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Úvod
Úþel a obsah katalogu
Katalog požadavkĤ k maturitní zkoušce z ruského jazyka je vydáván v souladu s ustanovením
§ 78a odst. 1 zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném
a jiném vzdČlávání (dále jen školský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a vymezuje rozsah
požadavkĤ na vČdomosti a dovednosti žákĤ vzdČlávacích programĤ v oborech stĜedního
vzdČlávání s maturitní zkouškou.
ZpĤsob a formu ovČĜování znalostí a dovedností stanoví provádČcí vyhláška þ. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukonþování vzdČlávání ve stĜedních školách maturitní zkouškou, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.

Pedagogické dokumenty ke katalogu a k maturitní zkoušce
Katalog byl pĜipravován v souladu s pedagogickými dokumenty, a to s rámcovými vzdČlávacími
programy pro gymnaziální obory vzdČlání a s rámcovými vzdČlávacími programy pro obory
stĜedního odborného vzdČlávání s maturitní zkouškou a také s platnými uþebními dokumenty
pro stĜední odborné školy. KromČ toho byl pĜi tvorbČ katalogu zohlednČn Standard
stĜedoškolského odborného vzdČlávání, vydaný VÚOŠ Praha, schválený MŠMT dne
18. 11. 1997 s platností od 1. 1. 1998.
Požadavky dále vycházejí ze znČní publikace Common European Framework of Reference for
Languages: Learning, teaching, assessment1 (CEFR, þesky SERRJ2). Katalog požadavkĤ byl
zpracován s pĜihlédnutím k terminologii použité v deskriptorech, které v SERRJ vymezují
jazykovou referenþní úroveĖ B1.

1

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Council of Europe.
Cambridge : University Press, 2001.
2
Spoleþný evropský referenþní rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006.
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Požadavky na vČdomosti a dovednosti, které mohou být ovČĜovány
v rámci maturitní zkoušky z ruského jazyka
Požadavky na žáka, který bude skládat maturitní zkoušku z ruského jazyka v rámci spoleþné þásti
maturitní zkoušky, se vztahují k výstupĤm pro vzdČlávání v oborech Cizí jazyk nebo Další cizí
jazyk uvedeným v RVP, které smČĜují k dosažení jazykové referenþní úrovnČ B1 podle Spoleþného
evropského referenþního rámce pro jazyky a zahrnují požadavky na vČdomosti a dovednosti žáka,
které mohou být ovČĜovány maturitní zkouškou.
Maturitní zkouška z ruského jazyka je koncipována jako zkouška komplexní, má tĜi þásti:
didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. Z tohoto dĤvodu jsou v katalogu vymezeny
požadavky na receptivní, produktivní a interaktivní Ĝeþové dovednosti žáka, které mohou být
ve spoleþné þásti maturitní zkoušky z ruského jazyka ovČĜovány. Požadavky na interaktivní Ĝeþové
dovednosti lze ovČĜovat jen v ústní þásti maturitní zkoušky, proto jsou v katalogu vymezeny pouze
pro ústní interakci. Maturitní požadavky na jazykové kompetence žáka, které se promítají do
všech Ĝeþových dovedností, jsou v katalogu vymezeny spoleþnČ pro všechny Ĝeþové dovednosti.
Požadavky k maturitní zkoušce zahrnují:
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

vymezení dílþích dovedností;
charakteristiku nahrávek / výchozích textĤ / písemného nebo ústního projevu žáka;
charakteristiku komunikaþních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhĤ;
obecné vymezení jazykových prostĜedkĤ.

Požadavky ke zkoušce z ruského jazyka ve spoleþné þásti maturitní zkoušky je vždy nutné
posuzovat komplexnČ v rámci všech výše uvedených složek, protože tyto složky se navzájem
doplĖují a prolínají. Maturitní zkouškou z ruského jazyka jsou primárnČ ovČĜována všeobecná
témata a dovednost žáka reagovat v konkrétních a bČžných situacích. Nad rámec všeobecných
témat a bČžných situací je v ústní þásti maturitní zkoušky (3. þást ústní zkoušky) ponechán prostor
pro specifická/odborná témata a specifické komunikaþní situace.

5

5

ýást A – ěeþové dovednosti
1

Receptivní Ĝeþové dovednosti

1.1 Poslech
Žák dovede:
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

rozpoznat obecný smysl textu;
pochopit hlavní myšlenku;3
postihnout hlavní body / hlavní linii textu;
postihnout specifické informace;
postihnout podrobné informace;
porozumČt podrobným orientaþním pokynĤm;
porozumČt jednoduchým technickým informacím.

Charakteristika výchozích poslechových textĤ a nahrávek
Ve funkci výchozích textĤ jsou užívány texty prostČsdČlovacího, umČleckého, publicistického
a odborného stylu4 (napĜ. popis, orientaþní pokyny, varování/upozornČní, veĜejná hlášení / pokyny,
oznámení, vyslechnutý rozhovor, pĜehled zpráv, vyprávČní, úryvek z filmu/prózy), které jsou
obsahovČ i jazykovČ nekomplikované.
Neznámé výrazy, tj. výrazy nad rámec ovČĜované jazykové úrovnČ, se mohou ve výchozích
textech vyskytovat pouze v omezené míĜe tam, kde nebrání Ĝešení úloh nebo s Ĝešením úloh
bezprostĜednČ nesouvisí. PĜi Ĝešení úloh není povoleno používat slovníky, proto mĤže být za
úlohami uveden þeský pĜeklad vybraných výrazĤ.
Zdrojem poslechových nahrávek mohou být autorské nebo pĜevzaté autentické texty. PĜevzaté
texty mohou být s ohledem na ovČĜovanou jazykovou úroveĖ kráceny nebo jinak upraveny.
NejþastČjšími zdroji pĜevzatých textĤ jsou média nebo audiozáznamy veĜejných hlášení
a vyslechnutých rozhovorĤ/monologĤ.
Promluvy v nahrávkách jsou pronášeny standardní výslovností a se standardním pĜízvukem.
Rychlost promluvy a vyjadĜování mluvþích odpovídá bČžným situacím, v nichž se mĤže posluchaþ
s promluvou setkat. Rozhovory v nahrávkách jsou vedeny pouze dvČma mluvþími.
Rušivé prvky (napĜ. hluk na ulici), které by mohly ztížit porozumČní, se v nahrávkách nevyskytují.
V zájmu zvýšení autenticity situací však mohou nahrávky v malé míĜe obsahovat zvuky omezené
délky dokreslující situaci (cinkot skleniþek, otevírání dveĜí apod.), zpravidla na zaþátku nahrávky.
Typem promluvy v nahrávkách mĤže být krátký monolog nebo rozhovor (napĜ. vzkaz na
záznamníku, rozhovor mezi zákazníkem a prodavaþem) nebo stĜednČ dlouhý monolog nebo
rozhovor (napĜ. vyprávČní o události, udílení organizaþních pokynĤ, prezentace prĤvodce,
rozhovor dvou pĜátel).

3
4

Zahrnuje také napĜ. pochopení zámČru/názoru/pocitu.
V odborném stylu pĜevažují texty populárnČ-nauþné.
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Charakteristika komunikaþních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhĤ
Výchozí poslechové texty se vztahují ke konkrétním a bČžným tématĤm a vycházejí z autentických
situací, s nimiž se žák mĤže setkat v každodenním životČ nebo pĜi cestování do zemí dané
jazykové oblasti.
Témata a komunikaþní situace se týkají tČchto oblastí: osobní (rodina, bydlení, volnoþasové
aktivity, cestování, kultura, sport apod.), veĜejné (služby, spoleþenské události, doprava, pĜíroda,
sdČlovací prostĜedky apod.), vzdČlávací (výuka, školní akce, pobyt na jazykovém kurzu apod.)
a pracovní (brigáda, plány do budoucna, bČžné profese apod.).

1.2 ýtení
Žák dovede:
pochopit hlavní myšlenku;5
porozumČt výstavbČ textu;
rozpoznat hlavní body textu;
porozumČt popisu událostí;
vyhledat specifické informace a porozumČt jim;
vyhledat a shromáždit informace z rĤzných þástí textu a porozumČt jim;
vyhledat a shromáždit informace z více krátkých textĤ a porozumČt jim;
porozumČt jednoduše formulovaným návodĤm/pokynĤm týkajících se pĜedmČtĤ každodenní
potĜeby;
Ɣ odhadnout význam neznámého výrazu.

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Charakteristika výchozích textĤ
Ve funkci výchozích textĤ jsou užívány texty prostČsdČlovacího, umČleckého, publicistického
a odborného stylu6 (napĜ. oznámení, recept, nabídka, program, recenze, úryvek z prózy,
vyprávČní, dopis, popis události), které jsou obsahovČ i jazykovČ nekomplikované.
Neznámé výrazy, tj. výrazy nad rámec ovČĜované jazykové úrovnČ, se mohou vyskytovat ve
výchozích textech pouze v omezené míĜe tam, kde nebrání Ĝešení úloh nebo s Ĝešením úloh
bezprostĜednČ nesouvisejí. Výjimkou mohou být situace, kdy je pĜímo ovČĜována dovednost
odhadnout význam neznámého výrazu z kontextu. PĜi Ĝešení úloh není povoleno používat slovníky,
proto mĤže být za výchozím textem nebo úlohami uveden þeský pĜeklad vybraných výrazĤ.
Zdrojem výchozích textĤ jsou autorské nebo pĜevzaté autentické texty. PĜevzaté texty mohou být
s ohledem na ovČĜovanou jazykovou úroveĖ kráceny nebo jinak upraveny. NejþastČjšími zdroji
pĜevzatých textĤ jsou tištČná nebo elektronická média (napĜ. webové stránky, noviny, þasopisy,
reklamní a propagaþní materiály), nápisy, znaþení apod.
Charakteristika komunikaþních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhĤ
Výchozí texty se vztahují ke konkrétním a bČžným tématĤm a situacím, s nimiž se žák mĤže setkat
v každodenním životČ nebo pĜi cestování do zemí dané jazykové oblasti.
Témata a komunikaþní situace se týkají tČchto oblastí: osobní (rodina, bydlení, volnoþasové
aktivity, cestování, kultura a sport apod.), veĜejné (služby, spoleþenské události, doprava, pĜíroda,

5
6

Zahrnuje také napĜ. rozpoznání hlavních závČrĤ textu a pochopení zámČru/názoru/pocitu/pĜání.
V odborném stylu pĜevažují texty populárnČ-nauþné.
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sdČlovací prostĜedky apod.), vzdČlávací (výuka, školní akce, nabídka jazykové agentury apod.)
a pracovní (brigáda, plány do budoucna, bČžné profese apod.).

2

Produktivní Ĝeþové dovednosti a strategie

2.1 Písemný projev
Žák dovede:
Ɣ popsat místo, cestu, vČc, osobu;
Ɣ popsat zážitek, událost, zkušenost, dČj;
Ɣ popsat pocity a reakce, napĜ. lítost, radost, libost/nelibost, souhlas/nesouhlas, pĜekvapení,
obavu;
Ɣ popsat a/nebo pĜedstavit sebe i druhé;
Ɣ vyjádĜit názor / postoj / morální stanovisko;
Ɣ vyjádĜit vlastní myšlenky;
Ɣ vyjádĜit úmysl, pĜání, omluvu, žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporuþení apod.;
Ɣ vysvČtlit urþité þinnosti a/nebo skuteþnosti;
Ɣ vysvČtlit problém a/nebo navrhnout Ĝešení problému;
Ɣ vysvČtlit, co považuje za dĤležité;
Ɣ sdČlit / ovČĜit si informace a zprávy;
Ɣ požádat o informace;
Ɣ zeptat se na názor, postoj, pocity, problém apod.;
Ɣ shrnout a/nebo využít faktografické informace.
Charakteristika písemného projevu žáka
Žák dovede s ohledem na požadovaný slohový útvar napsat srozumitelná sdČlení a obsahovČ
i jazykovČ nekomplikované souvislé texty, ve kterých jsou informace a myšlenky vyjádĜeny jasnČ
a srozumitelnČ, vhodnČ a úþelnČ vzhledem k zadání písemné práce a v souladu s bČžnými pravidly
výstavby požadovaného typu textu. Výsledný text je þitelný a splĖuje požadavky na stanovený
rozsah.
Myšlenky a informace jsou v textu Ĝazeny lineárnČ a tam, kde je to vhodné, jsou propojeny
bČžnými spojovacími výrazy. Text je vhodnČ organizován. Pokud to vyžaduje typ textu s ohledem
na zadání, je text ve standardizované konvenþní podobČ.
Jazykové prostĜedky jsou v rámci požadované jazykové úrovnČ použity pĜesnČ, vhodnČ
a v odpovídajícím rozsahu. Pravopis a lexikální prostĜedky respektují standardní variety jazyka.
ÚroveĖ formálnosti jazyka je volena s ohledem na komunikaþní situaci a pĜíjemce. Vliv mateĜského
þi jiného cizího jazyka mĤže být postĜehnutelný, nesmí však ovlivnit srozumitelnost písemného
projevu žáka.
Charakteristika komunikaþních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhĤ
Požadovaný písemný projev se vztahuje ke konkrétním a bČžným tématĤm a situacím, s nimiž se
žák mĤže setkat v každodenním životČ.
Témata a komunikaþní situace se týkají tČchto oblastí: osobní (rodina, pĜátelé, volnoþasové
aktivity, koníþky, zájmy apod.), veĜejné (služby, spoleþenské události, kultura a sport, pĜíroda,
tradice apod.), vzdČlávací (výuka, školní akce, pobyt na jazykovém kurzu apod.) a pracovní
(brigáda, plány do budoucna, bČžné profese apod.).
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2.2 Ústní projev
Žák dovede:
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

popsat místo, cestu, vČc, osobu, þinnost, událost, zkušenost, zážitky apod.;
popsat a/nebo pĜedstavit sebe i druhé;
poskytnout nekomplikované informace a s omezenou pĜesností složitČjší informace;
uvést podrobnosti;
srovnávat rĤzné alternativy;
vyjádĜit myšlenky, pĜesvČdþení, pocity, sny, nadČje apod.;
postihnout dostateþnČ pĜesnČ podstatu myšlenky nebo problému;
vyjádĜit vlastní názor;
vyjádĜit souhlas/nesouhlas s názorem, jednáním apod.;
vysvČtlit své názory, reakce, plány a jednání a struþnČ je zdĤvodnit;
vysvČtlit dĤvody možného problému;
vyprávČt skuteþný i smyšlený pĜíbČh;
pĜiblížit obsah napĜ. knihy, filmu, divadelního pĜedstavení;
pĜednést pĜedem pĜipravenou pĜednášku/prezentaci a zodpovČdČt následné dotazy;7
použít vhodné komunikativní strategie (napĜ. požádat o ujištČní, že výraz, který užil, je správný).

