RUSKÝ JAZYK

vyšší úroveň obtížnosti

RJIVP11C0T02

CVIČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE 2
Maximální bodové hodnocení: 36 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %
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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.
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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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Testový sešit se zadáním je do okamžiku uvolnění zadání písemné práce k volnému užití, tj. do 17. 4. 2011,
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).

1-ая ЧАСТЬ

макс. 24 балла

Русский журнал попросил своих читателей написать рецензию на любую чешскую
или иностранную телепрограмму. Тема вас заинтересовала, и вы решили
отреагировать на предложение журнала. Напишите рецензию в пределах 210–240
слов, в которой:
•
•
•
•

приведите основную информацию о телепрограмме (тип программы,
целевая аудитория, как часто она выходит и т. д.);
опишите её содержание (что там происходит);
выразите своё мнение об этой программе и ваше отношение к ней;
объясните, почему бы вы рекомендовали или не рекомендовали
посмотреть её читателям журнала.

Для написания рецензии используйте подходящий ситуации стиль и формат.
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2-ая ЧАСТЬ

макс. 12 баллов

Вы заплатили за курс русского языка в России. Школа языков, которую вы выбрали,
вам обещала следующее:
ШКОЛА ЯЗЫКОВ ГАРАНТИРУЕТ СТУДЕНТАМ:
 группы до шести студентов
 индивидуальный подход к каждому студенту
 экскурсии по городу с профессиональным гидом

Вы, к сожалению, были курсом не довольны. Напишите жалобу в школу в пределах
100–120 слов, в которой:
•
•
•

объясните, почему вы пишете;
опишите подробно, на что вы жалуетесь;
приведите, какую компенсацию вы требуете.
Для написания жалобы используйте подходящий ситуации стиль и формат.
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