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Testový sešit se zadáním je do okamžiku uvolnění zadání písemné práce k volnému užití, tj. do 23. března 
2012, určen výhradně středním školám, a to pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli 
zveřejnění či užití obsahu tohoto testového sešitu, jakož i kterékoli jeho části v rozporu s tímto určením, bude 
považováno za porušení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). 

RUSKÝ JAZYK 
vyšší úroveň obtížnosti     RJIVP12C0T01 

CVIČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE 
 
 

 

Maximální bodové hodnocení: 36 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 

 
 

 1   Základní informace k zadání zkoušky 

 Písemná práce obsahuje 2 části. 

 Časový limit pro řešení je 90 minut. 

 Povolené pomůcky: psací potřeby a 
slovníky, které neobsahují přílohu 
věnovanou písemnému projevu. 

 U každé části je uveden maximální počet 
bodů. 

 Pište do záznamového archu. 

 Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení. 

 
 
 
 

 

 2   Pravidla správného zápisu práce 

 Pište modrou nebo černou propisovací 
tužkou, která píše dostatečně silně a 
nepřerušovaně. 

 Hodnoceny budou pouze práce zapsané 
v záznamovém archu. 

 Pište pouze do ohraničených polí 
v záznamovém archu. Zápisy odpovědí 
mimo tato pole nebudou hodnoceny. 

 Rozsah požadované odpovědi je 
v instrukcích každé části vymezen počtem 
slov. V záznamovém archu je tento rozsah 
orientačně vyznačen řádky a údajem 
o počtu slov vedle příslušných řádků. 

 Řádky na šedém podtisku využijte 
v případě, že jste jednotlivé odstavce 
v odpovědi oddělovali vynechanými řádky 
nebo jste v textu škrtali apod. 

 Pište ČITELNĚ. Nečitelný text nebude 
hodnocen. 

 Při psaní rozlišujte velká a malá písmena! 

 
 
 
 
 
 

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 
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1-ая ЧАСТЬ макс. 24 балла 

Вы приняли участие в конкурсе школьного журнала по русскому языку  на тему: 

«Интернет – друг или враг?». 

Напишите статью в пределах 210–240 слов, в которой: 

 объясните,  какую роль Интернет играет в обществе сегодня; 

 укажите плюсы и минусы Интернета; 

 выразите ваше мнение на тему статьи и поясните его. 

 

Для написания статьи используйте подходящий ситуации стиль и формат. 
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2-ая ЧАСТЬ макс. 12 баллов 

Представьте себе следующую ситуацию: Вы заказали товар из русского магазина 

через Интернет. Когда вы получили товар, вы узнали, что он дефектный. Напишите 

E-мейл в русский магазин в пределах 100–120 слов, в котором: 

 уточните, почему вы пишете; 

 объясните, почему вы товаром недовольны; 

 предложите, какую компенсацию вы требуете. 

 

Для написания эл. письма используйте подходящий ситуации стиль и формат. 

 

 

 
 

  
 

 