Charakteristika ústního projevu žáka
Ústní projev žáka je souvislý a lineární. Žák komunikuje srozumitelnČ a dostateþnČ plynule.
V komunikaci mohou být zĜetelné pauzy zpĤsobené napĜ. promýšlením gramatiky, hledáním
vhodných formulací nebo snahou o propojení myšlenek.
Nekomplikovaná sdČlení jsou vyjádĜena jasnČ a srozumitelnČ a prezentována jako lineární sled
myšlenek. SložitČjší sdČlení mohou být vyjádĜena s omezenou pĜesností a v omezeném rozsahu,
ale musí být jasné, co chce žák sdČlit.
Žák komunikuje pĜimČĜenČ správnČ ve známých a bČžných kontextech a využívá základní pravidla
výstavby textu a bČžný repertoár komunikaþních strategií a jazykových prostĜedkĤ. PĜi
samostatném ústním projevu se žák mĤže opírat o osnovu, která mu pomĤže zorganizovat jeho
výpovČć.
Ústní projev probíhá v jasnČ artikulovaném spisovném jazyce.8 Vliv mateĜského þi jiného cizího
jazyka mĤže být postĜehnutelný, nesmí však ovlivnit srozumitelnost ústního projevu žáka.
Charakteristika komunikaþních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhĤ
Ústní projev žáka se vztahuje ke konkrétním a bČžným tématĤm a ke každodenním, snadno
pĜedvídatelným situacím. Žák se v omezeném rozsahu a s omezenou pĜesností dovede vyjadĜovat
i k abstraktním tématĤm.
Témata a komunikaþní situace se týkají tČchto oblastí: osobní (rodina, pĜátelé, život ve mČstČ / na
venkovČ, koníþky, zájmy apod.), veĜejné (doprava, služby, spoleþenské události, kultura a sport,
životní prostĜedí, pĜíroda, sdČlovací prostĜedky apod.), vzdČlávací (výuka, školní akce, jazykový
kurz apod.) a pracovní (brigáda, plány do budoucna, bČžné profese apod.).
7

„Dokáže pĜednést pĜedem pĜipravenou, jednoduše formulovanou pĜednášku na známé téma ve svém oboru, a to
natolik jasnČ, že jej lze témČĜ celou dobu bez potíží sledovat, pĜiþemž pomČrnČ pĜesnČ vysvČtluje hlavní myšlenky.
Dokáže zodpovČdČt následné dotazy, ale nČkdy musí požádat o jejich zopakování, hlavnČ pokud jsou vysloveny
rychle.“ (SERRJ, 2001, s. 62)
8
S ohledem na komunikaþní situaci a téma mĤže promluva obsahovat bČžnČ užívané hovorové výrazy.
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3

Interaktivní Ĝeþové dovednosti a strategie

3.1 Ústní interakce
Žák dovede:9
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

získat, pĜedat, ovČĜit a potvrdit si informace;
udílet pokyny a požádat o nČ;
zahájit, udržovat a ukonþit jednoduchý rozhovor;
vyzvat partnera v komunikaci, aby vyjádĜil svĤj názor;
struþnČ komentovat vyjádĜený názor;
reagovat na vyjádĜené pocity;
zodpovČdČt bČžné dotazy;
zodpovČdČt otázky týkající se podrobností;
použít vhodné komunikativní strategie.10

Charakteristika ústní interakce žáka
Nekomplikovaná sdČlení žáka jsou vyjádĜena jasnČ a srozumitelnČ a s ohledem na komunikaþní
situaci jsou prezentována jako lineární sled myšlenek. SložitČjší sdČlení mohou být vyjádĜena
s omezenou pĜesností a v omezeném rozsahu, ale musí být jasné, co chce žák sdČlit.
Žák komunikuje srozumitelnČ a jasnČ ve známých a bČžných kontextech, využívá základní pravidla
výstavby textu a bČžný repertoár komunikaþních strategií a jazykových prostĜedkĤ.
ÚroveĖ formálnosti jazyka je volena s ohledem na komunikaþní situaci a pĜíjemce. V komunikaci
mohou být zĜetelné pauzy zpĤsobené napĜ. promýšlením gramatiky, hledáním vhodných formulací
nebo snahou o propojení myšlenek. Vliv mateĜského þi jiného cizího jazyka mĤže být
postĜehnutelný, nesmí však ovlivnit srozumitelnost ústního projevu žáka.
Žák dokáže sledovat zĜetelnČ artikulovaný ústní projev, který je mu adresován, vhodnČ
a dostateþnČ pohotovČ na nČj reagovat za pĜedpokladu, že partner v komunikaci mluví spisovným
jazykem,11 vyhýbá se používání málo bČžných výrazĤ a slovních spojení, pĜílišnému užívání
idiomĤ a netypickým nebo málo bČžným regionálním odchylkám ve výslovnosti.
Charakteristika komunikaþních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhĤ
Interakce žáka a partnera v komunikaci se vztahuje ke konkrétním a bČžným tématĤm a ke
každodenním, snadno pĜedvídatelným situacím, které mohou nastat napĜ. pĜi interakci s cizincem /
rodilým mluvþím v ýeské republice, pĜi cestování do zahraniþí nebo bČhem pobytu v zahraniþí
(ubytování, nakupování, jednání s úĜady apod.). Žák si dovede poradit i v ménČ bČžných situacích
(napĜ. svČdecká výpovČć na policii) a dovede se v omezeném rozsahu a s omezenou pĜesností
vyjadĜovat i k abstraktním tématĤm.
Témata a komunikaþní situace se týkají tČchto oblastí: osobní (rodina, pĜátelé, bydlení, koníþky,
zájmy apod.), veĜejné (doprava, služby, sdČlovací prostĜedky, pĜíroda, spoleþenské události

9

Požadavky na dovednosti v interakci zahrnují i požadavky na samostatný ústní projev (oddíl 2.2), napĜ. dovednost
vyjádĜit vlastní názor.
10
NapĜ. zopakovat þást toho, co partner v komunikaci Ĝekl, a tak se ujistit, že si vzájemnČ rozumí; požádat
o zopakování, objasnČní nebo rozvedení toho, co bylo právČ Ĝeþeno; požádat o ujištČní, že výraz, který užil, je
správný.
11
S ohledem na komunikaþní situaci a téma mĤže promluva obsahovat bČžnČ užívané hovorové výrazy.
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apod.), vzdČlávací (výuka, školní akce, pobyt na jazykovém kurzu apod.) a pracovní (brigáda,
plány do budoucna, bČžné profese apod.).

ýást B – Jazykové kompetence
Jazykové kompetence jdou napĜíþ všemi Ĝeþovými dovednostmi. S ohledem na ovČĜovanou
Ĝeþovou dovednost a jazykovou referenþní úroveĖ žák zná a dovede používat:
Ɣ lexikální prostĜedky vþetnČ vybrané frazeologie;
Ɣ jazykové funkce;
Ɣ pravidla gramatiky;
Ɣ základní pravidla o stavbČ slov, vČt, vČtných a nadvČtných celkĤ;
Ɣ zvukové prostĜedky.
Charakteristika jazykových kompetencí žáka
Žák flexibilnČ, efektivnČ a s dostateþnou pĜesností využívá bČžné a frekventované lexikální
prostĜedky, pĜípadnČ dovede upravit své vyjadĜování tak, aby se vypoĜádal i s ménČ obvyklými þi
obtížnými situacemi. Žák se dovede vyjádĜit do urþité míry s pomocí opisných prostĜedkĤ.
Žák dovede ke svému vyjadĜování používat dostateþnČ širokou škálu jazykových funkcí (napĜ.
vyjádĜit omluvu, lítost, žádost) a s omezenou pĜesností na širokou škálu jazykových funkcí reagovat.
Žák dovede dodržovat v psané i mluvené podobČ dĤležité zdvoĜilostní normy a respektuje
nejdĤležitČjší rozdíly typické pro danou jazykovou oblast.
Žák dovede používat správnČ repertoár bČžných gramatických prostĜedkĤ, pĜi vyjadĜování
složitČjších myšlenek se mohou vyskytovat chyby, které však nebrání porozumČní projevu.
Žák dovede respektovat standardní pravidla pravopisu ruského jazyka.
SdČlení žáka je srozumitelné i pĜes obþasný výskyt chyb ve výslovnosti, cizí pĜízvuk nebo
nesprávnou intonaci, promluva žáka je dostateþnČ plynulá a je možné ji vČtšinou bez problémĤ
sledovat.
Vliv mateĜského nebo jiného cizího jazyka mĤže být patrný, srozumitelnost projevu však není
ovlivnČna.
Charakteristika komunikaþních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhĤ
Rozsah a pĜesnost jednotlivých složek jazykových kompetencí vyplývají z charakteristiky
komunikaþních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhĤ uvedených v þásti C tohoto
katalogu.
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ýást C – Tematické okruhy, komunikaþní situace a oblasti užívání jazyka
1

Tematické okruhy

Tematické okruhy se týkají konkrétních a bČžných témat z tČchto oblastí: osobní, veĜejné,
vzdČlávací a pracovní. Požadavky na maturitní zkoušku z ruského jazyka se vztahují k níže
vymezeným tematickým okruhĤm.
Osobní a spoleþenský život – já a moje rodina (napĜ. osobní charakteristiky, þlenové rodiny
a rodinné vztahy); osobní vztahy a komunikace (napĜ. pĜátelé, mĤj vztah k jiným skupinám);
domov, ubytování a bydlení (napĜ. mĤj pokoj, náš dĤm/byt); volnoþasové a spoleþenské aktivity
(napĜ. kulturní a sportovní aktivity, koníþky, zájmy); prázdniny a významné události; plány do
budoucna (napĜ. profesní, studijní, budoucí bydlení) apod.
Každodenní život – život doma (napĜ. stravování, nakupování, každodenní povinnosti); školní
život (napĜ. výuka, cestování do školy); zdraví a životní styl (napĜ. péþe o zdraví, hygienické
návyky, vzhled) apod.
SvČt kolem nás – mČsto a region, ve kterém žiji (napĜ. dopravní infrastruktura, služby, bydlení,
sportovní a kulturní vyžití a události, zajímavá místa); lidé a spoleþnost (napĜ. vztahy mezi lidmi,
spoleþenské problémy); pĜíroda a životní prostĜedí (napĜ. ochrana životního prostĜedí, poþasí);
tradice a zvyky (napĜ. svátky a s nimi spojené tradice); doprava a cestování (napĜ. cestování do
zahraniþí, turistika); život v jiných zemích (napĜ. mateĜský jazyk / cizí jazyk, místa, zvyky, lidé);
aktuální události (napĜ. sportovní a kulturní) apod.

2

Témata

Tematické okruhy lze dČlit podle rĤzných hledisek, výþet všeobecných témat pro jednotlivé
tematické okruhy však nebude nikdy uzavĜený. Mnohá témata se navíc mohou vztahovat
k nČkolika tematickým okruhĤm a vzájemnČ se mohou prolínat.
Mezi všeobecná témata patĜí:
Ɣ Osobní charakteristika
Ɣ Rodina
Ɣ Domov a bydlení
Ɣ Každodenní život
Ɣ VzdČlávání
Ɣ Volnoþasové aktivity a zábava
Ɣ Mezilidské vztahy
Ɣ Cestování a doprava
Ɣ Zdraví a hygiena
Ɣ Stravování
Ɣ Nakupování
Ɣ Práce a povolání
Ɣ Služby
Ɣ Spoleþnost
Ɣ ZemČpis a pĜíroda
V katalogu nejsou vymezena specifická a odborná témata. Mezi specifická a/nebo odborná
témata patĜí témata, která zahrnují požadavky na znalost specifické/odborné slovní zásoby.
Specifická a/nebo odborná témata mohou být svým obsahem a svými požadavky na žáka
spoleþná všem oborĤm vzdČlávání (napĜ. reálie ýeské republiky), urþitým oborĤm vzdČlávání
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(napĜ. strojírenství, telekomunikace, informaþní technologie, ekologie a ochrana životního
prostĜedí; doprava a spoje) i jedineþná (napĜ. specifika daného regionu nebo školy, výmČnný
studijní pobyt tĜídy v dané jazykové oblasti, školou organizovaná návštČva divadelního
pĜedstavení).

3

Komunikaþní situace a oblasti užívání jazyka

Komunikaþní situace procházejí napĜíþ Ĝeþovými dovednostmi a tematickými okruhy uvedenými
v tomto katalogu požadavkĤ. Požadavky na žáka jsou zasazeny do kontextu konkrétní situace
v rámci následujících oblastí užívání jazyka:
Ɣ Oblast osobní, v níž žák vstupuje do komunikaþních situací jako soukromá osoba s vazbami
zejména na pĜátele a rodinné prostĜedí. Komunikaþní situace se týkají vlastní osoby žáka
(identita, koníþky, zájmy, názory a postoje k blízkému okolí apod.) a mohou se odehrávat
v rovinČ osobní korespondence nebo interakce po telefonu, rozhovoru v rámci rodinné oslavy,
pĜátelského rozhovoru s rodilým mluvþím apod. Konkrétní situace se mohou týkat napĜ. pobytu
v hostitelské rodinČ, setkání s pĜáteli nebo osobami ze zahraniþí, sportovní nebo kulturní
události.
Ɣ Oblast veĜejná, v níž žák vystupuje jako souþást širší veĜejnosti a vstupuje do komunikaþních
situací jako úþastník spoleþenského/veĜejného života. Komunikaþní situace se mohou
odehrávat v rovinČ formální korespondence, interakce po telefonu, spoleþenské nebo
administrativní interakce apod. Konkrétní situace se mohou týkat napĜ. realizace ubytování
nebo koupČ bytu, jednání na úĜadČ, využívání zdravotních služeb, využívání veĜejné dopravy.
Tematicky do oblasti veĜejné spadají napĜ. pĜíroda, životní prostĜedí, kultura a sport, sdČlovací
prostĜedky, vČda a technika.
Ɣ Oblast vzdČlávací, v níž žák vystupuje jako souþást organizovaného vzdČlávacího procesu
a vstupuje do komunikaþních situací jako úþastník tohoto procesu. Komunikaþní situace se
mohou odehrávat v rovinČ formální korespondence nebo interakce s vyuþujícím nebo
zástupcem vzdČlávací instituce, debaty nebo rozhovoru bČhem vyuþování, pohovoru
s uchazeþem o studium apod. Konkrétní situace se mohou týkat napĜ. výuky v jazykovém kurzu
nebo pĜestávky mezi výukou, prezentace ve tĜídČ, akce poĜádané školou.
Ɣ Oblast pracovní, v níž žák vstupuje do komunikaþních situací jako úþastník pracovního
procesu (napĜ. žák je na praxi nebo na brigádČ). Komunikaþní situace se mohou odehrávat
v rovinČ formální korespondence nebo interakce po telefonu, interakce se stávajícím nebo
budoucím zamČstnavatelem apod. Konkrétní situace se mohou týkat napĜ. pohovoru uchazeþe
o zamČstnání, brigádu nebo sezónní práci.
Žádnou z oblastí užívání jazyka nelze považovat za uzavĜenou. Komunikaþní situace v rámci
jednotlivých oblastí však zpravidla zahrnují následující složky:
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

prostĜedí, místo a þas (kde a kdy se komunikaþní situace odehrává);
osoby (kdo se komunikaþní situace úþastní a v jaké spoleþenské roli);
události/þinnosti/úkony (co se bČhem komunikaþní situace odehrává);
pĜedmČt komunikace (þeho/koho se komunikaþní situace týká).
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ýást D – Základní specifikace maturitní zkoušky z ruského jazyka
Maturitní zkouška z ruského jazyka je koncipována jako zkouška komplexní. Je tvoĜena
didaktickým testem, v nČmž jsou ve dvou samostatných subtestech ovČĜovány receptivní Ĝeþové
dovednosti (poslech a þtení) a jazykové kompetence žáka, písemnou prací, v níž je ovČĜována
produktivní Ĝeþová dovednost žáka (písemný projev), a ústní zkouškou, v níž jsou ovČĜovány
produktivní Ĝeþové dovednosti žáka (ústní projev a interakce).

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z RUSKÉHO JAZYKA
DIDAKTICKÝ TEST (DT)
Subtest

Subtest

Poslech

ýtení a jazykové
kompetence

PÍSEMNÁ PRÁCE (PP)

ÚSTNÍ ZKOUŠKA (ÚZ)

Písemný projev

Ústní projev a interakce

Váhy dílþích zkoušek (DT:PP:ÚZ) v celkovém hodnocení jsou v pomČru 2:1:1, v pĜípadČ žákĤ
s pĜiznaným uzpĤsobením podmínek kategorie sluchovČ postižení 1:1:1.

1

Didaktický test

Didaktický test se skládá ze dvou subtestĤ (poslech; þtení a jazykové kompetence). Je tvoĜen
otevĜenými úlohami se struþnou odpovČdí a rĤznými typy uzavĜených úloh (s jednou správnou
odpovČdí): úlohami multiple-choice (s výbČrem ze 3 nebo 4 alternativ); dichotomickými úlohami (s
dvouþlennou volbou); úlohami pĜiĜazovacími.
•

Poslech – každá þást poslechového subtestu je uvedena instrukcemi v þeském jazyce,
pĜípadnČ obsahuje vzor / vzorové Ĝešení. Žák má bČhem poslechu vymezený þas na
seznámení se s úlohami a na jejich Ĝešení. BČhem poslechu žák uslyší každou nahrávku
dvakrát.

•

ýtení a jazykové kompetence – každá þást subtestu je uvedena instrukcemi v þeském jazyce.
Po instrukcích zpravidla následuje výchozí text a k nČmu se vztahující úlohy. Úlohy mohou být
zaĜazeny pĜed výchozím textem tehdy, pokud to vyžaduje ovČĜovaná dovednost (napĜ.
vyhledat a shromáždit informace z rĤzných þástí textu a porozumČt jim).

BČhem testování není povoleno používat žádné pomĤcky.

2 Písemná práce
Písemnou práci tvoĜí dvČ þásti, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v þeském nebo
ruském jazyce. Délka požadovaného textu je pro každou þást písemné práce stanovena
s ohledem na slohový útvar a požadavky na ovČĜované dovednosti. Požadovaný rozsah textu
je vždy uveden v instrukcích.12 BČhem testování je povoleno používat slovníky, které
neobsahují pĜílohu vČnovanou písemnému projevu.

12

Ukázky úloh naleznete v þásti E tohoto katalogu.
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3 Ústní zkouška
Ústní zkouška se skládá z otevĜených úloh vyžadujících širokou odpovČć. OdpovČdí je souvislý
samostaný ústní projev nebo interakce. Ústní zkouška má þtyĜi þásti, které jsou uvedeny
instrukcemi a zadáním v ruském jazyce.13 Po krátkém motivaþním úvodu následuje první þást
ústní zkoušky, ve které má žák v odpovídající míĜe podrobnosti zodpovČdČt bČžné dotazy
vztahující se k jednomu danému všeobecnému tématu. Ve druhé þásti ústní zkoušky má žák
v samostatném ústním projevu popsat obrázek, porovnat dva obrázky a poskytnout informace
k jednomu danému všeobecnému tématu. Ve tĜetí þásti ústní zkoušky probíhá samostatný ústní
projev a/nebo interakce na jedno specifické/odborné téma.14 Ve þtvrté þásti ústní zkoušky probíhá
v rámci dané komunikaþní situace ústní interakce k jednomu danému všeobecnému tématu.
Každá þást ústní zkoušky je tedy vČnována jinému tématu.
PĜed zahájením ústní zkoušky má každý žák vymezený þas na pĜípravu. Žák má možnost si
bČhem pĜípravy vypracovat poznámky a poté je pĜi ústní zkoušce používat. BČhem pĜípravy na
ústní zkoušku je povoleno používat slovníky a se souhlasem školy i jiné pomĤcky
a materiály, které žák potĜebuje k pĜípravČ na 3. þást ústní zkoušky.

