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Cvičné zadanie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 

v školskom roku 2019/2020 

* Cvičné zadanie PFIČ MS neprešlo recenznou úpravou. 

© Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania  

 

Predmet: anglický jazyk 

Úroveň: B2 

Téma:  People and Society 

 

A school magazine is holding a competition for the best article on the topic ᾽Helping our 

society᾽. Write the article (200 – 220 words) following these points: 

 how the society helps homeless people, 

 how people help one another in critical situations (e.g. during quarantine or other 

restrictions), 

 your selfless help to someone in a difficult situation. 
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Predmet: anglický jazyk 

Úroveň: B2 

Téma:  People and Society 

 

V školskom časopise je vyhlásená súťaž o najlepší článok na tému „Pomoc v spoločnosti“. 

Napíš článok (200 – 220 slov), v ktorom sa vyjadríš k nasledujúcim bodom: 

 ako pomáha spoločnosť ľuďom bez domova, 

 ako si ľudia pomáhajú navzájom v krízových situáciách (napr. počas karantény, pri 

obmedzenom pohybe), 

 tvoja nezištná pomoc niekomu v ťažkej situácii. 
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Predmet: anglický jazyk 

Úroveň: B2 

Téma:  Science and technology 

 

In your English classes, you were given an assignment to write an opinion essay  

(200 – 220 words) on the topic ʻThe influence of science and technology on our societyʼ. 

Follow these points: 

 the influence of technology on communication in our society, 

 the meaning of technology for the consumer society, 

 the application of science and technology on emergency situations (corona virus, 

diseases of civilization etc.). 
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Predmet: anglický jazyk 

Úroveň: B2 

Téma:  Veda a technika  

 

Na hodine anglického jazyka ste dostali za úlohu napísať názorovú esej  

(200 – 220 slov) na tému „Vplyv vedy a techniky na spoločnosť“. Vo svojej eseji spomeňte 

tieto body: 

 vplyv techniky na komunikáciu v spoločnosti, 

 význam techniky pre konzumnú spoločnosť, 

 využitie vedy a techniky v krízových situáciách (koronavírus, civilizačné choroby). 
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Predmet: anglický jazyk 

Úroveň: B2 

Téma:  Shopping and services 

 

In your English classes, you were given an assignment to write an essay  

(200 – 220 words), in which you express your opinion for and against buying Slovak and 

foreing products. Focus on these points: 

 the quality of products from Slovakia and abroad, 

 comparing the prices of Slovak and foreign products, 

 why one should or should not buy products from Slovakia.  

 

  



Maturita VZOR 

Cvičné zadanie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 

v školskom roku 2019/2020 

* Cvičné zadanie PFIČ MS neprešlo recenznou úpravou. 

© Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania  

 

Predmet: anglický jazyk 

Úroveň: B2 

Téma:  Obchod a služby 

 

Na hodine anglického jazyka ste dostali za úlohu napísať esej (200 – 220 slov), v ktorej 

vyjadríte názor pre a proti kupovaniu slovenských a zahraničných výrobkov. Zamerajte sa na 

tieto body: 

 kvalita výrobkov zo Slovenska a zo zahraničia, 

 porovnanie cien výrobkov zo Slovenska a zo zahraničia, 

 prečo kupovať, resp. nekupovať výrobky zo Slovenska. 


