METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY
49. ročník Olympiády v ruskom jazyku
ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

49. ročník Olympiády v ruskom jazyku sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční na základe
Organizačného poriadku Olympiády v ruskom jazyku č. 2010-10407/22665:1-913 a v súlade so
smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.
Vyhlasovateľom Olympiády v ruskom jazyku (ďalej len „ORJ“) je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Odborným garantom je Celoštátna odborná komisia Olympiády
v ruskom jazyku (ďalej len „COK ORJ“). Organizačne ju zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže (ďalej len „IUVENTA“) na základe kontraktu uzatvoreného s MŠVVaŠ SR, školy a školské
zariadenia na základe písomného poverenia príslušného okresného úradu v sídle kraja (ďalej len
„OÚ“), resp. povereného centra voľného času (ďalej len „poverené CVČ“).
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR garantuje:
a)

celoštátne kolo súťaže po stránke finančnej a organizačnej prostredníctvom organizácie
IUVENTA, po stránke odbornej prostredníctvom COK ORJ,
b) krajské kolá po stránke finančnej a organizačnej prostredníctvom OÚ, školské kolá
prostredníctvom škôl, odbornú stránku týchto kôl garantuje prostredníctvom COK ORJ
a krajských komisií ORJ.
Pri obsahovom zabezpečení súťaží spolupracuje COK ORJ s Asociáciou rusistov Slovenska (ARS),
s metodicko-pedagogickými centrami a so zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku.
Olympiáda v ruskom jazyku sa organizuje:
 pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií,
 pre žiakov stredných škôl – nie pre žiakov nadstavbovej formy štúdia!
Žiak súťaží v kategórii, ktorá zodpovedá typu školy, ročníku a ďalším kritériám, ktoré sú uvedené
v týchto pokynoch.
ORJ je postupová súťaž. Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie nižšieho kola
a umiestnenie sa na 1. mieste. V prípade odôvodnenej neúčasti víťaza (závažné zdravotné alebo
rodinné dôvody) postupuje do vyššieho kola náhradník – súťažiaci, ktorý sa umiestnil na 2. mieste
v príslušnej kategórii. Nahradenie súťažiaceho je možné uskutočniť najneskôr 3 pracovné dni pred
termínom konania príslušného kola súťaže po dohovore s organizátorom.
V rámci jednotlivých kôl ORJ musia byť udelené všetky miesta. O ďalšom postupe súťažiaceho do
vyššieho kola rozhoduje jeho úspešnosť.
1. ŠKOLSKÉ KOLO
Školského kola sa dobrovoľne zúčastňujú žiaci základných, stredných škôl a príslušných ročníkov
osemročných gymnázií, ktorí o súťaž prejavia záujem.
Školské kolá organizujú školy na základe dobrovoľnosti. Za ich prípravu, finančné, organizačné
a odborné zabezpečenie zodpovedajú riaditelia škôl a predmetové školské komisie.
Úlohou predmetovej školskej komisie je spropagovať olympiádu medzi žiakmi na škole, odborne ich
usmerňovať a odporučiť im vhodnú literatúru.
Predmetová školská komisia postupuje pri súťaži v súlade s organizačným poriadkom a týmito
pokynmi. Každú kategóriu hodnotí odborná porota (hodnotiaca komisia), odporúčame vytvoriť
trojčlenné odborné poroty. Žiaci dodržiavajú pravidlá súťaže.
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Odborná porota určí poradie súťažiacich, predseda predmetovej školskej komisie oboznámi
súťažiacich s výsledkami a vyhlási víťaza danej kategórie. Diplom pre víťazov podpíše predseda
predmetovej školskej komisie a riaditeľ školy.
Predseda predmetovej školskej komisie zašle výsledkové listiny školského kola elektronickou poštou
najneskôr do 3 pracovných dní po termíne súťaže predsedovi príslušnej krajskej komisie
a príslušnému OÚ, resp. poverenému CVČ.
Predseda predmetovej školskej komisie vyhodnotí priebeh a úroveň školského kola, vo
vyhodnotení podujatia uvedie aj celkový počet žiakov zúčastnených v školskom kole olympiády.
Vyhodnotenie je potrebné zaslať elektronickou poštou príslušnému predsedovi krajskej komisie ORJ
do 7 dní po termíne súťaže.
V prípade, že o súťaž prejavia záujem žiaci školy, na ktorej sa ruský jazyk (RUJ) nevyučuje, školské
kolo môžu absolvovať na svojej alebo na inej škole po vzájomnej dohode riaditeľov škôl. Pokiaľ žiaci
absolvujú školské kolo na inej škole, výsledkové listiny budú vyhotovené pre každú školu zvlášť.