13
14

Ukázky jednotlivých þástí ústní zkoušky a úloh naleznete v þásti E tohoto katalogu.
Specifická/odborná témata vymezuje škola dle školního vzdČlávacího programu.
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ýást E – Vzorové úlohy
PĜíklady 1–4 (Vzorové úlohy k 1. þásti didaktického testu – poslech)
Uslyšíte þtyĜi krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základČ
vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–D.
1

Ʉɚɤɨɣ ɩɪɢɡ ɩɨɥɭɱɢɥ ɋɟɪɺɠɚ?
A)
B)

C)

D)

PĜepis nahrávky:
Uslyšíte vyprávení dívky o bratrovČ výhĜe.
ȼɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɦɨɣ ɛɪɚɬ ɋɟɪɺɠɚ ɭɠɟ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɪɚɡ ɡɚɧɹɥ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɨɥɢɦɩɢɚɞɟ ɩɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ. ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɯɨɪɨɲɢɣ ɫɩɨɧɫɨɪ ɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɦɨɝɥɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɩɪɢɡɨɜ. ɋɟɪɺɠɚ ɬɨɠɟ ɦɨɝ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɪɢɡ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɮɢɥɶɦ ɧɚ DVD ɨɧ ɧɟ ɡɚɯɨɬɟɥ ɛɪɚɬɶ,
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ DVD ɨɧ ɩɨɥɭɱɢɥ ɧɚ ɩɪɨɲɥɨɝɨɞɧɟɣ ɨɥɢɦɩɢɚɞɟ. ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɱɚɫɵ ɟɦɭ ɩɨɞɚɪɢɥɢ
ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɧɚ ɇɨɜɵɣ ɝɨɞ. Ⱥ ɩɪɚɤɬɢɱɧɵɣ ɤɨɲɟɥɺɤ ɋɟɪɝɟɣ ɩɨɥɭɱɢɥ ɨɬ ɧɚɲɟɝɨ ɞɟɞɭɲɤɢ. ɋɟɪɝɟɣ ɫ
ɞɟɬɫɬɜɚ ɭɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɦɭɡɵɤɨɣ, ɨɧ ɧɚɤɨɧɟɰ ɜɵɛɪɚɥ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɞɢɫɤ ɟɝɨ
ɥɸɛɢɦɵɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɜ. Ⱦɭɦɚɸ, ɷɬɨ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɢɡ ɞɥɹ ɋɟɪɝɟɹ.
ěešení: B)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2

Ʉɚɤɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɬɭɪɢɫɬ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ?
A)
B)
C)

D)

PĜepis nahrávky:
Uslyšíte vyprávČní turisty.
Ɂɧɚɟɬɟ, ɹ ɨɱɟɧɶ ɥɸɛɥɸ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ. ɇɚ ɥɟɬɧɢɯ ɤɚɧɢɤɭɥɚɯ ɹ ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɦɧɨɝɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɦɟɫɬ. ɗɬɢɦ ɥɟɬɨɦ ɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɵɥ ɧɚ Ʌɚɞɨɠɫɤɨɦ ɨɡɟɪɟ, ɩɪɢɪɨɞɚ ɢ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɨɧɪɚɜɢɥɢɫɶ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɥɟɬɚ ɦɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɫɜɨɟɣ
ɩɨɞɪɭɝɨɣ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ ɜ ɝɨɪɚɯ: ɬɚɦ ɦɵ ɫɨɜɟɪɲɚɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɬɭɪɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ
ɹ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɸɫɶ ɜ ɝɨɪɵ. ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɥɟɬɨ ɹ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɩɨɞɪɭɝɨɣ ɩɨɥɟɱɭ ɜ ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ. ɗɬɨ
ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɨɪɨɞ ɫ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɧɟɛɨɫɤɪɺɛɨɜ. Ȼɭɞɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɬɶ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɺ ɥɟɬɨ ɛɭɞɭɬ ɧɚ ɸɝɟ ɧɚ ɦɨɪɟ. Ɉɧɢ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɚɪɟɧɞɭɸɬ ɹɯɬɭ ɢ
ɩɥɚɜɚɸɬ ɧɚ ɧɟɣ ɩɨ ɦɨɪɸ.
ěešení: B)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3

ɑɬɨ ɦɭɠɱɢɧɚ ɡɚɛɵɥ ɤɭɩɢɬɶ?
A)
B)

C)

D)

PĜepis nahrávky:
Uslyšíte rozhovor manželĤ o nákupu.
ȼɢɬɹ: ɇɚɬɚɲɚ, ɹ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɩɨɱɟɦɭ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɨɥɶɤɨ ɧɚɪɨɞɭ. ɂɡɜɢɧɢ, ɱɬɨ ɹ
ɨɩɨɡɞɚɥ, ɧɨ ɹ ɤɭɩɢɥ ɜɫɺ, ɱɬɨ ɬɵ ɯɨɬɟɥɚ. ȼɨɬ ɞɜɚ ɩɚɤɟɬɚ ɦɨɥɨɤɚ, … ɹ ɡɚɛɵɥ, ɬɵ ɯɨɬɟɥɚ
ɨɞɢɧ ɢɥɢ ɞɜɚ, ɢ ɟɳɺ ɲɨɤɨɥɚɞ... ɬɵ ɟɝɨ ɨɱɟɧɶ ɥɸɛɢɲɶ..
ɇɚɬɚɲɚ: ȼɢɬɹ, ɚ ɝɞɟ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɹɹ ɝɚɡɟɬɚ?
ȼɢɬɹ: Ⱥɯ, ɞɚ.... Ƚɚɡɟɬɭ ɹ ɨɫɬɚɜɢɥ ɜ ɤɚɪɦɚɧɟ ɤɭɪɬɤɢ. Ɇɢɧɭɬɨɱɤɭ, ɩɨɞɨɠɞɢ, ɹ ɬɟɛɟ ɟɺ ɫɪɚɡɭ
ɩɪɢɧɟɫɭ.
ɇɚɬɚɲɚ: ɋɩɚɫɢɛɨ. ɇɨ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ, ȼɢɬɹ, ɹ ɧɟ ɜɢɠɭ ɛɭɤɟɬɚ ɰɜɟɬɨɜ. ȼɟɞɶ ɭ ɦɚɦɵ ɫɟɝɨɞɧɹ
ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ.
ȼɢɬɹ: Ɉɣ, ɇɚɬɚɲɚ, ɩɪɨɫɬɢ, ɹ ɷɬɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɡɚɛɵɥ. Ɍɵ ɦɧɟ ɨɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɚ... Ɂɧɚɟɲɶ ɱɬɨ,
ɹ ɫɟɣɱɚɫ ɠɟ ɩɨɛɟɝɭ ɧɚ ɪɵɧɨɤ, ɬɚɦ ɜɫɟɝɞɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ ɰɜɟɬɨɜ... Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɭɠɧɨ
ɟɳɺ ɱɬɨ-ɬɨ ɤɭɩɢɬɶ?
ɇɚɬɚɲɚ: ɇɟɬ, ȼɢɬɹ! ɇɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ! Ɉɞɧɭ ɜɟɳɶ, ɧɚɞɟɸɫɶ, ɬɵ ɧɟ ɡɚɛɭɞɟɲɶ ɤɭɩɢɬɶ.
ěešení: C)
______________________________________________________________________________
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4

Ʉɚɤ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɩɨɞɪɭɝɚ Ⱦɢɦɵ?
A)

B)

C)

D)

PĜepis nahrávky:
Uslyšíte rozhovor dvou dívek o pĜítelkyni jejich kamaráda Dimy.
Míša: ɉɪɢɜɟɬ, Ʌɟɧɚ! ə ɜɱɟɪɚ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɜɢɞɟɥɚ Ⱦɢɦɭ ɫ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɞɟɜɭɲɤɨɣ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɛɵɥɚ ɟɝɨ ɧɨɜɚɹ ɩɨɞɪɭɝɚ. Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɭ ɧɟɺ ɛɵɥɢ ɫɜɟɬɥɵɟ ɜɨɥɨɫɵ.
Lena: Ɂɧɚɱɢɬ, ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɧɟ ɟɝɨ ɩɨɞɪɭɝɚ, ɚ ɟɝɨ ɫɟɫɬɪɚ Ɉɥɶɝɚ.
Míša: Ɍɵ ɡɧɚɟɲɶ ɟɝɨ ɫɟɫɬɪɭ?
Lena: Ⱦɚ. ɍ ɧɟɝɨ 2 ɫɟɫɬɪɵ. Ɇɵ ɜɦɟɫɬɟ ɯɨɞɢɥɢ ɜ ɲɤɨɥɭ. Ɇɥɚɞɲɚɹ ɂɪɢɧɚ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ
ɭ ɧɟɺ ɬɺɦɧɵɟ ɜɨɥɨɫɵ. ɋɬɚɪɲɚɹ Ɉɥɶɝɚ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɧɶɲɟ ɭ ɧɟɺ ɬɨɠɟ
ɛɵɥɢ ɬɺɦɧɵɟ ɜɨɥɨɫɵ. ɇɨ ɨɧɚ ɢɯ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɩɟɪɟɤɪɚɫɢɥɚ ɜ ɫɜɟɬɥɵɣ ɰɜɟɬ.
Míša: ɇɭ ɚ ɤɚɤ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɩɨɞɪɭɝɚ Ⱦɢɦɵ?
Lena: Ɉɧɚ ɬɚɤɨɝɨ ɠɟ ɪɨɫɬɚ ɤɚɤ Ɉɥɶɝɚ, ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ Ɉɥɶɝɢ ɭ ɧɟɺ ɬɺɦɧɵɟ ɜɨɥɨɫɵ.
Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɛɵ ɬɟɛɟ ɩɨɧɪɚɜɢɥɚɫɶ.
ěešení: ɋ)
______________________________________________________________________________
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PĜíklady 5–12 (Vzorové úlohy ke 2. þásti didaktického testu – poslech)
Uslyšíte rozhovor dvou sourozencĤ o jejich programu na veþer. Na základČ vyslechnuté
nahrávky rozhodnČte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
5

ɍ ȼɥɚɞɢɤɚ ɟɫɬɶ ɫɜɨɢ ɩɥɚɧɵ ɧɚ ɜɟɱɟɪ.

6

Ⱥɧɧɚ ɩɪɨɫɢɬ ȼɥɚɞɢɤɚ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɟɣ ɩɨɦɨɝ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɫɬɚɬɶɸ.

7

Ɇɭɡɵɤɚ ɢɡ ɦɸɡɢɤɥɚ «Ʉɨɲɤɢ» ȼɥɚɞɢɤɭ ɧɪɚɜɢɬɫɹ.

8

Ʉɚɬɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɩɨɪɬɨɦ.

9

Ⱥɧɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ Ʉɚɬɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɨɫɢɬ ɨɱɤɢ.

10

N

ȼɥɚɞɢɤ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɭ ɞɟɜɭɲɟɤ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ.

11

Ʉɚɬɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɨ ɫɬɚɪɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ.

12

ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ ȼɥɚɞɢɤ ɪɟɲɢɥ ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɞɨɦɚ.

PĜepis nahrávky:
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ: ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɧɚ!
Ⱥɧɧɚ: ɉɪɢɜɟɬ, ȼɥɚɞɢɤ. Ʉɚɤɢɟ ɭ ɬɟɛɹ ɩɥɚɧɵ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɜɟɱɟɪ?
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ: ɉɨɤɚ ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜ ɭ ɦɟɧɹ ɧɚ ɜɟɱɟɪ ɧɟɬ.
Ⱥɧɧɚ: Ɍɨɝɞɚ ɭ ɦɟɧɹ ɤ ɬɟɛɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ.
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ: ə ɬɟɛɹ ɫɥɭɲɚɸ.
Ⱥɧɧɚ: Ɍɵ ɡɧɚɟɲɶ, ɱɬɨ ɹ ɧɚɱɚɥɚ ɩɨɞɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ «Ɇɨɥɨɞɺɠɧɵɟ ɜɟɫɬɢ».
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ: Ⱦɚ, ɚ ɱɬɨ?
Ⱥɧɧɚ: Ɂɚɜɬɪɚ ɹ ɞɨɥɠɧɚ ɫɞɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɟɪɜɭɸ ɫɬɚɬɶɸ.
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ: ɂ ɬɵ ɧɟ ɡɧɚɟɲɶ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬɫɹ, ɚ ɹ, ɤɚɤ ɜɫɟɝɞɚ, ɞɨɥɠɟɧ ɬɟɛɟ ɩɨɦɨɝɚɬɶ.
Ⱥɧɧɚ: ɋɨ ɫɬɚɬɶɟɣ ɹ ɫɩɪɚɜɥɸɫɶ ɫɚɦɚ. ɇɨ ɭ ɦɟɧɹ ɛɢɥɟɬ ɧɚ ɦɸɡɢɤɥ «Ʉɨɲɤɢ», ɚ, ɟɫɥɢ ɹ ɩɨɣɞɭ
ɬɭɞɚ, ɹ ɧɟ ɭɫɩɟɸ ɞɨɤɨɧɱɢɬɶ ɬɟɤɫɬ ɫɬɚɬɶɢ. ɋɯɨɞɢ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɜɦɟɫɬɨ ɦɟɧɹ, ɜɟɞɶ ɬɵ
ɫɦɨɬɪɟɥ ɩɨ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɨɛ ɷɬɨɦ ɦɸɡɢɤɥɟ, ɦɭɡɵɤɚ ɬɟɛɟ ɩɨɧɪɚɜɢɥɚɫɶ
ɢ ɷɮɮɟɤɬɵ ɬɨɠɟ.
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ: Ⱦɚ, Ⱥɧɧɚ, ɬɵ ɩɪɚɜɚ. ə ɛɵɥ ɜɨɫɯɢɳɺɧ ɷɬɨɣ ɦɭɡɵɤɨɣ... Ⱥ ɫ ɤɟɦ ɬɵ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ
ɢɞɬɢ?
Ⱥɧɧɚ: ɋɨ ɫɜɨɟɣ ɧɨɜɨɣ ɩɨɞɪɭɝɨɣ Ʉɚɬɟɣ. Ɍɵ ɟɺ ɟɳɺ ɧɟ ɡɧɚɟɲɶ. ə ɫ ɧɟɣ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɚɫɶ ɧɚ
ɡɢɦɧɢɯ ɤɚɧɢɤɭɥɚɯ. Ʉɚɬɹ – ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɧɚɹ ɞɟɜɭɲɤɚ.
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ: Ⱥ ɤɚɤ ɨɧɚ ɜɵɝɥɹɞɢɬ?
Ⱥɧɧɚ: Ɂɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ!. Ɏɢɝɭɪɚ ɭ Ʉɚɬɢ ɫɬɪɨɣɧɚɹ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ. Ɉɧɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨɥɟɣɛɨɥɨɦ.
ɍ ɧɟɺ ɞɥɢɧɧɵɟ ɫɜɟɬɥɵɟ ɜɨɥɨɫɵ ɢ ɟɳɺ ɨɧɚ ɧɨɫɢɬ ɨɱɤɢ.

