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1. ČÁST

max. 24 bodů

Redakce ruského studentského časopisu vyzvala své čtenáře, aby napsali charakteristiku na
téma:

«Человек, который мне близок»
Napište charakteristiku v rozsahu 120–150 slov, ve které:





představíte osobu, o které budete psát (jméno, věk, bydliště, vztah k vám apod.);
popíšete fyzický vzhled dané osoby;
uvedete vnitřní charakteristiku osoby (povahu, vlastnosti, chování, zájmy apod.);
vysvětlíte, proč je vám tato osoba blízká.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014
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2. ČÁST

max. 12 bodů

Vaše škola pořádá příští týden kulturní akci. Jako redaktor/ka ruského školního časopisu
jste dostal/a za úkol napsat o této připravované akci do časopisu oznámení v rozsahu
60–70 slov, ve kterém:
 sdělíte základní informace o plánované akci (název a termín, místo konání akce,
apod.);
 popíšete stručně program akce;
 pozvete na akci spolužáky a učitele školy;
 vysvětlíte, proč by se kulturní akce měli čtenáři zúčastnit.
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