RUSKÝ JAZYK
RJMZP18C0T01
PÍSEMNÁ PRÁCE
Maximální bodové hodnocení: 36 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %
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Základní informace k zadání zkoušky

x Písemná práce obsahuje 2 části.

Pravidla správného zápisu práce

x Pište modře nebo černě píšící propisovací
tužkou, která píše dostatečně silně
a nepřerušovaně.

x Časový limit pro vypracování písemné práce
je uveden na záznamovém archu.

x Hodnoceny budou pouze texty zapsané
v záznamovém archu.

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

x Pište pouze do vyznačených polí
v záznamovém archu, která jsou určena pro
příslušnou část písemné práce. Zápisy
mimo tato pole nebudou hodnoceny.

x U každé části je uveden maximální počet
bodů.
x Pište do záznamového archu.

x Požadovaný rozsah textu je vymezen
počtem slov v instrukcích každé
části. V záznamovém archu je tento
rozsah orientačně vyznačen údajem
o požadovaném minimálním počtu slov
vedle příslušného řádku.

x Poznámky si můžete dělat do testového
sešitu, nebudou však předmětem
hodnocení.
x Předmětem hodnocení je pouze autorský
text žáka. Text prokazatelně převzatý
z dostupného zdroje se nezapočítává do
celkového rozsahu písemné práce, a není
tedy předmětem hodnocení.

x Pište ČITELNĚ. Nečitelný text nebude
hodnocen.
x Při psaní rozlišujte velká a malá písmena!

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!
Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
Informace veřejně nepřístupná podle §80b zákona č. 561/2004 Sb.
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1. ČÁST

max. 24 bodů

Ruský studentský časopis vyhlásil soutěž o nejlepší vypravování na téma:
«Интересная история во время моих каникул».
Rozhodl/a jste se soutěže zúčastnit.
Napište vypravování v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
x uvedete, kde а s kým jste příběh prožil/a;
x budete vypravovat, co se událo/stalo;
x napíšete, jak jste se cítil/a a proč.
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2. ČÁST

max. 12 bodů

Koupil/a jste si vstupenku na divadelní představení. V divadle jste se však dozvěděl/a, že
představení bylo pro nemoc herců zrušeno. Místo něj se hrálo náhradní představení, které
se vám ale nelíbilo.
Napište na reklamační oddělení divadla e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
x u
 vedete podrobnosti o původním divadelním představení (název představení,
datum a čas apod.);
x napíšete, z jakého důvodu se představení nekonalo;
x vysvětlíte, proč se vám náhradní představení nelíbilo;
x požádáte o vrácení peněz za vstupenku.
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