19

ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ: Ⱥ ɤɚɤ ɨɧɚ ɜ ɨɱɤɚɯ ɢɝɪɚɟɬ ɜ ɜɨɥɟɣɛɨɥ?
Ⱥɧɧɚ: ɇɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɨɧɚ ɧɨɫɢɬ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɥɢɧɡɵ. Ɍɚɤ ɱɬɨ, ȼɥɚɞɢɤ, ɩɨɣɞɺɲɶ?
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ: ɇɭ, ɧɟ ɡɧɚɸ.... Ⱥ ɤɚɤɨɣ ɭ ɧɟɺ ɯɚɪɚɤɬɟɪ?
Ⱥɧɧɚ: ə ɞɭɦɚɥɚ, ɱɬɨ ɬɟɛɹ ɭ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ. Ɇɟɧɹ
ɭɞɢɜɥɹɟɬ, ɱɬɨ ɬɵ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɲɶɫɹ ɟɳɺ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ.
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ: ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ.
Ⱥɧɧɚ: Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭ Ʉɚɬɢ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɣ. Ɉɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɞɺɠɧɵɣ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢ ɚɤɬɢɜɧɵɣ. Ⱦɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɨɧɚ ɯɨɞɢɬ ɧɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ, ɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ɧɚɯɨɞɢɬ ɟɳɺ ɜɪɟɦɹ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɜ ɨɞɧɨɦ ɫɚɧɚɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ... ȼɥɚɞɢɤ, ɡɧɚɟɲɶ,
ɹ ɬɟɛɟ ɛɢɥɟɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸ, ɚ ɧɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ.
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ: ɍɜɟɪɹɸ ɬɟɛɹ, ɫɟɫɬɪɢɱɤɚ, ɹ ɛɭɞɭ ɟɣ ɤɚɤ ɛɪɚɬ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ-ɡɚ ɬɟɛɹ
ɢ ɦɭɡɵɤɢ ɹ ɩɨɣɞɭ. ȼɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɱɚɫɨɜ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ?
Ⱥɧɧɚ: ɑɟɪɟɡ ɞɜɚ ɱɚɫɚ, ɜ Ɍɟɚɬɪɟ ɨɩɟɪɟɬɬɵ. Ʉɚɬɹ ɛɭɞɟɬ ɬɟɛɹ ɠɞɚɬɶ ɩɟɪɟɞ ɜɯɨɞɨɦ.
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ: ɏɨɪɨɲɨ, ɧɚɞɟɸɫɶ, ɱɬɨ ɹ ɟɺ ɬɚɦ ɧɚɣɞɭ. ɏɨɬɹ ɹ ɛɵ ɥɭɱɲɟ ɨɫɬɚɥɫɹ ɞɨɦɚ.
ěešení: 5 – N; 6 – N; 7 – P; 8 – P; 9 – N; 10 – P; 11 – N; 12 – N
______________________________________________________________________________
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PĜíklady 13–20 (Vzorové úlohy ke 3. þásti didaktického testu – poslech)
Uslyšíte rozhlasový poĜad o jednom ruském sportovci. Na základČ vyslechnuté nahrávky
odpovČzte na otázky v úlohách 13–20. V odpovČdích použijte nejvýše 3 slova. ýísla mĤžete
zapisovat þíslicemi.
Ʉɨɝɞɚ ɪɨɞɢɥɫɹ ȿɜɝɟɧɢɣ ɉɥɸɳɟɧɤɨ? (ɞɚɬɚ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ)
(13) _____________
ȼ ɤɚɤɨɣ ɝɨɪɨɞ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɚɫɶ ɫɟɦɶɹ ɀɟɧɢ ɜ 1986 ɝɨɞɭ?
(14) _____________
Ʉɭɞɚ ɡɚɩɢɫɚɥɫɹ ɀɟɧɹ ɜ 1987 ɝɨɞɭ?
ɜ ɫɟɤɰɢɸ (15) _____________
ɑɟɪɟɡ ɤɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɤɚɬɤɟ ɧɚɱɚɥ ɀɟɧɹ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ?
ɱɟɪɟɡ (16) _____________
ɋɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɛɵɥɨ ɀɟɧɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɩɟɪɟɟɯɚɥ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ?
(17) _____________ ɥɟɬ
Ʉɨɦɭ ɬɪɟɧɟɪ Ɇɚɤɨɜɟɟɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɀɟɧɸ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ?
ɬɪɟɧɟɪɭ (18) _____________
Ʉɚɤɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɹɥ ȿɜɝɟɧɢɣ ɉɥɸɳɟɧɤɨ ɧɚ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɟ ɦɢɪɚ ɫɪɟɞɢ ɸɧɢɨɪɨɜ ɜ 1996
ɝɨɞɭ?
(19) _____________ ɦɟɫɬɨ
ȼ ɫɤɨɥɶɤɢɯ Ɉɥɢɦɩɢɚɞɚɯ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ȿɜɝɟɧɢɣ ɉɥɸɳɟɧɤɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɤɚɪɶɟɪɟ?
(20) ɜ ______________ Ɉɥɢɦɩɢɚɞɚɯ
PĜepis nahrávky:
Muž: «Ⱦɭɦɚɸ, ɹ ɛɵɥ ɪɨɠɞɺɧ, ɱɬɨɛɵ ɫɬɚɬɶ ɮɢɝɭɪɢɫɬɨɦ» – ɷɬɢ ɫɥɨɜɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ
ɬɪɺɯɤɪɚɬɧɨɦɭ ɱɟɦɩɢɨɧɭ ɦɢɪɚ, ɫɟɦɢɤɪɚɬɧɨɦɭ ɱɟɦɩɢɨɧɭ ȿɜɪɨɩɵ ɢ ɞɟɫɹɬɢɤɪɚɬɧɨɦɭ ɱɟɦɩɢɨɧɭ
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɦɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɦɫɹ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɷɬɚɩɚɦɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɤɚɪɶɟɪɵ ɷɬɨɣ ɜɵɞɚɸɳɟɣɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ȿɜɝɟɧɢɣ ɉɥɸɳɟɧɤɨ ɪɨɞɢɥɫɹ 3 ɧɨɹɛɪɹ 1982 ɝɨɞɚ ɜ ɩɨɫɺɥɤɟ ɍɪɝɚɥ ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ,
ɤɭɞɚ ɟɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɢɟɯɚɥɢ ɫɬɪɨɢɬɶ ȻȺɆ. Ⱦɨɦɨɦ ɫɟɦɶɟ ɫɥɭɠɢɥ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɜɚɝɨɧɱɢɤ, ɧɟ
ɛɵɥɨ ɞɚɠɟ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ. ɂɡ-ɡɚ ɫɭɪɨɜɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɀɟɧɹ ɱɚɫɬɨ ɛɨɥɟɥ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ 1986 ɝɨɞɭ
ɫɟɦɶɹ ɉɥɸɳɟɧɤɨ ɩɟɪɟɟɯɚɥɚ ɜ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ.
Ɉɞɧɚɠɞɵ ɨɞɧɚ ɡɧɚɤɨɦɚɹ ɫɟɦɶɢ ɩɨɞɚɪɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɨɦɭ ɀɟɧɟ ɤɨɧɶɤɢ. Ɇɚɥɶɱɢɤ ɫɪɚɡɭ
ɩɪɨɹɜɢɥ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ. Ɂɚɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɟɤɰɢɸ ɮɢɝɭɪɧɨɝɨ ɤɚɬɚɧɢɹ ɩɨɲɥɢ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
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ɞɟɧɶ – 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1987 ɝɨɞɚ. ɍɠɟ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɦɟɫɹɰɚ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɀɟɧɹ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɢɲɺɥ
ɧɚ ɤɚɬɨɤ, ɨɧ ɧɚɱɚɥ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ. Ʉɨɝɞɚ ɉɥɸɳɟɧɤɨ ɢɫɩɨɥɧɢɥɨɫɶ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶ ɥɟɬ, ɲɤɨɥɭ
ɮɢɝɭɪɧɨɝɨ ɤɚɬɚɧɢɹ ɡɚɤɪɵɥɢ.
ɇɚɞɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ, ɚ ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɩɟɪɟɟɯɚɬɶ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɝɨɪɨɞ. ɀɟɧɢɧɵ
ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɧɟ ɫɪɚɡɭ ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ ɧɚ ɷɬɨ. Ɉɬɩɭɫɬɢɬɶ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɟɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
ɨɞɧɨɝɨ ɜ ɱɭɠɨɣ ɝɨɪɨɞ ɢɦ ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɨɱɟɧɶ ɨɩɚɫɧɨ. ɇɨ ɧɚɤɨɧɟɰ ɨɧɢ ɭɫɬɭɩɢɥɢ ɜɵɛɨɪɭ ɀɟɧɢ, ɢ
ɬɚɤ ɬɪɟɧɟɪ Ɇɢɯɚɢɥ Ɇɚɤɨɜɟɟɜ ɩɪɢɜɺɡ ɸɧɨɝɨ ɮɢɝɭɪɢɫɬɚ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɢ ɩɨɤɚɡɚɥ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ ɬɪɟɧɟɪɭ Ⱥɥɟɤɫɟɸ Ɇɢɲɢɧɭ.
ȼ 1996 ɝɨɞɭ ɨɧ ɛɵɥ ɲɟɫɬɵɦ ɧɚ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɟ ɦɢɪɚ ɫɪɟɞɢ ɸɧɢɨɪɨɜ ɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ. ɇɨ ɭɠɟ
ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɢ ɥɟɬ ɨɧ ɫɬɚɥ ɱɟɦɩɢɨɧɨɦ ɦɢɪɚ ɩɨ ɮɢɝɭɪɧɨɦɭ ɤɚɬɚɧɢɸ. ȼ
ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɷɬɨ ɛɵɥ ɟɝɨ ɫɚɦɵɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɭɫɩɟɯ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɪɟɧɟ.
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɫɜɨɟɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɤɚɪɶɟɪɵ ȿɜɝɟɧɢɣ ɩɪɢɧɹɥ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 4 Ɉɥɢɦɩɢɚɞɚɯ. ɇɚ
2 Ɉɥɢɦɩɢɚɞɚɯ ɟɦɭ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɵɢɝɪɚɬɶ ɡɨɥɨɬɵɟ ɦɟɞɚɥɢ: ɜ 2006 ɝɨɞɭ ɜ ɨɞɢɧɨɱɧɨɦ ɤɚɬɚɧɢɢ ɢ ɜ
2014 ɝɨɞɭ ɜ ɤɨɦɚɧɞɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ. Ɂɚ ɫɜɨɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ȿɜɝɟɧɢɣ ɉɥɸɳɟɧɤɨ
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɚɦɵɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦ ɦɢɪɚ.
ěešení: 13 – 3 ɧɨɹɛɪɹ 1982 (další uznatelné odpovČdi: 3. 11. 1982); 14 – ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ (další
uznatelné odpovČdi: ȼɨɥɝɚɝɪɚɞ); 15 – ɮɢɝɭɪɧɨɝɨ ɤɚɬɚɧɢɹ; 16 – 3 ɦɟɫɹɰɚ (další uznatelné
odpovČdi: ɬɪɢ ɦɟɫɹɰɚ atd.); 17 – 11 (další uznatelné odpovČdi: ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶ); 18 – Ⱥɥɟɤɫɟɸ
Ɇɢɲɢɧɭ (další uznatelné odpovČdi: Ɇɢɲɢɧɭ); 19 – ɲɟɫɬɨɟ (další uznatelné odpovČdi: 6).;
20 – ɜ 4 Ɉɥɢɦɩɢɚɞɚɯ)
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PĜíklady 21–24 (Vzorové úlohy ke 4. þásti didaktického testu – poslech)
Uslyšíte þtyĜi krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základČ
vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 21–24 vždy jednu správnou odpovČć A–D.
21

ɋɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɛɵɥɨ Ɇɚɪɤɭ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɫɬɚɥ ɦɢɥɥɢɚɪɞɟɪɨɦ?
A) 19 ɥɟɬ
B) 20 ɥɟɬ
C) 23 ɝɨɞɚ
D) 29 ɥɟɬ

PĜepis nahrávky:
Uslyšíte þást rozhlasového vysílání o zakladateli sítČ Facebook.
Muž: Facebook — ɷɬɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɥɸɛɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɟɛɟ. Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɟɦ ɷɬɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɇɚɪɤ ɐɭɤɟɪɛɟɪɝ. ɂɞɟɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɫɚɣɬ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɭ ɧɟɝɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɭɱɺɛɵ
ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ, ɤɨɝɞɚ ɟɦɭ ɛɵɥɨ 19 ɥɟɬ. Ʉɨɝɞɚ ɟɦɭ ɢɫɩɨɥɧɢɥɨɫɶ 20 ɥɟɬ, ɭ ɧɟɝɨ ɛɵɥɨ ɭɠɟ 5,5
ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɞɨɥɥɚɪɨɜ, ɢ ɨɧ ɤɭɩɢɥ ɚɞɪɟɫ ɫɚɣɬɚ Facebook.com. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɫɚɣɬɭ Ɇɚɪɤ
ɫɬɚɥ ɜ ɫɜɨɢ 23 ɝɨɞɚ ɫɚɦɵɦ ɦɨɥɨɞɵɦ ɦɢɥɥɢɚɪɞɟɪɨɦ. Ɍɟɩɟɪɶ Ɇɚɪɤɭ ɭɠɟ 29 ɥɟɬ ɢ ɨɧ
ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ ɫɚɣɬɨɦ Facebook ɬɚɤ ɠɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɥɟɬ.
ěešení: C)
______________________________________________________________________________
22 Ƚɞɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɞɪɭɡɶɹ?
A) ɭ ɜɪɚɱɚ
B) ɜ ɲɤɨɥɟ
C) ɜ ɚɩɬɟɤɟ
D) ɜ ɚɜɬɨɛɭɫɟ
PĜepis nahrávky:
Uslyšíte rozhovor dvou pĜátel.
ɇɢɤɢɬɚ: Ʉɨɥɹ! Ɉɣ, ɪɚɡɪɟɲɢɬɟ ɩɪɨɣɬɢ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɡɞɟɫɶ ɧɚɪɨɞɭ… ɉɪɢɜɟɬ! ɑɬɨ ɫ ɬɨɛɨɣ?
Ʉɨɥɹ: ɉɪɢɜɟɬ, ɇɢɤɢɬɚ, ɡɧɚɟɲɶ, ɹ ɫɟɛɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɥɨɯɨ ɱɭɜɫɬɜɭɸ. ɍ ɦɟɧɹ ɛɨɥɢɬ ɝɨɪɥɨ. Ɇɵ
ɜɱɟɪɚ ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ ɧɚ ɤɨɧɰɟɪɬ Ɂɟɦɮɢɪɵ ɫɯɨɞɢɥɢ…
ɇɢɤɢɬɚ: ɂ ɤɨɧɟɱɧɨ ɝɪɨɦɤɨ ɬɚɦ ɩɟɥɢ… ɉɨɧɹɬɧɨ. Ɍɵ ɫɟɣɱɚɫ ɤɭɞɚ? Ʉ ɜɪɚɱɭ, ɹ ɬɚɤ ɩɨɧɢɦɚɸ…
Ʉɨɥɹ: ɇɟɬ, ɧɟ ɦɨɝɭ. ɍ ɧɚɫ ɫɟɝɨɞɧɹ ɬɟɫɬ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ. ɇɟ ɦɨɝɭ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɟɛɟ ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶ
ɟɝɨ.
ɇɢɤɢɬɚ: Ȼɟɞɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ! ə ɬɟɛɹ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɧɢɦɚɸ. Ɍɵ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟ ɜɵɯɨɞɢɲɶ?
Ʉɨɥɹ: ɇɟɬ, ɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ. Ɇɧɟ ɟɳɺ ɜ ɚɩɬɟɤɭ ɧɭɠɧɨ ɡɚɣɬɢ. ɍɜɢɞɢɦɫɹ ɜ ɲɤɨɥɟ!
ɇɢɤɢɬɚ: ɇɭ ɞɚɜɚɣ, ɩɨɤɚ!
ěešení: D)
______________________________________________________________________________
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Ɉ ɱɺɦ ɝɨɜɨɪɢɬ ɪɟɞɚɤɬɨɪ?
Ⱥ) ɨ ɡɚɩɪɟɬɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɢ
ȼ) ɨ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɡɢɦɧɟɣ ɪɵɛɚɥɤɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɋ) ɨ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɡɚɦɺɪɡɲɢɯ ɪɟɤ
D) ɨ ɩɪɨɝɧɨɡɟ ɩɨɝɨɞɵ ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

