RUSKÝ JAZYK
základní úroveň obtížnosti

RJGZP10C0T01

PÍSEMNÁ PRÁCE

Písemná práce obsahuje 2 části.


Časový limit pro řešení je uveden na
záznamovém archu.



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

Pokyny pro vyplňování záznamového archu
 Pište modrou nebo černou propisovací
tužkou.
 Pište pouze do ohraničených polí
v záznamovém archu. Zápisy odpovědí
mimo tato pole nebudou hodnoceny.

Testový sešit


Počet bodů za každou část je uveden
u každé části vpravo. Je‐li u počtu bodů
zkratka max., je možné získat za řešení
i dílčí body.



Pište do záznamového archu.



Poznámky si můžete dělat do testového
sešitu.



Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.

 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!

Maximální bodové hodnocení: 36 bodů

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

1. ČÁST

max. 24 bodů

V nedávné době vaše škola pořádala sportovní den, kterého jste se účastnil/a jako divák/
sportovec. Napište svému ruskému kamarádovi nebo ruské kamarádce dopis v rozsahu
120–150 slov, ve kterém:


uvedete základní informace o celé akci (kdy, kde, kdo aj.);



uvedete, zda se vám akce líbila/nelíbila a proč;



popíšete zážitek, který vás nejvíce zaujal;



jej/ji požádáte, aby vám napsal/a, jaké akce organizuje jejich škola.

Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.

2. ČÁST

max. 12 bodů

Příští týden budete mít narozeniny a chcete uspořádat oslavu pro své ruské kamarády.
Napište jim pozvánku v rozsahu 60–70 slov, ve které:


napíšete, proč oslavu pořádáte;



uvedete, kdy a kde se oslava koná;



popíšete, jaký bude na oslavě program;



navrhnete, co mají hosté přinést s sebou.

