé sdělení a v souladu se zadáním zve čtenáře na další školní akci.
2., 3. a 4. odstavec jsou součástí statě.
5. odstavec krátce celý článek uzavírá.

3)  Z hlediska organizace textu je text vhodně členěn a organizován. V textu je jasně vidět členění na odstavce. 
V záznamovém archu u ostré maturitní zkoušky můžete odstavce buď oddělit pomocí vynechaného řádku, nebo 
pomocí odsazení nového odstavce od levého okraje. Pisatel prokazuje také dovednost text myšlenkově vhodně 
propojit pomocí prostředků textové návaznosti (PTN). Obzvláště si ceníme propojení mezi 2. a 3. odstavcem (for 
example) a 3. a 4. odstavcem (next). Pisatel dále prokázal znalost užití široké škály PTN i správného použití členů.

4)  Z hlediska slovní zásoby se pisatel nedopustil žádné chyby, která by bránila porozumění. Šíře slovní zásoby 
zcela plní očekávání, která vyplývají z formulace zadání. Pisatel prokazuje dovednost pracovat s přídavnými 
jmény a příslovci (extra activities; nice people; school social club; charity disco; local cat shelter; weird cat faces; 
you should defi nitely try; atd.)

5)  V textu se pisatel dopustil dvou chyb, které by se na maturitní úrovni neměly vyskytovat. Jedná se o porušení 
shody podmětu s přísudkem ve větě: Every schools off ers správně mělo být Every school off ers případně A lot of 
schools off er …
Dále ve třetím odstavci popisuje průběh akce, která již proběhla. Je proto nutné konzistentně udržet popis 
v minulém čase, což je porušeno ve větě: Th e school rock band and orchestra play together. Správně má být 
použito sloveso v minulém čase – played.
Pisatel ale prokázal znalost správného použití velké šíře mluvnických prostředků. Zde kladně hodnotíme 
užití otázky, použití modálních sloves (should, can), užití gerundia a slovesných vazeb, použití podmínkového 
souvětí, správné použití přítomného, minulého a předpřítomného času, užití rozkazovacího způsobu.
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Písemná práce – 2. část
Ukázka písemné práce studenta a odborné hodnocení 

Hi,
Mr. Lark told me about changes in our morning lessons. 
Tomorrow we are learning in the city museum and lessons start at 9.30. Th e museum people off ered us a chance to 
help their guides and practise English.
Take the bus 104, which stops outside school, and get off  at the stop Library. It is next to the museum. You can't miss it.
Let me know you got my message.
Matt

(70 slov – čísla psaná číslicí se nepočítají)

Hodnocení:

1)  Jedná se o krátký neformální vzkaz, který pisatel předává spolužákům pomocí e-mailu. Z hlediska formálních 
náležitostí tedy očekáváme oslovení a podpis. Bez podpisu nemusí být jasné, kdo vzkaz předává, protože v 
reálném životě zobrazená elektronická adresa odesílatele nemusí nutně pisatele identifi kovat. Neočekáváme 
formální členění do odstavců, ale příjemce se v textu vždy lépe orientuje, pokud je text členěn. Komunikačním 
cílem textu je informovat spolužáky o změně, vysvětlit, proč ke změně dochází, a popsat cestu na místo výuky. 
To znamená, že 2. a 3. bod zadání jsou v tomto textu klíčové a nesrozumitelnost v jejich zpracování může vést 
až k udělení 0 bodů za celou práci.

2)  Pisatel vhodně zmínil a zpracoval všechny body zadání.
1. bod zadání požaduje, aby pisatel sdělil, proč píše. Zde je tento bod vyřešen pomocí oznámení, že pan Lark  
 Mattovi řekl o změnách ve vyučování. Samozřejmě, že bod zadání lze odvodit přímo ze zadání a formulovat  
 jej např. následovně: I'm writing to tell you that tomorrow we are not learning at school.
2. bod zadání požaduje sdělení, kdy a kde se výuka bude konat a vysvětlení proč. Text musí obsahovat všechny  
 informace. Pokud by se v textu zmínilo pouze místo a chybělo by vysvětlení a čas, povede to k penalizaci za  
 nesplnění komunikačního záměru. V předložené ukázce vidíme, že výuka bude probíhat v městském muzeu  
 v 9.30, a také víme, proč (pomoc průvodcům).
3. bod zadání požaduje předání instrukcí, jak se na místo výuky dostat. Vzhledem k délce textu, kterou měl  
 pisatel k dispozici, tuto instrukci řešil jako návod na cestu autobusem. Lze ji také řešit jako instrukci k cestě  
 pěšky (When you go out of the school, go straight, then take the second left  and the museum is on your   
right. You can't miss it.) Obě řešení mají zcela shodný počet slov.
4. bod zadání požaduje, aby příjemce textu (zde spolužáci) potvrdil, že vzkaz dostal. Tento požadavek lze řešit
 různě. Pomocí rozkazovacího způsobu, což je nejpravděpodobnější volba u tohoto zadání, nebo např.   
 pomocí explicitní žádosti Could you mail me back …

3)  Text je vhodně organizován. Myšlenkově je lineárně upořádán a vzhledem k rozsahu pisatel prokázal znalost 
vhodného užití PTN. Ceníme si např. používání zájmen.

4) Z hlediska použité slovní zásoby text plní očekávání vyplývající ze zadání.

5)  Z hlediska gramatických struktur text plní očekávání vyplývající ze zadání. Pisatel prokazuje znalost užití 
minulého času, vyjadřování budoucnosti pomocí přítomného času průběhového či prostého, vazby 4. pádu s 
infi nitivem, rozkazovacího způsobu, modálního slovesa.
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