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PODKLADY K ÚSTNÍMU ZKOUŠENÍ  Solutions Unit 6       2.  ROČNÍK 

VŠEOBECNÉ MATURITNÍ TÉMA č.14 SOCIETY – Science&technology/ SPOLEČNOST - Věda a technika 

 GRAMMAR  - GRAMATIKA        Budoucí časy ( WILL & GOING TO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozhodnutí                                       

I will definitely wait for you 

there.(might/could/atd. 

 Podmínkové věty                

I will come if you call. 

 Domluva na místo, čas, 

schůzku            

Where will we meet? I 

will wait at the cinema. 

 

 

 

 

 

 

 

plan 

something we can see 

predictions/ I think 

facts 

promises 

offers 

decisions 

conditionals 

making arrangements 

plan 
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Slova, se kterými se budoucí časy pojí 
Next příští (Next month we re going to Legoland), tomorrow zítra (Will you come tomorrow?), in the future 
v budoucnu (I think cars will fly in the future), definitely rozhodně (I will definitely go there. Rozhodně tam půjdu.), I 
think/ I don´t think Myslím si.. Myslím si, že ne…. (I think I will see him in the afternoon. Myslím, že se s ním uvidím.  
I don´t think I will see him. Myslím si, že ho neuvidím.        
  
SPEAKING – TÉMA 

Facebook     text z handoutu (Všeobecné maturitní téma č.7 Mezilidské vztahy – osobní vztahy, sociální vztahy)  

Answer these questions 

1. What is Facebook?   
2. Who created it and why? 
3. Can anyone use Facebook? 
4. How does the complany make profit? 
5.  Where can Facebook be accessed from?  
6. What can users do on Facebook? 
7. What troubles does Facebook face (čelit problémům)?  
8. How do young people get addicted to Facebook? 
9. What about you and Facebook? How much time do you spend on it? Are you addicted to Facebook? 

 

1. VOCABULARY – SLOVNÍ ZÁSOBA   (Všeobecné maturitní téma č.7 Mezilidské vztahy – osobní   
       vztahy, sociální vztahy)  

Vysvětlete slova anglicky 
Share, membership, user, access, private, anxious, addicted, founder, advertisement 

Odpovězte na otázky 
How do you operate cell phone? (jak ho zapnout, nabít, co k tomu potřebujete za zařízení, co na něm můžete dělat, 
 jaká je cena, atd.)  SB 54/cv2 + WB 50/5 
When did you get your first cell phone and why?  Odpovědi viz. Handout 
What do you think about meeting people on the Internet? 
How do people/you keep in touch with their/your friends? 
Do you prefer texting or calling? Why? What are adventages/ disadvantages? 
What are advantages/ disadvantages of cell phones? Should phones be banned in schools? What are rules about 
using cell phones in your school? What gadgets do you use in daily life? 
 
 
PHRASES – FRÁZE  INVITATIONS & MESSAGES   

Invitations 

Nechceš jít do kina? Would you like to come to the cinema?                  
Moc ráda! I´d love to! Thanks!                    
V kolik hodin to začíná? What time does it start?      
Kde se sejdeme? Where will we meet?                
V kolik hodin se sejdeme? What time will we meet?     
Kdo koupí lístky? Who will buy the tickets?                  
Kolik stojí lístky? How much are the tickets?      
  Promiň, nemůžu, mám angličtinu. I´m sorry, I can´t. I´m having English. 

Messages viz. Handout   
Došel nám chleba. Mohl bys ho koupit? Mám angličtinu.                      
Mohl bys nakrmit psa? Přijedu pozdě.                        
Nefunguje nám lednice. Mohl bys zavolat opraváře?                   
Přijedu pozdě. Mohl bys mě vyzvednout na nádraží?        
 Gate karta Technology – otázky a odpovědi na téma gadgets      
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