
Tutor, s.r.o. 

Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 | +420 210 084 210 | tozvldneme@tutor.cz 

www.tutor.cz 

 

1 |   

 

Sylabus kurzu: 
Státní maturita AJ – didaktický test 

 

Výchozí úroveň studentů: 

 znalost anglického jazyka na úrovni maturitního ročníku 

 všeobecné a humanitně zaměřené znalosti na úrovni střední školy 
 

Cílová úroveň studentů: 

 ovládání anglického jazyka na úrovni B1 

 schopnost rozpoznání tématu, pochopení hlavní myšlenky, hlavních bodů a 

specifických informací v rámci poslechu 

 orientace v textu 

 dostatečné porozumění hlavním bodům a myšlenkám 

 orientace v materiálech sestavených pro státní maturity (didaktické testy) 
 

Doporučená literatura:  

 BELÁN, J. Maturita 2011 ‒ AJ: základní úroveň. Brno: Didaktis, 2011. ISBN 978-

80-7358-161-9. 

 Kol. autorů. Maturita Activator – AJ základní úroveň. Pearson Longman, 2010. 

ISBN 978-83-76000-55-8.  
 

Obsah kurzu:  

 opakování gramatiky 

 porozumění psanému textu 

 nácvik poslechu 

 

Ukončení kurzu:  

 každý student, který absolvuje alespoň 70 % docházky, obdrží po skončení kurzu 

CERTIFIKÁT 
 

Probíraná témata: 

Tematické okruhy, které mohou být zohledněny ve všech částech komplexní zkoušky: 

 Osobní a společenský život – já a moje rodina (např. osobní charakteristiky, 

členové rodiny a rodinné vztahy); osobní vztahy a komunikace (např. přátelé, můj 

vztah k jiným skupinám); domov, ubytování a bydlení (např. můj pokoj, náš 

dům/byt); volný čas a společenské aktivity (např. kulturní a sportovní aktivity, 

koníčky); prázdniny a významné události; plány do budoucna (např. profesní, 

studijní, v otázkách bydlení) apod. 

 Každodenní život – život doma (např. stravování, nakupování, každodenní 

povinnosti); školní život (např. výuka, cestování do školy); zdraví a životní styl 

(např. péče o zdraví, hygienické návyky, vzhled) apod. 
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 Svět kolem nás – město a region, ve kterém žiji (např. dopravní infrastruktura, 

služby, bydlení, sportovní a kulturní vyžití a události, zajímavá místa); lidé a 

společnost (např. vztahy mezi lidmi, společenské problémy); příroda a životní 

prostředí (např. ochrana životního prostředí, počasí); tradice a zvyky (např. 

svátky a s nimi spojené tradice); doprava a cestování (např. cestování do/ze 

zahraničí, turistika); život v jiných zemích (např. mateřský jazyk/cizí jazyk, místa, 

zvyky, lidé); světové události a témata (např. sportovní a kulturní události) apod. 
 

V rámci těchto okruhů budou probírány gramatické jevy a nácvik poslechu. 

 

Důležité!!!! 

Lektor může u některých témat doporučit samostudium. Je tím míněno 

doporučení a upozornění na témata, jejichž studium může být užitečné při 

vykonávání státní maturitní zkoušky. Informačními a literárními zdroji jsou 

v tomto případě seznamy publikací uvedené v doporučené literatuře.  

 

 


