
PODKLADY K ÚSTNÍMU ZKOUŠENÍ  Solutions Unit 1       1.  ROČNÍK 

VŠEOBECNÉ MATURITNÍ TÉMA č.1 PERSONAL IDENTIFICATION/ Osobní charakteristika 

1. GRAMMAR  - GRAMATIKA  

 

 

 

 
 
 
 



Průběh netvoří  

 slovesa smyslového vnímání I feel it.Cítím to. I hear you/ I can hear you.Slyším tě. I see you./ I can see 
you.Vidím tě. I can smell something. Něco cítím. 

 Slovesa citová I love you.Miluji tě. I hate you. Nesnáším tě.I prefer this.Toto se mi líbí víc. It hurts. Bolí to. I 
adore him. Zbožňuji ho. I can´t stand her. Nemohu ji vystát. 

 Slovesa vyjadřující postoj I know. Já vím. I doubt.Pochybuji o tom. I remember that. Pamatuji si to. I realize 
it.Uvědomuji si to.I understand. Rozumím. 

 Vztahová slovesa I have a brother. We have a house. (vlastním) I need you. Potřebuji tě.I want love.Chci 
lásku. I think – ve významu myslet si.. I think you´re wrong. Myslím si, že se mýlíš. 

 
Slova, která se pojí s přítomným průběhovým časem jsou 
At the moment = teď momentálně  př.I´m waiting for a bus at the moment.Teď momentálně čekám na autobus. 
Now = teď př. I= m working now. Teď pracuji 
This = toto/tento př. This summer we´re going to Italy. Toto léto jedu do Itálie. 
At present = v současnosti/ v současné době př. I´m doing yoga at present. Dělám v současné době jógu. 
 

 
Slova, která ses přítomným časem prostým pojí               

sometimes někdy, always vždy, never nikdy, usually obvykle, rarely zřídkakdy/ sem tam/ málokdy, often často, 

every každý, množné číslo u časového údaje on Sundays, regularly pravidelně 

Tyto výrazy stojí ve větě za podmětem. I rarely  go to the cinema. I never run. I always walk.                                   

Výrazy sometimes a usually lze použít i na konci a začátku věty.       

 I sometimes go to Prague. Sometimes I go to Prague. I go to Prague sometimes. 

2. SPEAKING – TÉMA 

The Duke of Edinburgh award    SB (Student´s book) str. 6 cv. 3 
 (Maturitní téma č. 18 Famous British People) 
 

1. Who started the programme/ award?  
2. Why did he start the award? 
3. How many levels of award are there? 
4. How old do you have to be to get a Gold award? 
5. How many activities do participants have to complete? 
6. Who plans which activities the participants do? 
7. What expedition would you go on, what activities 

would you like to try? 
 
 

3. VOCABULARY – SLOVNÍ ZÁSOBA   
Personality  - přeložte –najděte protiklad 
 slovní zásoba cv.8/11, - přídavná jména cv. 2/str.4  
 Generous Grandma, a mean brother, a patient patient, rude drivers, 
a shy and quiet person, confident students, arrogant behaviour [bihejvr], a 
serious situation, a funny moment, an impatient child *čajld], a talkative girl, 
a hard-working Mum, Lazy Homer, an honest student, a determined woman 
 
Vysvětlete anglicky 

Rebelious, outgoing, gentle, creative, easy-going, passionate  
The Duke of Edinburgh award -       vysvětlete tato slova anglicky 
 Expedition, skill, ability, voluntary work, challenge, environment 
 

4. PHRASES - FRÁZE 
Questions and answers/ Personal question         


