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1. ýÁST

VERZE A

ýasopis pro studenty ruského jazyka vyzval své þtenáĜe, aby napsali þlánek na téma:
«Ɇɨɣ ɥɸɛɢɦɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶ»
Autor/ka nejlepšího þlánku bude ocenČn/a. Rozhodl/a jste se na výzvu reagovat. Napište
þlánek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
•
•
•
•

pĜedstavíte danou osobu;
vysvČtlíte, proþ jste si ho/ji vybral/a (uvedete alespoĖ dva dĤvody);
charakterizujete ho/ji (vzhled, vlastnosti, chování, záliby apod.);
popíšete jednu událost, kterou jste spoleþnČ zažili.

1. ýÁST

VERZE B

PĜedstavte si následující situaci: Zaþal/a jste hrát tenis a máte svého osobního trenéra.
Rád/a byste se o podrobnosti o své nové zálibČ podČlil/a se svým kamarádem/se svou
kamarádkou z Ruska. Napište mu/jí dopis v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
•
•
•
•

zdĤvodníte, proþ jste zaþal/a hrát tenis;
sdČlíte základní informace o trénincích (kdy, kde, jak þasto apod.);
popíšete vašeho trenéra (vzhled, povahu a chování);
uvedete, proþ s ním rádi trénujete (alespoĖ dva dĤvody).
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2. ýÁST

VERZE A

PĜedstavte si následující situaci: Byl/a jste na kurzu ruského jazyka v MoskvČ. Slíbil/a jste,
že vyberete a koupíte dárek na rozlouþenou pro lektora kurzu. NemĤžete však dárek
koupit. Váš kamarád/vaše kamarádka z Moskvy se nabídl/a, že jej koupí za vás. Napište
mu/jí e-mail v rozsahu 60–70 slov na následující e-mailovou adresu: ore@mail.ru. Ve
svém e-mailu:
•
•
•
•

vysvČtlíte, proþ dárek nemĤžete koupit;
popíšete vámi vybraný dárek;
uvedete místo, kde jej má koupit;
podČkujete mu/jí za pomoc.

2. ýÁST

VERZE B

PĜedstavte si následující situaci: PĤjþil/a jste svému ruskému kamarádovi/své ruské
kamarádce svĤj slovník. Nyní jej potĜebujete rychle vrátit. Napište mu/jí e-mail v rozsahu
60–70 slov, ve kterém:
• požádáte, aby vám slovník vrátil/a;
• vysvČtlíte, proþ ho tak náhle potĜebujete;
• navrhnete dvČ možnosti, kdy a kde vám slovník mĤže vrátit.
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