PĜepis nahrávky:
Uslyšíte oznámení v rádiu.
Muž: ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɪɚɞɢɨɫɥɭɲɚɬɟɥɢ, ɨɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. Ɉɧɚ
ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɜɫɟɯ, ɤɬɨ ɥɸɛɢɬ ɥɨɜɢɬɶ ɪɵɛɭ ɧɚ ɡɚɦɺɪɡɲɢɯ ɜɨɞɨɺɦɚɯ, ɪɟɤɚɯ ɢ ɩɪɭɞɚɯ. Ɍɚɤ ɤɚɤ
ɥɶɞɢɧɵ ɫ ɪɵɛɚɤɚɦɢ-ɥɸɛɢɬɟɥɹɦɢ ɦɨɝɭɬ ɨɬɨɪɜɚɬɶɫɹ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɨ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɚɺɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ: ɉɟɪɟɞ
ɜɵɯɨɞɨɦ ɧɚ ɥɺɞ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɡɧɚɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡ ɩɨɝɨɞɵ. ɉɪɢ ɜɟɬɪɟ ɛɨɥɶɲɟ 10 ɦ/ɫ ɢ ɩɥɸɫɨɜɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɥɺɞ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ. Ɋɨɞɢɬɟɥɹɦ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɨɬɩɭɫɤɚɬɶ ɞɟɬɟɣ
ɛɟɡ ɩɪɢɫɦɨɬɪɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɫ ɫɨɛɨɣ ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ. Ɍɟɥɟɮɨɧ ɫɩɚɫɟɧɢɹ: 112.
ěešení: C)
______________________________________________________________________________
24 Ɉ ɱɺɦ ɝɨɜɨɪɢɬ ɞɟɜɭɲɤɚ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ?
A) ɨ ɫɤɢɞɤɚɯ ɧɚ ɨɞɟɠɞɭ
B) ɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜɟɱɟɪɢɧɨɤ
ɋ) ɨ ɜɵɝɨɞɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɮɢɫɟ
D) ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɬɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶɸ
PĜepis nahrávky:
Uslyšíte reklamu.
Žena: Ɍɵ ɪɚɛɨɬɚɟɲɶ ɜɫɟ ɥɟɬɧɢɟ ɤɚɧɢɤɭɥɵ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɟɧɶɝɢ? ɋɢɞɢɲɶ ɜ ɨɮɢɫɟ ɢɥɢ
ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ ɜ ɫɨɥɧɟɱɧɭɸ ɠɚɪɭ? ɉɨɝɨɞɢ! ȼɟɞɶ ɤɚɤɢɦ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɥɟɬɨ ɜ ɝɨɪɨɞɟ? ɗɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ
ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ ɧɚ ɜɟɪɚɧɞɚɯ ɤɚɮɟ, ɜɟɱɟɪɢɧɤɢ ɩɨɞ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɧɟɛɨɦ! ɉɨɞɝɨɬɨɜɶɫɹ ɫɬɚɬɶ ɡɜɟɡɞɨɣ
ɥɸɛɨɣ ɜɟɱɟɪɢɧɤɢ! ɋɬɭɞɢɢ ɋɬɢɥɹ ɬɟɛɟ ɜ ɷɬɨɦ ɩɨɦɨɝɭɬ. ȼ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɞɧɢ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɫɜɨɢɦ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɵ! ɉɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɞɜɭɯ ɦɚɟɤ ɬɵ ɩɨɥɭɱɢɲɶ ɬɪɟɬɶɸ ɡɚ ɩɨɥɨɜɢɧɭ
ɰɟɧɵ. ɋ ɧɚɦɢ ɬɜɨɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɞɧɢ ɫɬɚɧɭɬ ɤɚɧɢɤɭɥɚɦɢ! ɇɟ ɡɚɛɵɜɚɣ – ɥɟɬɨ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ, ɧɟ ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ!
ěešení: A)
______________________________________________________________________________
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PĜíklady 25–29 (Vzorové úlohy k 5. þásti didaktického testu – þtení)
PĜeþtČte si pČt krátkých textĤ. Na základČ informací v textech vyberte k úlohám 25–29 vždy jednu
správnou odpovČć A–D.
Ɇɹɫɨ ɩɨ-ɢɫɥɚɧɞɫɤɢ
ȼɥɚɞɟɥɶɰɵ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ ɜ ɂɫɥɚɧɞɢɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɢ ɧɨɜɢɧɤɭ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɨɜ. ɂ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɜ ɷɬɨɣ
ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɦɚɥɨ. ɏɢɬɨɦ ɬɚɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɹɫɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɠɚɪɢɜɚɸɬ ɧɚ ɧɟɨɫɬɵɜɲɟɣ
ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɥɚɜɟ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɟ ɠɚɪɟɧɨɟ ɦɹɫɨ, ɬɭɪɢɫɬɵ ɢɡ ȿɜɪɨɩɵ
ɩɥɚɬɹɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɞɟɧɶɝɢ ɢ ɧɟ ɠɚɥɟɸɬ ɨɛ ɷɬɨɦ! Ɍɚɤɨɟ ɧɟɨɛɵɱɧɨɟ ɛɥɸɞɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɲɚɹ
ɩɪɨɝɭɥɤɚ ɤ ɦɟɫɬɭ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɤɪɚɬɟɪɚ, ɫɬɨɹɬ 350 ɟɜɪɨ. ɂɫɥɚɧɞɫɤɢɟ
ɚɜɢɚɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɠɟɥɚɸɳɢɦ ɩɨɥɺɬ ɧɚɞ ɜɭɥɤɚɧɚɦɢ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɨɬɟɧ ɦɟɬɪɨɜ.
(www.ria.ru, upraveno)

25

Ʉɚɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɦɹɫɟ ɩɨ-ɢɫɥɚɧɞɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ?
Ⱥ) ȿɝɨ ɠɚɪɹɬ ɧɚ ɝɨɪɹɱɟɣ ɥɚɜɟ.
B) Ɉɞɧɚ ɟɝɨ ɩɨɪɰɢɹ ɫɬɨɢɬ 350 ɟɜɪɨ.
C) Ɉɧɨ ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɨ ɫɪɟɞɢ ɬɭɪɢɫɬɨɜ.
D) ȿɝɨ ɰɟɧɚ ɬɭɪɢɫɬɚɦ ɤɚɠɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ.

ěešení: A)
ɐɟɧɬɪ ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ȼ ɉɪɢɦɨɪɶɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɰɟɧɬɪɚ ɞɥɹ ɪɚɧɟɧɵɯ ɪɟɞɤɢɯ
ɜɢɞɨɜ ɯɢɳɧɢɤɨɜ1. ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɯɢɳɧɢɤɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɬɢɝɪɵ, ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɤɭɪɫ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ.
ɏɢɳɧɢɤɢ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɨɛɵɱɧɨ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɥɟɱɟɧɢɹ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɡɨɨɩɚɪɤɢ, ɧɨ
ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɱɺɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɢɝɪɨɜ
ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɢ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɟɝɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɨɯɨɬɟ. ȼɫɺ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɜ ɧɨɜɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɜ ɉɪɢɦɨɪɶɟ.
(www.izvestia.ru, upraveno)
1

ɯɢɳɧɢɤ: šelma

26 ɑɟɦ ɯɨɬɹɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɭɱɺɧɵɟ ɜ ɧɨɜɨɦ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ?
A) ɥɟɱɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
B) ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɬɢɝɪɨɜ ɜ ɩɪɢɪɨɞɭ
C) ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɬɢɝɪɨɜ ɤ ɠɢɡɧɢ ɜ ɡɨɨɩɚɪɤɟ
D) ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɥɸɞɟɣ
ěešení: B)

25

ɋɥɭɱɚɣ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ
ɉɪɨɞɚɜɳɢɰɭ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɱɭɬɶ ɧɟ ɨɝɪɚɛɢɥ1 ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɇɭɠɱɢɧɚ
ɫ ɩɚɥɤɨɣ ɩɪɢɲɺɥ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ ɢ ɯɨɬɟɥ, ɱɬɨɛɵ ɟɦɭ ɨɬɞɚɥɢ ɜɫɟ ɞɟɧɶɝɢ ɢɡ ɤɚɫɫɵ. Ɉɧ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ,
ɱɬɨ ɩɨɬɟɪɹɥ ɪɚɛɨɬɭ, ɢ ɱɬɨ ɭ ɧɟɝɨ ɧɟɬ ɞɟɧɟɝ ɧɚ ɟɞɭ. ɉɪɨɞɚɜɳɢɰɟ ɫɬɚɥɨ ɟɝɨ ɠɚɥɤɨ, ɢ ɨɧɚ
ɞɚɥɚ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɭ ɫɜɨɢ 40 ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɢ ɯɥɟɛɚ. Ʉɨɝɞɚ ɠɟ ɨɧɚ ɨɬɜɟɪɧɭɥɚɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɥɢɬɶ
ɦɭɠɱɢɧɟ ɦɨɥɨɤɚ, ɬɨɬ ɭɛɟɠɚɥ. Ⱥ ɱɟɪɟɡ ɩɨɥɝɨɞɚ ɷɬɨɬ ɦɭɠɱɢɧɚ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥ ɜ ɩɢɫɶɦɟ
ɩɪɨɞɚɜɳɢɰɭ ɢ ɜɟɪɧɭɥ ɟɣ ɞɟɧɶɝɢ ɫ ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ — ɜ ɤɨɧɜɟɪɬɟ ɥɟɠɚɥɢ 50 ɞɨɥɥɚɪɨɜ.
Ɇɭɠɱɢɧɚ ɩɢɫɚɥ, ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɭ ɧɟɝɨ ɟɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɨɧ ɜɟɞɺɬ ɩɨɪɹɞɨɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ.
1

(www.ria.ru, upraveno)

ɨɝɪɚɛɢɬɶ: okrást
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ɑɬɨ ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɞɚɜɳɢɰɟɣ ɢ ɦɭɠɱɢɧɨɣ?
Ⱥ) ɉɪɨɞɚɜɳɢɰɚ ɧɚɩɨɢɥɚ ɦɭɠɱɢɧɭ ɦɨɥɨɤɨɦ.
ȼ) Ɇɭɠɱɢɧɚ ɭɤɪɚɥ ɭ ɩɪɨɞɚɜɳɢɰɵ ɫɨɪɨɤ ɞɨɥɥɚɪɨɜ.
ɋ) ɉɪɨɞɚɜɳɢɰɚ ɩɨɞɚɪɢɥɚ ɦɭɠɱɢɧɟ ɯɥɟɛ ɢ ɦɨɥɨɤɨ.
D) Ɇɭɠɱɢɧɚ ɩɨɫɥɚɥ ɩɪɨɞɚɜɳɢɰɟ ɩɢɫɶɦɨ ɫ ɞɟɧɶɝɚɦɢ.

ěešení: D)

Ʉɨɬ Ɋɵɠɢɣ
Ɂɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ɦɨɧɭɦɟɧɬ «Ɍɵɫɹɱɟɥɟɬɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɟɦɥɹ
ɜ ȼɟɥɢɤɨɦ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ, ɫɬɚɥ ɞɨɦɨɦ ɞɥɹ ɤɨɬɚ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɤɨɬɚ ɡɚɦɟɬɢɥɢ ɜ Ʉɪɟɦɥɟ ɨɤɨɥɨ ɩɹɬɢ
ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ, ɢ ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ ɨɧ ɡɞɟɫɶ ɠɢɜɺɬ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɦɭɡɟɹ ɧɚɡɜɚɥɢ ɟɝɨ Ɋɵɠɢɦ. ɀɢɜɨɬɧɨɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɞɧɢ, ɝɪɟɹɫɶ ɦɟɠɞɭ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚɦɢ ɤɧɹɡɟɣ, ɰɚɪɟɣ ɢ ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ.
Ʉɨɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɛɨɢɬɫɹ ɥɸɞɟɣ ɢ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɧ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɩɨɡɢɪɭɟɬ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɚɦ. Ƚɞɟ ɨɧ ɧɨɱɭɟɬ, ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɡɧɚɟɬ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɨɱɬɢ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɨɧ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜ ɰɟɧɬɪɟ Ʉɪɟɦɥɹ, ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɨɧɭɦɟɧɬ ɢ ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɭ ɧɨɝ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ.
(www.rian.ru, upraveno)

28

ɑɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɤɨɬɟ?
A) Ɉɧ ɫɩɢɬ ɜ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɦɟɫɬɟ.
B) Ɉɧ ɠɢɜɺɬ ɜ Ʉɪɟɦɥɟ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ.
C) Ɉɧ ɛɵɥ ɬɭɪɢɫɬɚɦɢ ɧɚɡɜɚɧ Ɋɵɠɢɦ.
D) Ɉɧ ɧɟ ɥɸɛɢɬ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɬɶɫɹ.

ěešení: A)

26

Ȼɟɞɧɵɟ? Ȼɨɝɚɬɵɟ!
ȼ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɟ ɠɢɥɢ ɞɜɨɟ ɛɟɞɧɵɯ ɛɪɚɬɶɟɜ, 41-ɥɟɬɧɢɣ ɀɨɥɶɬ ɢ 39-ɥɟɬɧɢɣ Ƚɟɡɚ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɢɦɟɥɢ ɤɪɵɲɢ ɧɚɞ ɝɨɥɨɜɨɣ. ɂɯ ɦɚɦɚ ɞɚɜɧɨ ɭɦɟɪɥɚ. Ȼɪɚɬɶɹ ɡɧɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɧɚ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɢɡ ɪɨɞɚ ɛɨɝɚɬɵɯ ɜɟɧɝɪɨɜ, ɧɨ ɧɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɚ ɫ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ.
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɞɟɥɶ ɧɚɡɚɞ ɨɞɢɧ ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɚɞɜɨɤɚɬ ɡɚɩɪɨɫɢɥ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɀɨɥɶɬɟ ɢ Ƚɟɡɟ.
ȼɫɤɨɪɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢɯ ɧɚɲɺɥ. Ɉɧ ɫɤɚɡɚɥ ɛɪɚɬɶɹɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ
ɫɬɚɥɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɦɧɨɝɨɦɢɥɥɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢɦ ɛɚɛɭɲɤɨɣ. Ȼɪɚɬɶɹ
ɟɦɭ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɪɚɞɵ ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɨɧɢ ɧɚɞɟɸɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɫɜɨɸ ɥɸɛɨɜɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ
ɠɟɧɳɢɧɵ «ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɥɢ ɧɚ ɧɢɯ ɜɧɢɦɚɧɢɹ».
(www.lenta.ru, upraveno)

29

ɑɬɨ ɜɵ ɭɡɧɚɥɢ ɨ ɛɪɚɬɶɹɯ?
A) Ɉɧɢ ɛɵɥɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧ.
ȼ) ɂɯ ɛɚɛɭɲɤɚ ɨɫɬɚɜɢɥɚ ɢɦ ɞɟɧɶɝɢ.
ɋ) Ɉɧɢ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɢ ɛɨɝɚɬɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ.
D) ɂɯ ɦɚɦɚ ɛɵɥɚ ɢɡ ɨɱɟɧɶ ɛɟɞɧɨɝɨ ɪɨɞɚ.

ěešení: B)
______________________________________________________________________________
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PĜíklady 30–39 (Vzorové úlohy k 6. þásti didaktického testu – þtení)
PĜeþtČte si tvrzení v úlohách 30–39 a informace o sportovním zaĜízení. Na základČ informací
v textu rozhodnČte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
30

ȼ ɤɥɭɛɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɞɜɚ ɬɪɟɧɚɠɺɪɧɵɯ ɡɚɥɚ ɢ ɞɜɚ ɤɨɪɬɚ ɞɥɹ ɬɟɧɧɢɫɚ.

31

ȼ ɤɥɭɛɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɬɶɫɹ ɨ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɯ ɫ ɜɪɚɱɨɦ.

32

ɋɤɢɞɤɭ ɧɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɜɵ ɩɨɥɭɱɢɬɟ ɫ ɤɚɪɬɨɣ «ɉɥɸɫ».

33

ɋ ɤɚɪɬɨɣ «ɋɟɦɶɹ» ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɤɥɭɛɚ.

34

ɋ ɤɚɪɬɨɣ «Ɇɚɦɚ» ɠɟɧɳɢɧɵ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɞɜɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɭɪɨɤɚ.

35

ȼɫɟ ɤɥɭɛɧɵɟ ɤɚɪɬɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ.

36

ȼɫɟ ɤɥɭɛɧɵɟ ɤɚɪɬɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɨɞɢɧ ɝɨɞ.

37

ȼɫɟɦ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɭɪɨɤɢ ɣɨɝɢ.

38

ɒɟɫɬɢɥɟɬɧɢɟ ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɜ ɤɥɭɛɟ ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɤɭɪɫɵ ɲɚɯɦɚɬ.

39

ȼɫɟɯ ɞɟɬɟɣ ɦɨɠɧɨ ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɧɚ ɤɭɪɫɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.

ěešení: 30 – N; 31 – P; 32 – N; 33 – P; 34 – P; 35 – N; 36 – N; 37 – N; 38 – P; 39 – N
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N

Ʉɥɭɛ ȼɟɫɧɚ, ɭɥ. Ʉɨɠɨɜɚ 10, ɝ. ɂɪɤɭɬɫɤ.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɨɬɞɵɯɚ ɫ ɫɟɦɶɺɣ ɢɥɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ!
ȼɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ: ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ–ɩɹɬɧɢɰɚ 7:00–24:00, ɫɭɛɛɨɬɚ–ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ 9:00–22:00.
ɉɨɫɥɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɤɥɭɛɟ ɧɟ ɡɚɛɭɞɶɬɟ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɧɚɲ ɪɟɫɬɨɪɚɧ «ɉɪɟɫɬɢɠ»!
ȼ ɤɥɭɛɟ ȼɟɫɧɚ ɤ ɜɚɲɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦ:
Ɍɟɧɧɢɫ
Ɍɪɟɧɚɠɺɪɧɵɣ ɡɚɥ
Ɉɫɜɨɢɬɶ ɬɟɯɧɢɤɭ ɢɝɪɵ ɜ ɬɟɧɧɢɫ ȼɚɦ ɩɨɦɨɝɭɬ
ɥɭɱɲɢɟ ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵ ɝɨɪɨɞɚ ɂɪɤɭɬɫɤɚ. ɍ ɧɚɫ
ɞɜɚ ɬɟɧɧɢɫɧɵɯ ɤɨɪɬɚ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ.
ɋ ɧɚɲɢɦɢ ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚɦɢ ɜɵ ɫɬɚɧɟɬɟ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɡɜɟɡɞɨɣ ɤɨɪɬɚ!
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ

ɇɨɜɵɣ ɡɚɥ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ
ɡɨɧɨɣ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ. ȼ ɡɚɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɫɤɚɠɟɬ
ȼɚɦ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ.

Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɜɪɚɱ
ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɜɚɲ ɮɢɬɧɟɫ-ɩɪɨɮɢɥɶ ɢ ɩɨɫɨɜɟɬɭɟɬ ɜɚɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ.
ɄɅɍȻɇɕȿ ɄȺɊɌɕ
Ʉɚɪɬɚ «ȾɊɍɁɖə» (ɞɥɹ ɦɚɤɫ. 2 ɱɟɥɨɜɟɤ):
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ — 1 ɝɨɞ. Ʉɚɪɬɚ
ɞɚɺɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɤɥɭɛɚ ɫ 7:00 ɞɨ 24:00 ɜ ɛɭɞɧɢɟ
ɞɧɢ, ɫ 9:00 ɞɨ 22:00 — ɜ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɢ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɞɧɢ.

Ʉɚɪɬɚ «ɉɅɘɋ»: ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ — 1 ɝɨɞ. Ʉɚɪɬɚ ɞɚɺɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɤɥɭɛɚ ɫ 7:00 ɞɨ
24:00 ɜ ɛɭɞɧɢɟ ɞɧɢ, ɫ 9:00 ɞɨ 22:00 —
ɜ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɞɧɢ.
ɍɫɥɭɝɢ: ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ ɜ Ɍɪɟɧɚɠɺɪɧɨɦ ɡɚɥɟ;
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ; ɫɤɢɞɤɚ 20% ɧɚ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɬɟɧɧɢɫɧɨɝɨ ɤɨɪɬɚ.

ɍɫɥɭɝɢ: ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ ɜ Ɍɪɟɧɚɠɺɪɧɨɦ ɡɚɥɟ;
ɚɪɟɧɞɚ ɬɟɧɧɢɫɧɨɝɨ ɤɨɪɬɚ ɫɨ ɫɤɢɞɤɨɣ 20%.
Ʉɚɪɬɚ «ɆȺɆȺ» — ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧ ɫ ɞɟɬɶɦɢ:
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ — 3 ɦɟɫɹɰɚ.

Ʉɚɪɬɚ «ɋȿɆɖə» (ɞɥɹ ɦɚɤɫ. 5 ɱɟɥɨɜɟɤ):
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ — 1,5 ɝɨɞɚ.
ɋ ɤɚɪɬɨɣ ɦɨɠɧɨ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ ɩɨɫɟɳɚɬɶ
ɤɥɭɛ ɫ 7:00 ɞɨ 24:00 ɜ ɛɭɞɧɢɟ ɞɧɢ, ɫ 9:00 ɞɨ
22:00 — ɜ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɞɧɢ.

ɍɫɥɭɝɢ: ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɭɪɨɤ «Ⱥɤɜɚɦɚɦɚ»; ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɭɪɨɤ «Mama Fit»;
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ; ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ
Ɋɟɥɚɤɫ-ɡɨɧɵ ɢ ɤɚɪɞɢɨ-ɡɨɧɵ ɜ ɛɭɞɧɢ —
ɫ 11:00 ɞɨ 17:00, ɜ ɜɵɯɨɞɧɵɟ —
ɫ 9:00 ɞɨ 12:00.

ɍɫɥɭɝɢ: ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ Ɋɟɥɚɤɫ-ɡɨɧɟ ɫ ɫɚɭɧɨɣ,
ɛɚɫɫɟɣɧɨɦ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɚɤɜɚɚɷɪɨɛɢɤɟ; ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ; ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «Ʉɚɮɟ ɉɪɟɫɬɢɠ» ɫɨ ɫɤɢɞɤɨɣ 5%.
ɍɊɈɄɂ ȾɅə ȾȿɌȿɃ:
3–5 ɥɟɬ «ɆȺɅɕɒ»: «ȼɟɫɺɥɵɟ ɪɵɛɤɢ» —
ɤɭɪɫɵ ɩɥɚɜɚɧɢɹ; «Ƀɨɝɚ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ» —
ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɣɨɝɢ.

9–12 ɥɟɬ «ɘɇɂɈɊɕ»: «Ȼɨɤɫ» — ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɨɤɫɚ; «Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ» — ɲɚɯɦɚɬɵ,
ɜɵɲɢɜɚɧɢɟ; «ȼɟɫɺɥɵɣ ɷɬɢɤɟɬ» — ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɧɨɪɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.

6–8 ɥɟɬ «ɇȿɉɈɋȿȾɕ»: «Ȼɨɤɫ» — ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɨɤɫɚ; «Ƀɨɝɚ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ» —
ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɣɨɝɢ;
«Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ» — ɲɚɯɦɚɬɵ, ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ;
«ȼɟɫɺɥɵɣ ɷɬɢɤɟɬ» — ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɧɨɪɦ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.

12–15 ɥɟɬ «ɌɂɇɗɃȾɀȿɊɕ»: «Ⱥɤɜɚ-ɮɢɬ» —
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɚɤɜɚ-ɚɷɪɨɛɢɤɢ; «Ƀɨɝɚ
ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ» — ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
ɣɨɝɢ; Ȼɨɤɫ — ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɨɤɫɚ.
(www.vesnafit.ru, upraveno)
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PĜíklady 40–44 (Vzorové úlohy k 7. þásti didaktického testu – þtení)
PĜeþtČte si þlánek o historii brambor. Na základČ informací v textu vyberte k úlohám 40–44
vždy jednu správnou odpovČć A–D.

ɂɫɬɨɪɢɹ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ
ȿɳɺ 14 ɬɵɫɹɱ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɦɢɪ ɧɟ ɡɧɚɥ ɤɚɪɬɨɲɤɢ. Ʉɪɨɦɟ ɨɞɧɨɝɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ
ɸɠɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ – ɱɢɛɱɚ. ɗɬɢ ɢɧɞɟɣɰɵ ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɩɟɪɜɵɟ ɤɥɭɛɧɢ1 ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɧɚ
ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɫɤɥɨɧɚɯ Ⱥɧɞ. ȼɧɚɱɚɥɟ ɢɧɞɟɣɰɵ ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɤɥɭɛɧɢ ɜɵɦɨɪɚɠɢɜɚɥɢ, ɡɚɬɟɦ ɰɟɥɵɦɢ
ɞɧɹɦɢ ɩɪɨɦɵɜɚɥɢ ɢ ɦɨɥɨɥɢ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɦɟɫɹɰ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɥɭɱɚɥɚɫɶ ɝɭɫɬɚɹ ɤɚɲɚ,
ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɭɲɢɥɢ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɹɜɥɹɥɫɹ ɛɟɥɵɣ ɩɨɪɨɲɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɭɠɢɥ ɞɥɹ ɢɧɞɟɣɰɟɜ
ɨɫɧɨɜɨɣ ɟɞɵ. ȿɝɨ ɧɚɡɵɜɚɥɢ «ɱɭɧɶɨ». ȼɚɪɢɬɶ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ ɜ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɟ ɬɨɝɞɚ ɟɳɺ ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ
ɩɪɢɯɨɞɢɥɨ ɜ ɝɨɥɨɜɭ.
Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɫɹ ɩɨ ɜɫɟɣ ɘɠɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɟ, ɚ ɟɝɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɲɥɚ ɦɧɨɝɢɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. Ɍɟɩɟɪɶ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɧɟ ɦɨɥɨɬɶ, ɚ ɫɪɚɡɭ ɱɢɫɬɢɬɶ ɢ ɜɚɪɢɬɶ. ɗɬɢ ɡɚɧɹɬɢɹ
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɢɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɧɢɯ ɞɚɠɟ ɫɬɚɥɢ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɜɪɟɦɹ. Ɍɚɤ, ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɦɢɮɚɯ ɞɪɟɜɧɢɯ ɢɧɞɟɣɰɟɜ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ «ɩɪɨɲɺɥ ɨɞɢɧ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɵɣ ɱɚɫ». ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɢɦɟɧɧɨ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɚɪɬɨɮɟɥɸ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɢɧɞɟɣɰɵ ɠɢɥɢ ɞɨɥɝɨ ɢ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɛɨɥɟɥɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ
ɜ ɤɥɭɛɧɹɯ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɜɢɬɚɦɢɧɚ C. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɤɚɪɬɨɮɟɥɸ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɠɟɪɬɜɵ2 ɢ ɜɵɫɨɤɨ ɜɨɡɧɨɫɢɬɶ ɟɝɨ ɤɚɤ ɦɟɫɬɧɨɟ ɛɨɠɟɫɬɜɨ. Ⱥ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɬɪɨɜɚɯ ɟɝɨ ɞɚɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɤɚɤ ɞɟɧɶɝɢ.
ȼ 17 ɜɟɤɟ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ ɫɥɭɠɢɥ ɤɚɤ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ. Ȼɟɥɵɟ ɢ ɫɢɧɢɟ
ɥɟɩɟɫɬɤɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɉɚɪɢɠɟ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ. ɇɟ ɡɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɥɭɛɧɟɣ, ɥɸɞɢ
ɩɪɨɛɨɜɚɥɢ, ɟɫɬɶ ɡɟɥɺɧɵɟ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɵɟ ɩɥɨɞɵ. Ɉɧɢ ɛɨɥɟɥɢ, ɬɪɚɜɢɥɢɫɶ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢ
ɭɦɢɪɚɥɢ. Ɏɚɪɦɚɰɟɜɬ ɢ ɯɢɦɢɤ ɞɨɤɬɨɪ ɉɚɪɦɚɧɬɶɟ ɨɬɤɪɵɥ, ɱɬɨ ɤɥɭɛɧɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɩɨɥɟɡɧɵɟ. ɇɨ
ɮɪɚɧɰɭɡɵ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɠɟɥɚɥɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ. ɑɬɨɛɵ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɤ ɤɚɪɬɨɮɟɥɸ,
ɞɨɤɬɨɪ ɧɚɱɚɥ ɩɢɫɚɬɶ ɨ ɧɺɦ ɯɜɚɥɟɛɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢ ɢ ɡɚɧɹɥɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɪɚɡɞɚɱɟɣ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɢ
ɟɝɨ ɨɛɲɢɪɧɨɣ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɨɣ. ɇɟɭɪɨɠɚɣ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɯɥɟɛɨɜ3 ɜ 1793 ɝɨɞɭ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɩɨɦɨɝ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ, ɢ ɬɨɬ ɛɵɥ ɩɪɢɡɧɚɧ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɞɟɥɢɤɚɬɟɫɨɦ.
ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ ɤɚɪɬɨɲɤɚ ɢ ɫɬɚɥɚ ɜɬɨɪɵɦ ɯɥɟɛɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɱɚɥ ɫɜɨɣ ɩɭɬɶ ɩɨ ȿɜɪɨɩɟ.
Ɉɤɚɡɚɥɫɹ ɫɟɣ ɤɥɭɛɟɧɶ ɢ ɜ ɂɬɚɥɢɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɦ ɧɚɱɚɥɨ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ
ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɫɜɟɬɭ. ȼ ɨɬɥɢɱɶɟ ɨɬ ɸɠɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ «ɩɚɩɚɫ» ɢ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ «ɩɚɬɚɬɟ»,
ɢɬɚɥɶɹɧɰɵ ɩɪɨɡɜɚɥɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ «ɬɚɪɬɭɮɮɨɥɢ», ɚ ɩɨɬɨɦ, ɭɠɟ ɩɪɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɢɦɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɥɨɫɶ ɜ «ɬɚɪɬɨɮɟɥɶ», ɚ ɩɨɡɠɟ ɢ ɜ «ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ». ɏɨɬɹ ɭ ɪɭɫɫɤɢɯ
ɟɫɬɶ ɫɜɨɺ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɥɨɞɚ – ɤɚɪɬɨɲɤɚ, ɨɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ
ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɟɪɟɲɥɨ ɜ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ.
ȼ 18 ɜɟɤɟ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ ɜɵɬɟɫɧɢɥ ɪɟɩɭ ɢɡ ɪɭɫɫɤɢɯ ɬɚɪɟɥɨɤ. ɑɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɳɟ ɢ
ɞɟɲɟɜɥɟ ɩɚɪɟɧɨɣ ɪɟɩɵ? Ɍɨɥɶɤɨ ɜɚɪɟɧɵɣ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ! ȼɩɟɪɜɵɟ ɨɧ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɚɯ
ɪɭɫɫɤɢɯ, ɤɨɝɞɚ ɉɺɬɪ I ɡɚɤɚɡɚɥ ɦɟɲɨɤ ɤɚɪɬɨɲɤɢ ɢɡ-ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɵ. Ɉɧ ɜɟɥɟɥ ɪɚɡɨɫɥɚɬɶ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ
ɩɨ ɝɭɛɟɪɧɢɹɦ ɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶ. ɇɚɪɨɞɭ ɧɟ ɧɪɚɜɢɥɫɹ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɤɚɪɬɨɲɤɢ: ɨɧɚ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ
ɫ ɝɨɥɨɜɨɣ ɢ ɝɥɚɡɚɦɢ, ɫɨɜɫɟɦ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɟɫɬɶ ɟɺ – ɡɧɚɱɢɬ, ɟɫɬɶ ɱɶɸ-ɬɨ ɞɭɲɭ. Ɍɚɤ
ɩɨ Ɋɭɫɢ ɩɨɲɥɚ ɜɨɥɧɚ «ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɵɯ ɛɭɧɬɨɜ». ɇɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ, ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ ɛɵɫɬɪɨ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɫɹ ɩɨ Ɋɭɫɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧ ɛɵɥ ɞɟɲɺɜɵɦ ɢ ɫɩɚɫɚɥ ɨɬ ɝɨɥɨɞɚ.
(www.mollenta.ru, upraveno)
______________________
1

ɤɥɭɛɟɧɶ: hlíza
ɠɟɪɬɜɚ: obČĢ
3
ɡɟɪɧɨɜɵɟ ɯɥɟɛɚ: obilí
2

30
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40

ɑɬɨ ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ ɨɛɨɡɧɚɱɚɥɨɫɶ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «ɱɭɧɶɨ»?
Ⱥ)

ɜɚɪɟɧɵɣ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ

ȼ)

ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɚɹ ɤɚɲɚ

ɋ) ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɵɟ ɤɥɭɛɧɢ
D) ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɵɣ ɩɨɪɨɲɨɤ

41

Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɢɧɞɟɣɰɵ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ?
Ⱥ)

ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɵ ɡɚ ɬɨɜɚɪ

ȼ)

ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ

ɋ) ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
D) ɞɥɹ ɩɪɢɧɨɲɟɧɢɹ ɟɝɨ ɜ ɠɟɪɬɜɭ ɛɨɝɚɦ

42

ɉɨɱɟɦɭ ɞɨɤɬɨɪ ɉɚɪɦɚɧɬɶɟ ɧɚɱɚɥ ɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ?
Ɉɧ ɯɨɬɟɥ:
Ⱥ)

ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɢɦ ɥɸɞɟɣ.

ȼ)

ɥɟɱɢɬɶ ɢɦ ɛɨɥɶɧɵɯ ɥɸɞɟɣ.

ɋ) ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɢɦ ɡɟɪɧɨɜɵɟ ɯɥɟɛɚ.
D) ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ, ɦɨɠɧɨ ɥɢ ɟɝɨ ɟɫɬɶ.

43

Ɉɬɤɭɞɚ ɩɟɪɟɲɥɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɜ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ?
Ⱥ)

ɢɡ ɂɬɚɥɢɢ

ȼ)

ɢɡ Ɏɪɚɧɰɢɢ

ɋ) ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ
D) ɢɡ ɘɠɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɢ

44

Ʉɚɤ ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɤ ɤɚɪɬɨɮɟɥɸ ɪɭɫɫɤɢɟ ɜ 18 ɜɟɤɟ?
Ⱥ)

Ɉɧɢ ɞɭɦɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɧ ɞɨɪɨɝɨɣ.

ȼ)

Ɉɧɢ ɫɱɢɬɚɥɢ ɟɝɨ ɧɟɤɪɚɫɢɜɵɦ.

ɋ) Ɉɧ ɹɜɥɹɥɫɹ ɞɥɹ ɧɢɯ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɦ.
D) Ɉɧɢ ɛɨɥɶɲɟ ɥɸɛɢɥɢ ɩɚɪɟɧɭɸ ɪɟɩɭ.
ěešení: 40 – D); 41 – D); 42 – A); 43 – C); 44 – B)
______________________________________________________________________________

31
16

PĜíklady 45–49 (vzorové úlohy k 8. þásti didaktického testu – þtení)
PĜeþtČte si informace o pČti lidech, kteĜí hledají práci, a pracovní nabídky. Na základČ informací
v textech pĜiĜaćte k úlohám 45–49 vždy jednu pracovní nabídku A–G. DvČ nabídky jsou navíc
a nebudou použity.

