4. konzultace AJ – 2 vyučovací hodiny – 6. 11. 2021
Části auta – slovní zásoba
Minulý čas prostý a průběhový str. 25/ 6, 7 + str. 173 nepravidelná slovesa
Budoucí čas str. 36/ 10, 11
Dům, byt:
- str. 16/1 – 4
- maturující z AJ str. 17/7 + DU writing str. 22: inzerát (50 – 70 slov), osobní dopis – poslat nebo
přivézt na další konzultaci
posílám počet slov (jak se počítá) a upravená maturitní témata
Jak se počítají slova v písemné části maturitní zkoušky:

Jako jedno jediné slovo se v písemné části maturitní zkoušky počítají:
předložky (in, from, to, on, out, at…)
spojky (but, because, although, so, and…)
zájmena (you, I me, he, him, himself, ourselves, mine, hers…)
členy (a, an, the)
zkratky (etc., e.g., NASA, USA…)
citoslovce (yipe, yum, yak, ugh, huh…)
vlastní jména víceslovná (John Smith = 1 slovo, United States of America = 1 slovo, Kostelec nad
Ohří = jedno slovo)
číslovky řadové (1st, 2nd, 3rd, 4th, 10th, 876th…)
datum, které je rozepsané (September 11th 2014 = jedno slovo)
složeniny se spojovníkem (father-in-law = jedno slovo, must-see = 1 slovo)
adresy (25 Londýnská, Praha = 1 slovo, 10 Broadway, New York City = jedno slovo)
Složeniny (stažené tvary) se počítají jako dvě slova:
It’s = 2 slova, I’ll = 2 slova, mustn’t = 2 slova, haven’t = 2 slova…)
VÝJIMKU tvoří sloveso cannot = 1 slovo, can’t = 1 slovo
frázová slovesa (stand up = 2 slova, give in = 2 slova, look forward to = 3 slova…)
Co se jako slovo nepočítá vůbec?
číslovky psány jako číslice (2 = 0 slov, 2013 = 0 slov, 777 = 0 slov)
jména, které v textu opakujete (počítá se pouze jednou) – píšete-li například jméno Jack Smith v
textu vícekrát, počítá se pouze jednou a poté již ne
Příklad: Jack Smith is a great footballer. I have always wanted to watch Jack Smith. = 11 slov)
Co když do písemné práce opisuji slova ze zadání?
slova se počítají, klidně tedy ze zadání písemné práce opisujte (pamatujte však, že téměř celé zadání
je psáno česky – někdy se však něco opsat dá)
Příklad počítání slov u maturity z angličtiny:
I’ve never been there so I don’t know who Jack is. Jack is a mysterious person. Sally said that she
realized this after she’d met him in 2012 in Pec pod Sněžkou.
I’ve (2 slova) never (1 slovo) been (1) there (1) so (1) I (1) don’t (2) know (1) who (1) Jack (1) is
(1). Jack (0) is (1) a (1) mysterious (1) person (1). Sally (1) said (1) that (1) she (1) realized (1) this
(1) after (1) she’d (2) met (1) him (1) in (1) 2012 (0) in (1) Pec pod Sněžkou (Pec pod Sněžkou = 1
slovo).

Maturitní témata pro školní rok 2021/2022
1 My school
2 My town
3 Shopping
4 Travelling
5 Sport
6 London
7 The UK
8 The Czech Republic
9 Geography and nature
10 Everyday lifestyle
11 Healthy lifestyle
12 Mass media
13 Prague
14 The ways of transport
15 English speaking countries - Canada, the USA, New Zealand, Australia
16 Family, realionship
17 Food
18 The world of work
19 Customs, traditions
20 My Hobbies

