POSTSEKUNDÁRNE JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE
úroveň B2

RÁMCOVÉ OSNOVY PRE PRÍPRAVNÝ KURZ
NA ZÁKLADNÚ ŠTÁTNU JAZYKOVÚ SKÚŠKU Z RUSKÉHO JAZYKA

rozsah 142 vyučovacích hodín
Absolvent post sekundárneho jazykového vzdelávania má jazykové kompetencie na
požadovanej úrovni jazykovej náročnosti podľa druhu štátnej jazykovej skúšky, ktorú chce
vykonať.
Kurz pripravuje poslucháčov na úspešné vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky podľa
požiadaviek zvládnutia anglického jazyka na úrovni vymedzenej vyhláškou MŠ SR č.
321/2008 Z.z. o štátnej jazykovej škole a skúšobným poriadkom pre ŠJS.
Cieľom základnej štátnej jazykovej skúšky je preveriť vedomosti, jazykové zručnosti z
cudzieho jazyka a postoje, ktoré zodpovedajú jazykovým požiadavkám definovaným stupňom
B2 Spoločného európskeho referenčného rámca.
Účastník štátnej jazykovej skúšky má preukázať schopnosť porozumieť hovorenému a
písomnému textu a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu
jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti B2 podľa SERR.
Jazykové kompetencie, ktoré poslucháč získa absolvovaním prípravného kurzu na
základnú štátnu jazykovú skúšku:
Základná štátna jazyková skúška v ruskom jazyku preverí jazykové kompetencie uchádzača
a zároveň jeho znalosti o Ruskej federácie, o živote jej obyvateľov, o histórii a súčasnosti.
Účastník skúšky má preukázať znalosť a orientáciu v bežných životných situácii, svoje
vedomosti v otázkach politického, hospodárskeho a kultúrneho života v Rusku a vedieť ich
porovnať so Slovenskom.
Jazykové zručnosti:
1. Počúvanie s porozumením:
precvičovanie testovacích techník pre zručnosť počúvanie s porozumením s použitím
materiálov na úrovni B2
2. Čítanie s porozumením:

precvičovanie rôznych techník čítania s porozumením s cieľom zdokonaliť zručnosť čítanie
s porozumením a rozvíjať pozitívny vzťah k literatúre a k ďalším druhom umenia
prostredníctvom ruského jazyka.
3. Písanie
Rozvoj písomného prejavu s cieľom, aby poslucháč dokázal napísať jasný, podrobný text na
celý rad tém vzťahujúcich sa na jeho oblasť záujmu, pričom syntetizuje a vyhodnocuje
informácie a argumenty z celého radu zdrojov
4. Rozprávanie:
rozvíjanie rečových zručností, spoznávanie a pochopenie kultúry, zvykov a národnej identity
Ruska a pravidiel medziľudských vzťahov v rámci interkultúry. (okruhy tém z oblasti reálií).
Rozvíjanie schopnosti pohotovo a prirodzene reagovať v talianskom jazyku v bežných
životných situáciách na primeranej jazykovej úrovni a schopnosti plynulo a jazykovo správne
hovoriť v ruskom jazyku o nasledujúcich konverzačných témach:
Okruhy konverzačných tém
1. Свободное время человека, отпуск, каникулы, увлечения.
2. Моя профессия, моя любимая личность, личность, которая повлияла на меня,
внешность и черты характера.
3. Наш город, район, область. Города и места, достопримечательности.
4. Я и моя семья, в семейном кругу.
5. Питание, Типичные блюда русской и словацкой кухни.
6. В магазине, покупки, услуги.
7. Забота о здоровье человека и питание. Здоровый образ жизни.
8. Человек и природа, окружающая среда, погода, времена года.
9. Человек и искусство, культура.
10. Средства передвижения - путешествие.
11. Сотрудничество между странами Европы. Вопросы, волнующие современного
человека.
12. Город или деревня? Где вы предпочитаете жить?
13. Изучение иностранных языков, мультикультурное общество, образование не
кончается государственным экзаменом.
14. Спорт в жизни человека.

Okruhy tém z reálií
1. Физическая география Российской Федерации.
2. Экономическая география Российской Федерации.
3. Население, социальная структура общества.
4. Формы правительства в РФ – история и современность.
5. Образование в РФ.
6. Русский язык, его место в системе славянских языков.
7. Искусство (живопись, скульптура, музыка, фильм, театр…).
8. Наука и техника – выдающиеся представители.
9. Средства массовой информации ( печать, телевидение, радио …).
10. Основные направления в русской литературе.
11. Типичный образ жизни: праздники, обычаи, обряды, способ жизни, жизненный
уровень.
12. Обзор исторических событий на территории современной России.
13. Москва – столица России.
14. Санкт-Петербург – культурный центр России (история и современность).

Jazyková kompetencia
Gramatika, syntax, štylistika
upevnenie znalostí gramatického systému ruského jazyka ( učivo stredného, respektíve
vyššieho kurzu)
dôraz na adekvátny výber štylistických postupov ústneho a písomného štandardu ruštiny,
správne užívanie spojok, časových indikátorov, slovesných časov
logická stavba vety
tvorba osobného jazykového štýlu v rámci ústneho i písomného štandardu talianskeho jazyka
Lexika
Zodpovedajúca písomnému štandardu súčasnej ruštiny: pre oblasť voľnej témy.
Zodpovedajúca ústnemu štandardu všeobecnej ruštiny: pre oblasť konverzačných otázok.
Dôraz na adekvátny výber lexiky a základnú odbornú terminológiu pre oblasť faktografie
talianskej geografie, priemyselných a poľnohospodárskych odvetví, ekonomiky,
národohospodárstva, demografie, politického zriadenia, školstva, literárnych a umeleckých
žánrov, vedeckých odvetví, masmédií .