45

ɉɚɜɟɥ _____
ə ɢɳɭ ɨɞɧɨɤɨɦɧɚɬɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜɛɥɢɡɢ ɰɟɧɬɪɚ, ɧɨ ɧɟ ɜ ɫɚɦɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ – ɷɬɨ
ɫɬɨɢɬ ɞɨɪɨɝɨ. ɍ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɦɚɲɢɧɚ, ɡɧɚɱɢɬ, ɦɧɟ ɧɭɠɟɧ ɩɚɪɤɢɧɝ. Ʉɜɚɪɬɢɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ
ɦɟɛɥɟɪɨɜɚɧɧɨɣ – ɭ ɦɟɧɹ ɧɟɬ ɫɜɨɟɣ ɦɟɛɟɥɢ. ɇɭɠɟɧ ɢ ɞɨɫɬɭɩ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ.

46

ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ _____
Ɇɵ ɫ ɩɨɞɪɭɝɨɣ ɢɳɟɦ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞɚ, ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɫɬɚɧɰɢɢ ɦɟɬɪɨ.
ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɞɜɟ ɤɨɦɧɚɬɵ. Ɇɵ ɨɛɚ ɤɭɪɢɥɶɳɢɤɢ ɢ ɩɪɢɜɵɤɥɢ
ɞɨɦɚ ɤɭɪɢɬɶ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɯɨɬɢɦ ɩɟɪɟɟɯɚɬɶ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɦɟɛɟɥɶɸ.

47

ɂɝɨɪɶ _____
ɇɚɲɚ ɫɟɦɶɹ ɢɳɟɬ ɱɟɬɵɪɺɯɤɨɦɧɚɬɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜɧɟ ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞɚ. Ɇɚɲɢɧɚ ɟɫɬɶ, ɧɨ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɜ ɲɤɨɥɭ ɟɡɞɢɦ ɧɚ ɦɟɬɪɨ – ɧɭɠɧɚ ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨɛɥɢɡɨɫɬɢ. ɏɨɬɢɦ ɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɫ ɛɚɥɤɨɧɨɦ – ɠɟɧɚ ɥɸɛɢɬ ɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶ ɰɜɟɬɵ. Ɇɟɛɟɥɶ ɭ ɧɚɫ ɫɜɨɹ.

48

ɇɢɧɚ _____
ɂɳɭ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɝɭɥɹɬɶ ɫ ɫɨɛɚɤɨɣ. Ʌɸɛɥɸ
ɩɪɢɪɨɞɭ – ɧɟ ɯɨɱɭ ɠɢɬɶ ɭ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ. ɍ ɦɟɧɹ ɧɟɬ ɦɚɲɢɧɵ, ɧɭɠɟɧ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɱɬɨɛɵ ɟɡɞɢɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ. Ɇɧɟ ɯɜɚɬɢɬ ɞɜɭɯ ɤɨɦɧɚɬ. Ɇɟɛɟɥɶ ɭ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ.

49

Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ _____
Ɇɵ ɫ ɦɭɠɟɦ ɯɨɬɢɦ ɩɟɪɟɟɯɚɬɶ ɜ ɞɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɰɟɧɬɪɟ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ
ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɭɯɧɹ – ɦɵ ɥɸɛɢɦ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɟɫɬɶ. ɋɜɨɟɣ ɦɟɛɟɥɢ ɭ ɧɚɫ ɧɟɬ. ɍ ɧɚɫ
ɟɫɬɶ ɫɨɛɚɤɚ.

ěešení: 45 – F); 46 – A); 47 – D); 48 – G); 49 – B)
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A)
ɋɞɚɺɬɫɹ ɤɪɚɫɢɜɚɹ ɬɪɺɯɤɨɦɧɚɬɧɚɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɩɨɫɥɟ ɪɟɦɨɧɬɚ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɭɯɧɹ
ɫ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɦ ɢ ɫɬɢɪɚɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɨɣ. Ɇɟɛɟɥɢ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɟɬ. Ʉɜɚɪɬɢɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɜ ɨɱɟɧɶ ɭɞɨɛɧɨɦ ɦɟɫɬɟ – ɜ ɞɜɭɯ ɦɢɧɭɬɚɯ ɯɨɞɶɛɵ ɨɬ ɞɨɦɚ ɫɬɚɧɰɢɹ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ. ȿɡɞɚ ɧɚ
ɦɟɬɪɨ ɜ ɰɟɧɬɪ ɝɨɪɨɞɚ ɡɚɣɦɺɬ ɜɫɟɝɨ ɞɟɫɹɬɶ ɦɢɧɭɬ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɹ ɤɭɪɢɬɶ.
B)
ɋɞɚɸ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ.
ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɞɜɟ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɤɭɯɧɹ, ɬɭɚɥɟɬ ɢ ɜɚɧɧɚɹ ɫ ɞɭɲɟɦ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɟ
ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɬɶ ɢ ɫ ɠɢɜɨɬɧɵɦ. ȼɛɥɢɡɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɫɟ ɧɭɠɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ – ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ,
ɚɩɬɟɤɚ ɢ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɧɰɢɹ ɦɟɬɪɨ ɢ ɚɜɬɨɛɭɫɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ. Ʉɜɚɪɬɢɪɚ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɦɟɛɥɟɪɨɜɚɧɚ.
C)
ɉɪɟɞɥɚɝɚɸ ɞɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɧɚ ɫɚɦɨɣ ɨɤɪɚɢɧɟ ɝɨɪɨɞɚ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ
ɤɭɯɧɹ ɫ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɦ, ɬɭɚɥɟɬ ɢ ɜɚɧɧɚɹ ɫɨ ɫɬɢɪɚɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɨɣ. Ɇɟɛɟɥɶ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɟɫɬɶ.
Ⱦɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɨɤɨɥɨ ɤɪɚɫɢɜɨɝɨ ɥɟɫɚ. ɂɞɟɚɥɶɧɚ ɞɥɹ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ – ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɜ ɩɨɥɭɤɢɥɨɦɟɬɪɟ ɨɬ ɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ. Ȼɥɢɠɚɣɲɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ – ɜ ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢ
ɦɢɧɭɬɚɯ ɯɨɞɶɛɵ ɨɬ ɞɨɦɚ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɦɨɠɧɨ ɠɢɬɶ ɫ ɠɢɜɨɬɧɵɦ.
D)
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɩɪɢɹɬɧɨɦ ɢ ɭɞɨɛɧɨɦ ɦɟɫɬɟ. Ⱦɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 30 ɦɢɧɭɬɚɯ ɟɡɞɵ ɧɚ
ɦɚɲɢɧɟ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞɚ. ȼɛɥɢɡɢ ɟɫɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧ, ɦɟɞɩɭɧɤɬ ɢ ɫɬɚɧɰɢɹ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ.
Ʉɜɚɪɬɢɪɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɱɟɬɵɪɺɯ ɤɨɦɧɚɬ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɤɭɯɧɢ, ɬɭɚɥɟɬɚ ɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɚɧɧɨɣ
ɤɨɦɧɚɬɵ ɫ ɞɭɲɟɦ ɢ ɜɚɧɧɨɣ. Ʉɜɚɪɬɢɪɚ ɧɟ ɨɛɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɧɨ ɭ ɧɟɺ ɟɫɬɶ ɛɚɥɤɨɧ –
ɲɟɫɬɶ ɦɟɬɪɨɜ ɜ ɞɥɢɧɭ. ɇɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɭɥɢɰɚɯ ɧɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɩɚɪɤɨɜɤɨɣ.
E)
ɋɞɚɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞɚ. Ɋɹɞɨɦ ɫ ɞɨɦɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɬɚɧɰɢɹ
ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɚɪɤɨɜɤɚ. ȿɫɬɶ ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɦɚɝɚɡɢɧ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɬɭɚɥɟɬ ɢ ɜɚɧɧɚɹ ɫ ɞɭɲɟɦ, ɨɞɧɚ ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚɹ ɤɭɯɧɹ
ɫ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɦ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɟɬ ɦɟɛɟɥɢ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɤɭɪɢɬɶ ɢ ɞɟɪɠɚɬɶ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɟɬ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧɚ.
F)
ɉɪɟɞɥɚɝɚɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɩɪɢɹɬɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞɚ. Ʉɜɚɪɬɢɪɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ
ɨɞɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɨɧɚ ɩɨɫɥɟ ɪɟɦɨɧɬɚ. ȿɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɬɭɚɥɟɬ ɢ ɜɚɧɧɚɹ ɫ ɞɭɲɟɦ ɢ
ɫɬɢɪɚɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɨɣ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɭɝɨɥɨɤ ɫ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɦ.
ȼ ɫɩɚɥɶɧɟ ɟɫɬɶ ɤɪɨɜɚɬɶ ɢ ɲɤɚɮ. Ʉ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɛɚɥɤɨɧ. Ɇɨɠɧɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɚɪɤɨɜɤɨɣ ɩɟɪɟɞ ɞɨɦɨɦ.
G)
ɋɞɚɸ ɞɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɤɭɯɧɟɣ, ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɢ ɜɚɧɧɨɣ
ɫ ɞɭɲɟɦ. Ʉɜɚɪɬɢɪɚ ɧɟ ɨɛɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ ɢ ɫɬɢɪɚɥɶɧɚɹ
ɦɚɲɢɧɚ. Ʉɜɚɪɬɢɪɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɬɢɯɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɜ ɫɨɫɟɞɫɬɜɟ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɩɚɪɤɨɦ. ɋɬɚɧɰɢɹ
ɦɟɬɪɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɹɬɢ ɦɢɧɭɬɚɯ ɯɨɞɶɛɵ ɨɬ ɞɨɦɚ. Ⱦɨ ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɞɨɟɯɚɬɶ
ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚ ɱɚɫ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɫ ɞɨɦɚɲɧɢɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ.
(CERMAT)
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PĜíklady 50–64 (vzorové úlohy k 9. þásti didaktického testu – jazyková kompetence)

Ʉɚɤɢɟ ɝɨɪɵ ɫɚɦɵɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ?
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɝɨɪɵ? Ƚɨɪɵ — ɷɬɨ (50) ________ ɱɚɫɬɶ ɫɭɲɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɜɨɡɜɵɲɚɟɬɫɹ ɧɚɞ ɪɚɜɧɢɧɚɦɢ. Ƚɨɪɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ (51) ________ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ ɢ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɨɝɪɨɦɧɵɟ, ɨɧɢ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ (52) ________
ɜ ɜɵɫɨɬɭ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɧɢɡɤɢɟ, ɪɨɜɧɵɟ. ɂɯ ɜɵɫɨɬɚ ɦɨɠɟɬ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ (53) ________ ɦɟɬɪɨɜ
ɧɚɞ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ.
(54) ________ ɝɨɪɵ — ɷɬɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɩɢɤɢ1, ɧɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɧɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ
ɜ ɝɨɪɧɵɟ ɰɟɩɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɫɨɬɧɢ ɢ ɞɚɠɟ ɬɵɫɹɱɢ ɜɟɪɲɢɧ. ɇɚ ɫɚɦɨɦ (55) ________, ɝɨɪɵ
ɩɨɞɧɢɦɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɭɲɟ, ɧɨ ɢ ɜ ɦɨɪɟ. ɋɚɦɵɟ ɦɨɳɧɵɟ2 ɝɨɪɵ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ
ɞɧɟ (56) ________ ɝɥɭɛɢɧ.
(57) ________ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵɫɨɬɭ ɝɨɪ, ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɯ
ɧɚɞɜɨɞɧɭɸ ɢ ɩɨɞɜɨɞɧɭɸ ɱɚɫɬɢ, ɬɨ ɫɚɦɨɣ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɤɚɠɟɬɫɹ Ɇɚɭɧɚ Ʉɟɚ ɧɚ Ƚɚɜɚɣɫɤɢɯ
ɨɫɬɪɨɜɚɯ. ȼɵɫɨɬɚ ɷɬɨɣ ɝɨɪɵ ɧɚɞ (58) ________ ɦɨɪɹ 4205 ɦɟɬɪɨɜ, ɚ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ ɫɤɪɵɬɨ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 4877 ɦɟɬɪɨɜ. ɗɬɨ ɫɚɦɚɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɝɨɪɚ (59) ________ ɦɢɪɟ.
ɋɚɦɚɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɧɚɡɟɦɧɚɹ ɝɨɪɚ — ɗɜɟɪɟɫɬ. Ɉɧɚ (60) ________ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɦɟɠɞɭ
ɇɟɩɚɥɨɦ ɢ Ʉɢɬɚɟɦ. (61) ________ ɜɵɫɨɬɚ 8848 ɦɟɬɪɨɜ. ȼɬɨɪɚɹ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ ɝɨɪɚ — Ʉ2, ɢɥɢ ɩɢɤ
Ƚɨɞɜɢɧ Ⱥɭɫɬɟɧ ɜ Ʉɚɲɦɢɪɟ. ȿɝɨ ɜɵɫɨɬɚ 8611 ɦɟɬɪɨɜ.
ɋɚɦɚɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɝɨɪɚ ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ Ɇɚɤɤɢɧɥɢ, 6194 ɦɟɬɪɨɜ ɜɵɫɨɬɨɣ.
ȼɵɫɨɱɚɣɲɚɹ ɝɨɪɚ ɜ ȿɜɪɨɩɟ — ɗɥɶɛɪɭɫ, ɨɧɚ (62) ________ 5633 ɦɟɬɪɚ. ɋɚɦɨɣ ɜɵɫɨɤɨɣ ɝɨɪɨɣ
Ⱥɮɪɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ʉɢɥɢɦɚɧɞɠɚɪɨ (5963 ɦ.), ɜ ɘɠɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɣ ɝɨɪɨɣ ɫɱɢɬɚɸɬ
Ⱥɤɨɧɤɚɝɭɚ (6969 ɦ.)
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɚ ɬɨɠɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢɯ ɝɨɪɧɵɯ (63) ________. Ɇɚɫɫɢɜ ȼɢɧɫɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɞɥɹ
ɬɭɪɢɫɬɨɜ (64) ________ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ, ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɫɨɬɭ ɧɚ 4892 ɦɟɬɪɨɜ.
Ⱥ ɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ ɫɚɦɨɣ ɜɵɫɨɤɨɣ ɝɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ʉɨɫɢ-ɭɫɤɨ, 2226 ɦɟɬɪɨɜ.
(www.samoeinteresnoe.ru, upraveno)

_____________
1
2

ɩɢɤ: horský štít
ɦɨɳɧɵɣ: mohutný
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Ⱥ) ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ

ȼ) ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɚɹ

ɋ) ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸ

51

Ⱥ) ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ

ȼ) ɨɬɥɢɱɚɬɫɹ

ɋ) ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ

52

Ⱥ) ɤɢɥɨɦɟɬɪɚ

ȼ) ɤɢɥɨɦɟɬɪɵ

ɋ) ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ

53

Ⱥ) ɬɪɺɯɫɨɬ

ȼ) ɬɪɢɫɬɚ

ɋ) ɬɪɺɦɫɬɚɦ

54

Ⱥ) Ʉɚɤɢɟ-ɧɢɛɭɞɶ

ȼ) ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ

ɋ) Ʉɚɤɢɟ

55

Ⱥ) ɪɚɛɨɬɟ

ȼ) ɞɟɥɟ

ɋ) ɬɪɭɞɭ

56

Ⱥ) ɨɤɟɚɧɫɤɢɯ

ȼ) ɨɤɟɚɧɫɤɢɣ

ɋ) ɨɤɟɚɧɫɤɢɟ

57

Ⱥ) ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ

ȼ) ɂɥɢ

ɋ) ȿɫɥɢ

58

Ⱥ) ɭɪɨɜɟɧɶ

ȼ) ɭɪɨɜɧɟɣ

ɋ) ɭɪɨɜɧɟɦ

59

Ⱥ) ɜ

ȼ) ɧɚ

ɋ) ɩɨ

60

Ⱥ) ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ

ȼ) ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ

ɋ) ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ

61

Ⱥ) ȿɣ

ȼ) ȿɺ

ɋ) ɂɯ

62

Ⱥ) ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ

ȼ) ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ

ɋ) ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ

63

Ⱥ) ɝɢɝɚɧɬɵ

ȼ) ɝɢɝɚɧɬɨɜ

ɋ) ɝɢɝɚɧɬɚ

64

Ⱥ) ɩɨɤɪɵɬ

ȼ) ɩɟɪɟɤɪɵɬ

ɋ) ɨɬɤɪɵɬ

ěešení: 50 – B); 51 – A); 52 – C); 53 – A); 54 – B); 55 – B); 56 – A); 57 – C); 58 – C); 59 – A); 60 –
B); 61 – B); 62 – A); 63 – B); 64 – C)
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PĜíklad 65 (Vzorová úloha k 1. þásti písemné práce)
ýasopis pro studenty ruského jazyka vyzval své þtenáĜe, aby napsali þlánek na téma:
«Ɇɨɣ ɥɭɱɲɢɣ ɞɪɭɝ / Ɇɨɹ ɥɭɱɲɚɹ ɩɨɞɪɭɝɚ»
Rozhodl/a jste se na výzvu reagovat. Napište þlánek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
•
•
•
•

pĜedstavíte svého nejlepšího kamaráda / svou nejlepší kamarádku (jméno, vČk, vzhled,
zájmy apod.);
vysvČtlíte, odkud se znáte;
popíšete jeden spoleþný zážitek;
zdĤvodníte, proþ s touto osobou kamarádíte.

