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Test i příslušný klíč správných řešení jsou do okamžiku uvolnění testu k volnému užití, tj. do 26. dubna 2011, 
určeny výhradně středním školám, a to pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli zveřejnění 
či užití obsahu tohoto testu či příslušného klíče správných řešení, jakož i kterékoli jejich části v rozporu s tímto 
určením, bude považováno za porušení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). 

RUSKÝ JAZYK 
základní úroveň obtížnosti     RJIZL11C0T02 
CVIČNÝ POSLECH 
 
 

Maximální bodové hodnocení: 23 bodů 
Hranice úspěšnosti: --- 
(používá se pouze pro celý didaktický test) 

 

 1   

• Cvičný poslech obsahuje 23 úloh. 

Základní informace k zadání zkoušky 

• Časový limit pro řešení cvičného poslechu 
je 35 minut. 

• Povolené pomůcky: pouze psací potřeby. 

• U každé části je uvedena váha části/úlohy 
v bodech, např.: 
5 bodů/1 bod = v celé části můžete získat 
nejvýše 5 bodů, za jednu správnou 
odpověď získáte 1 bod. 

• U všech úloh je právě jedna odpověď 
správná. 

• Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď 
se body neodečítají. 

• Odpovědi pište do záznamového archu. 

• Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení. 

• Nejednoznačný nebo nečitelný zápis 
odpovědi bude považován za chybné 
řešení. 
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• Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo 
černou propisovací tužkou, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně. 

Pravidla správného zápisu odpovědí 

• Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu. 

 2.1   

• Odpověď, kterou považujete za správnou, 
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli 
záznamového archu, a to přesně z rohu do 
rohu dle obrázku. 

Pokyny k uzavřeným úlohám 

 
• Pokud budete chtít následně zvolit jinou 

odpověď, zabarvěte pečlivě původně 
zakřížkované pole a zvolenou odpověď 
vyznačte křížkem do nového pole. 

 
• Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí a 

jejich oprav bude považován za 
nesprávnou odpověď. 

• Pokud zakřížkujete více než jedno pole, 
bude vaše odpověď považována za 
nesprávnou. 

 2.2   
• Odpovědi pište čitelně do vyznačených 

bílých polí.  

Pokyny k otevřeným úlohám 

 

 

• Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice. 

• Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá 
písmena. 

• Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, pak původní odpověď 
přeškrtněte a novou odpověď zapište do 
stejného pole. Vaše odpověď nesmí 
přesáhnout hranice vyznačeného pole. 

 
Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 
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POSLECH 
1. ČÁST ÚLOHY 1–4 4 body/1 bod 

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na 
základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–C. 

1 Что будет делать Ира в воскресенье?  

 
2 Что женщина видела из окон своего номера? 

 
3 Как выглядит брат Вики?  

 
4 Что будут делать Вова с Витей в субботу? 

A) B) C) 
  

 

 

A) B) C) 
   

A) B) C) 
 

 
 

 

A) B) C) 
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2. ČÁST ÚLOHY 5–12 8 bodů/1 bod 

Uslyšíte rozhovor s ruským krasobruslařem. Na základě vyslechnuté nahrávky 
rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 

 
 
 
  

  P  N 
5 По словам спортсмена, американец лучше японского фигуриста. 

 

6 На чемпионат мира приехали все конкуренты фигуриста. 
 

7 Здоровье не
 

 позволяло фигуристу ехать на чемпионат мира. 

8 В ледовом шоу будет фигурист делать все прыжки. 
 

9 В ледовом шоу будет выступать инвалид. 
 

10 Участие в соревнованиях приносит фигуристам хорошие деньги. 
 

11 Жена фигуриста помогла ему найти деньги на подготовку. 
 

12 Олимпийские программы и музыка для фигуриста стоили вместе 
10 тысяч долларов. 
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3. ČÁST ÚLOHY 13–19 7 bodů/1 bod 

Uslyšíte nabídku pracovního programu pro mladé. Na základě vyslechnuté nahrávky 
doplňte chybějící informace na vynechaná místa v úlohách 13–19. V odpovědích použijte 
nejvýše 3 slova. Čísla můžete zapisovat číslicemi. První úloha slouží jako vzor (0). 

 
 
 
Агентство предлагает программу (0) студентам
 

 средних школ и ВУЗов. 

В городе (13) _____________ вы можете улучшить знание английского и 

французского языков. 

 

По этой программе можно работать до (14) _____________ месяцев. 

 

Студенты могут работать в (15) _____________ отдыха и развлечений. 

 

При поступлении на работу студенты получают не менее

 

 чем (16) _____________ 

канадских долларов в час. 

Разница между американским и канадским долларами – (17) _____________. 
 

В цену проживания в канадской семье входит (18) _____________. 

 

Программа для молодых людей до (19) _____________ лет. 
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4. ČÁST ÚLOHY 20–23 4 body/1 bod 

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na 
základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 20–23 vždy jednu správnou odpověď  
A–C. 

 
 
 
20 Какая профессия у девушки? 

A)  дизайнер моды 
B)  дизайнер игрушек 
C)  художник-иллюстратор  

 
 
21 Что говорит женщина о пельменях? 

A)  Она попробовала 150 видов пельменей. 
B) Она готовит пельмени с мамой с десяти лет. 
C)  Она любит мясную начинку больше, чем начинку из грибов. 

 
 
22 В каком году открыли Московскую городскую галерею братьев 

Третьяковых? 
A)  1856 
B)  1867 
C)  1892 

 
 
23 Что говорится о победе спортсменки? 

A)  Она была уверена, что победит. 
B)  Её тренер был победой удивлён. 
C)  Федерация ожидала такого успеха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 