____________________________________________________________________

PĜíklad 66 (Vzorová úloha ke 2. þásti písemné práce)
Pozval/a jste vašeho kamaráda / vaši kamarádku z Ruska k sobČ domĤ a plánujete vzít ho/ji na
dvoudenní výlet do okolí. Napište mu/jí e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
•
•
•
•

uvedete, kam pojedete;
zdĤvodníte, proþ jste toto místo vybral/a;
sdČlíte, co tam budete dČlat;
doporuþíte, co by si mČl/a vzít s sebou.

21

36

PĜíklad 67a (Vzorový pracovní list žáka – ústní zkouška)
PĜíklad 67b (Vzorová pĜíloha k pracovnímu listu žáka i zkoušejícího – ústní zkouška)
PĜíklad 67c (Vzorový pracovní list zkoušejícího – ústní zkouška)
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ɗɄɁȺɆȿɇȺɐɂɈɇɇɕɃ ȻɂɅȿɌ - ɋɌɍȾȿɇɌ

1

ɌȿɆɕ: ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɑ1), ɉɢɬɚɧɢɟ (ɑ2), ɉɪɚɡɞɧɢɤɢ ɜ ɑɟɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
(ɑ3), Ʉɭɥɶɬɭɪɚ (ɑ4)

1-ɹ ɑȺɋɌɖ (2,5 ɦɢɧ.)

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ

ɗɤɡɚɦɟɧɚɬɨɪ ɜɚɦ ɡɚɞɚɫɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. Ɉɬɜɟɱɚɣɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɩɨɞɪɨɛɧɨ. ȿɫɥɢ ɜɵ ɧɟ
ɩɨɣɦɺɬɟ ɜɨɩɪɨɫ, ɩɨɩɪɨɫɢɬɟ ɷɤɡɚɦɟɧɚɬɨɪɚ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɟɝɨ ɟɳɺ ɪɚɡ.
2-ɹ ɑȺɋɌɖ (4 ɦɢɧ.)

ɉɢɬɚɧɢɟ

ȼɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɺɯ ɡɚɞɚɧɢɣ.
ɉɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ 2Ⱥ ɢ 2ȼ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ. ɇɚ ɤɚɪɬɢɧɤɚɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɪɚɡɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ
ɩɢɬɚɧɢɹ.
1,5 ɦɢɧ.

1-ɟ ɡɚɞɚɧɢɟ

ɉɨɫɦɨɬɪɢɬɟ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɢ 2Ⱥ ɢ 2ȼ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɨɞɧɭ ɤɚɪɬɢɧɤɭ ɢ ɨɩɢɲɢɬɟ ɟɺ.
ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ:
•

ɦɟɫɬɨ

•

ɥɸɞɢ

•

ɞɟɣɫɬɜɢɟ

•

ɛɥɸɞɚ ɢ ɧɚɩɢɬɤɢ

•

ɩɪɟɞɦɟɬɵ

•

ɞɪɭɝɨɟ
1 ɦɢɧ.

2-ɟ ɡɚɞɚɧɢɟ

ɉɨɫɦɨɬɪɢɬɟ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɢ 2Ⱥ ɢ 2ȼ ɟɳɺ ɪɚɡ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟ ɢɯ (ɱɬɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ
ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ).
ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ:
•

ɦɟɫɬɨ

•

ɥɸɞɢ

•

ɞɟɣɫɬɜɢɟ

•

ɛɥɸɞɚ ɢ ɧɚɩɢɬɤɢ

•

ɩɪɟɞɦɟɬɵ

•

ɞɪɭɝɨɟ
1,5 ɦɢɧ.

3-ɟ ɡɚɞɚɧɢɟ
Ɋɚɫɫɤɚɠɢɬɟ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɜɵ ɩɢɬɚɟɬɟɫɶ.
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3-ɹ ɑȺɋɌɖ (5 ɦɢɧ.)

ɉɪɚɡɞɧɢɤɢ ɜ ɑɟɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ

Ɍɟɩɟɪɶ ɜɚɦ ɧɭɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɚ ɬɟɦɭ «ɉɪɚɡɞɧɢɤɢ ɜ ɑɟɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ». ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ 3A–3D.
ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ:
•

ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ (ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ/ɫɟɦɟɣɧɵɟ)

•

ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ

•

ɫɢɦɜɨɥɵ

•

ɩɨɞɚɪɤɢ

•

ɨɛɵɱɚɢ

•

ɞɪɭɝɨɟ

3A

3B

3C

3D
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4-ɹ ɑȺɋɌɖ (3 ɦɢɧ.)

Ʉɭɥɶɬɭɪɚ

ȼ ɷɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɟɫɬɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫ ɷɤɡɚɦɟɧɚɬɨɪɨɦ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ ɫɟɛɟ
ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ: ȼɵ ɯɨɬɢɬɟ ɜɚɲɟɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɞɪɭɝɚ / ɜɚɲɭ ɪɭɫɫɤɭɸ ɩɨɞɪɭɝɭ
(ɷɤɡɚɦɟɧɚɬɨɪ) ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɜɚɦ ɧɭɠɧɨ ɨɛɫɭɞɢɬɶ
ɜɚɪɢɚɧɬɵ A–D ɢ ɩɨɬɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ, ɤɚɤɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɞɥɹ ɜɚɫ ɫɚɦɵɣ ɥɭɱɲɢɣ. Ɋɚɡɝɨɜɨɪ
ɧɚɱɧɺɬ ɷɤɡɚɦɟɧɚɬɨɪ.
ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ:
•

ɠɚɧɪ

•

ɞɟɧɶ ɢ ɜɪɟɦɹ

•

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

•

ɨɞɟɠɞɚ

•

ɛɢɥɟɬɵ

•

ɞɪɭɝɨɟ

ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ:
4A

4B

4C

4D

ǁǍǐǀǋǂ
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1

2-ɹ ɑȺɋɌɖ

ɉɢɬɚɧɢɟ

2A

ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ:
•
•
•
•
•

ɦɟɫɬɨ
ɥɸɞɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɛɥɸɞɚ ɢ ɧɚɩɢɬɤɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ
• ɞɪɭɝɨɟ

2B
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1

ɌȿɆɕ: ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɑ1), ɉɢɬɚɧɢɟ (ɑ2), ɉɪɚɡɞɧɢɤɢ ɜ ɑɟɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
(ɑ3), Ʉɭɥɶɬɭɪɚ (ɑ4)

ȼɋɌɍɉɅȿɇɂȿ

0,5 ɦɢɧ.

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟ. (ɋɚɞɢɬɟɫɶ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ. ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɧɨɦɟɪ ɜɚɲɟɝɨ ɛɢɥɟɬɚ. ɋɩɚɫɢɛɨ.)
ɋɤɚɠɢɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜ ɨ ɫɟɛɟ.
ɋɩɚɫɢɛɨ. ɉɟɪɟɣɞɺɦ ɤ ɩɟɪɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɷɤɡɚɦɟɧɚ.
1-ɹ ɑȺɋɌɖ (3–5 ɜɨɩɪɨɫɨɜ)

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ

2,5 ɦɢɧ.

ə ɡɚɞɚɦ ɜɚɦ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɬɟɦɭ ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.
Ɉɬɜɟɱɚɣɬɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ. ȿɫɥɢ ɜɵ ɧɟ ɩɨɣɦɺɬɟ ɜɨɩɪɨɫ, ɩɨɩɪɨɫɢɬɟ ɦɟɧɹ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɟɝɨ ɟɳɺ ɪɚɡ.
Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɧɚɱɧɺɦ.
• ɑɟɦ ɜɵ ɭɜɥɟɤɚɟɬɟɫɶ? ɉɨɱɟɦɭ?
• Ƚɞɟ ɢ ɫ ɤɟɦ ɜɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɟ ɫɜɨɺ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ? ɉɨɱɟɦɭ?
• ɑɟɦ ɜɵ ɥɸɛɢɥɢ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɫɜɨɺ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ? ɉɨɱɟɦɭ?
• Ʉɚɤɨɟ ɯɨɛɛɢ ɜɚɲɢɯ ɞɪɭɡɟɣ ɜɚɦ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ? ɉɨɱɟɦɭ?
• ɑɟɦ ɛɵ ɜɵ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɭ ɜɚɫ ɛɵɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ? ɉɨɱɟɦɭ?
• Ʉɚɤɢɟ ɫɚɦɵɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɭɜɥɟɱɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɜɚɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ? ɉɨɱɟɦɭ?
ɋɩɚɫɢɛɨ. Ɍɟɩɟɪɶ ɩɟɪɟɣɞɺɦ ɤɨ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ɷɤɡɚɦɟɧɚ.
2-ɹ ɑȺɋɌɖ

ɉɢɬɚɧɢɟ

4 ɦɢɧ.

ɉɨɫɦɨɬɪɢɬɟ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɢ 2Ⱥ ɢ 2ȼ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ.
1-ɟ ɡɚɞɚɧɢɟ

1,5 ɦɢɧ.

Ʉɚɤɭɸ ɤɚɪɬɢɧɤɭ ɜɵ ɜɵɛɪɚɥɢ?... ɏɨɪɨɲɨ. Ɉɩɢɲɢɬɟ ɷɬɭ ɤɚɪɬɢɧɤɭ. ɇɚɱɧɢɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ.
•
•
•
•
•
•

ɦɟɫɬɨ
ɥɸɞɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɛɥɸɞɚ ɢ ɧɚɩɢɬɤɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ
ɞɪɭɝɨɟ

Ʉɚɤ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɤɚɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɧɹ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɟ? ɉɨɱɟɦɭ?
Ʉɚɤ ɨɞɟɬɵ ɥɸɞɢ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɟ?
Ʉɬɨ ɦɨɝ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɷɬɨ ɛɥɸɞɨ?
Ʉɚɤɚɹ, ɩɨ-ɜɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɟ? ɉɨɱɟɦɭ?
Ʉɚɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɭ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɟ?

ɋɩɚɫɢɛɨ. ɉɟɪɟɣɞɺɦ ɤɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.
2-ɟ ɡɚɞɚɧɢɟ

1 ɦɢɧ.

ɉɨɫɦɨɬɪɢɬɟ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɟɳɺ ɪɚɡ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟ ɢɯ. ɇɚɱɧɢɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ.
•
•
•
•
•
•

ɦɟɫɬɨ
ɥɸɞɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɛɥɸɞɚ ɢ ɧɚɩɢɬɤɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ
ɞɪɭɝɨɟ

Ⱦɥɹ ɜɚɫ ɥɭɱɲɟ ɩɨɨɛɟɞɚɬɶ ɧɚ ɫɜɟɠɟɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɢɥɢ ɞɨɦɚ? ɉɨɱɟɦɭ?
Ʉɚɤɨɟ ɢɡ ɷɬɢɯ ɛɥɸɞ ɛɨɥɟɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɟ? ɉɨɱɟɦɭ?
Ʉɚɤɨɟ ɢɡ ɷɬɢɯ ɛɥɸɞ, ɩɨ-ɜɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɪɨɠɟ?
ɉɨɱɟɦɭ?
ɇɚ ɤɚɤɨɦ ɢɡ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɦɟɫɬ ɜɚɦ ɛɵ ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɟ? ɉɨɱɟɦɭ?

ɋɩɚɫɢɛɨ. ɉɟɪɟɣɞɺɦ ɤ ɬɪɟɬɶɟɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.
3-ɟ ɡɚɞɚɧɢɟ

1,5 ɦɢɧ.

Ɍɟɩɟɪɶ ɪɚɫɫɤɚɠɢɬɟ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɜɵ ɩɢɬɚɟɬɟɫɶ. ɇɚɱɧɢɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ.
Ʉɚɤ ɭ ɜɚɫ ɞɨɦɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɪɨɥɢ, ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɨɤɭɩɨɤ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ?
ȼ ɤɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜɵ ɩɪɢɜɵɤɥɢ ɯɨɞɢɬɶ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧ? ɉɨɱɟɦɭ?
Ʉɚɤɢɟ ɩɥɸɫɵ/ɦɢɧɭɫɵ ɢɦɟɟɬ ɞɥɹ ɜɚɫ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ?

ɋɩɚɫɢɛɨ. ɉɟɪɟɣɞɺɦ ɤ ɬɪɟɬɶɟɣ ɱɚɫɬɢ ɷɤɡɚɦɟɧɚ.
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3-ɹ ɑȺɋɌɖ

ɉɪɚɡɞɧɢɤɢ ɜ ɑɟɲɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ

5 ɦɢɧ.

Ɍɟɩɟɪɶ ɜɚɦ ɧɭɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɚ ɬɟɦɭ «ɉɪɚɡɞɧɢɤɢ ɜ ɑɟɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ». ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ 3A–3D.
ɇɚɱɧɢɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ.
Ʉɚɪɬɢɧɤɢ:
3A: ɉɚɫɯɚ
3B: Ɋɨɠɞɟɫɬɜɨ
3C: ɇɨɜɵɣ ɝɨɞ
3D: Mɚɫɥɟɧɢɰɚ
•
•
•
•
•
•

Ʉɚɤɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɫɚɦɵɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɜ
ɑɟɯɢɢ? Ʉɚɤ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ – ɩɨɱɟɦɭ?
Ʉɚɤ ɜɵ ɨɬɦɟɱɚɟɬɟ ɉɚɫɯɭ/ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ?
Ʉɨɝɞɚ ɜ ɑɟɯɢɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɨ?
Ʉɚɤ ɜɵ ɟɝɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɟ?
Ʉɚɤɨɣ ɜɚɲ ɫɚɦɵɣ ɥɸɛɢɦɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ?
ɉɨɱɟɦɭ?

ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ (ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ/ɫɟɦɟɣɧɵɟ)
ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ
ɫɢɦɜɨɥɵ
ɩɨɞɚɪɤɢ
ɨɛɵɱɚɢ
ɞɪɭɝɨɟ

3A

3B

3C

3D

ɋɩɚɫɢɛɨ. ɉɟɪɟɣɞɺɦ ɤ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɷɤɡɚɦɟɧɚ.
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4-ɹ ɑȺɋɌɖ

Ʉɭɥɶɬɭɪɚ

3 ɦɢɧ.

ȼ ɷɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɟɫɬɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪ. ə ɜɚɲ ɪɭɫɫɤɢɣ ɞɪɭɝ / ɜɚɲɚ
ɪɭɫɫɤɚɹ ɩɨɞɪɭɝɚ ɢ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶ ɦɟɧɹ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɧɚɦ
ɧɭɠɧɨ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ A–D ɢ ɩɨɬɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ, ɤɚɤɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɞɥɹ ɧɚɫ ɫɚɦɵɣ
ɥɭɱɲɢɣ. Ɋɚɡɝɨɜɨɪ ɧɚɱɢɧɚɸ ɹ.
Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɧɚɱɧɺɦ.
«Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣ...! Ʉɭɞɚ ɛɵ ɬɵ ɯɨɬɟɥ/ɚ ɦɟɧɹ ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶ?»
Ʉɚɪɬɢɧɤɢ:
4A: ɪɨɤ-ɤɨɰɟɪɬ
4B: ɛɚɥɟɬ
4C: ɨɩɟɪɚ
4D: ɞɪɭɝɨɟ
•
•
•
•
•
•

ɠɚɧɪ
ɞɟɧɶ ɢ ɜɪɟɦɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɨɞɟɠɞɚ
ɛɢɥɟɬɵ
ɞɪɭɝɨɟ

4A
+ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ, ɧɨɜɵɟ ɩɟɫɧɢ
- ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɣ ɡɚɥ ɨɱɟɧɶ ɞɚɥɟɤɨ, ɝɪɨɦɤɚɹ ɦɭɡɵɤɚ
4B
+ ɤɪɚɫɢɜɵɟ ɤɨɫɬɸɦɵ, ɞɪɭɡɶɹɦ ɛɵ ɷɬɨ ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ
- ɧɚɞɨ ɨɞɟɬɶ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɭɸ ɨɞɟɠɞɭ, ɞɨɪɨɝɢɟ ɛɢɥɟɬɵ
4ɋ
+ ɠɢɜɨɣ ɨɪɤɟɫɬɪ, ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
- ɚɪɬɢɫɬɵ ɧɟ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɦɚɥɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɦɟɫɬ
Ɂɧɚɱɢɬ, ɨ ɱɺɦ ɦɵ ɞɨɝɨɜɨɪɢɥɢɫɶ?

4A

4B

4C

4D

ǁǍǐǀǋǂ

ɋɩɚɫɢɛɨ. ɗɤɡɚɦɟɧ ɨɤɨɧɱɟɧ.
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