Predseda predmetovej školskej komisie je zodpovedný za správne vyplnenie prihlášky žiaka do
krajského kola i jeho zaslanie poštou alebo elektronickou poštou príslušnému predsedovi krajskej
komisie ORJ a poverenému organizátorovi krajského kola do požadovaného termínu.
Nesprávne alebo nedostatočne vyplnená prihláška môže ohroziť účasť žiaka v súťaži.
Všetky potrebné tlačivá sú na stránke www.olympiady.sk v ORJ v časti Tlačivá.
2. KRAJSKÉ KOLO
Krajského kola sa zúčastňujú žiaci základných, stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných
gymnázií, ktorí sa v školskom kole ORJ umiestnili na 1. mieste v každej kategórii.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Všetky náležitosti týkajúce sa zasielania prihlášok a pozývania do krajského kola určí príslušný OÚ,
resp. poverené CVČ.
Krajské kolo ORJ pre žiakov všetkých kategórií zabezpečuje po odbornej stránke krajská komisia ORJ,
organizačne ho zabezpečuje škola alebo školské zariadenie na základe písomného poverenia
príslušného OÚ, resp. CVČ v spolupráci s príslušnou krajskou komisiou ORJ.
Krajskú komisiu ORJ vymenúva príslušný OÚ. Návrh na predsedu krajskej komisie predkladá
príslušnému OÚ predseda COK ORJ a návrh na členov krajskej komisie predkladá predseda krajskej
komisie ORJ.
Krajské komisie navrhnú odborné poroty pre každú kategóriu tak, aby v nich boli zastúpení skúsení
učitelia, zástupcovia metodicko-pedagogických centier a iní, ktorí objektívne posúdia úroveň
vedomostí súťažiacich. Ak je to možné, odporúčame vytvoriť trojčlenné poroty, zabezpečiť účasť
autorov súťažných úloh ORJ pre jednotlivé kategórie (ak sú z daného kraja), príp. zahraničných
lektorov a učiteľov rôznych typov škôl. Jedna odborná porota môže hodnotiť aj dve kategórie.
Odbornú porotu môžu tvoriť aj učitelia zúčastnených škôl, pričom predseda krajskej komisie
zabezpečí ich účasť v porote tak, aby učiteľ nebol členom poroty v tej kategórii, v ktorej súťaží jeho
žiak. Pri nemožnosti splnenia tejto požiadavky zodpovedá za objektivitu predseda krajskej komisie.
Žiaci súťažia anonymne a dodržiavajú pravidlá súťaže. Členovia odbornej poroty sa riadia týmito
pokynmi a pokynmi pre členov odbornej poroty, ktoré im spolu s úlohami poskytne COK ORJ
prostredníctvom organizácie IUVENTA. Organizátor krajského kola zabezpečí podľa počtu
prihlásených súťažiacich potrebné množstvo kópií súťažných materiálov, a to aj v prípade jedného
účastníka v určitej kategórii (krajská komisia poskytne súťažné materiály krajského kola
príslušnej kategórie aj pre jedného prihláseného žiaka). V takomto prípade je taktiež potrebné
zabezpečiť, aby žiak absolvoval všetky súťažné disciplíny a mal riadne vyplnené Celkové hodnotenie
(tlačivo je zverejnené na www.olympiady.sk v časti ORJ/Tlačivá), inak nie je možný jeho postup do
celoštátneho kola.
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Krajské kolo musí byť organizované na jednom mieste spoločne pre žiakov základných aj stredných
škôl a musí byť na ňom prítomný predseda krajskej komisie ORJ, ktorý podpisuje výsledkovú listinu
a diplomy. Diplomy z krajského kola ORJ podpisuje aj prednosta príslušného OÚ. V prípade, že sa
do jednej kategórie krajského kola prihlásia menej ako 3 žiaci, môže príslušná krajská komisia
v záujme vytvorenia konkurenčného prostredia rozhodnúť o zaradení ďalšieho žiaka z tej istej školy,
a to na základe počtu bodov dosiahnutých v školskom kole. Postupujúci súťažiaci musí byť úspešným
riešiteľom školského kola.
Predseda krajskej komisie ORJ zašle výsledkové listiny elektronickou poštou predsedníčke COK ORJ,
organizácii IUVENTA a príslušnému OÚ, resp. poverenému CVČ najneskôr do 3 pracovných dní po
krajskom kole.
Vyhodnotenie podujatia vrátane štatistiky zapojenia žiakov do školských kôl v kraji, ako aj
krajského kola zašle predseda krajskej komisie ORJ elektronickou poštou predsedovi COK ORJ,
organizácii IUVENTA a príslušnému OÚ, resp. poverenému CVČ do 7 dní po krajskom kole.
Žiaci, ktorí sa v krajskom kole umiestnili na 1. mieste v každej kategórii a dosiahli úspešnosť
minimálne 50 % (získali aspoň 50 % z maximálneho počtu bodov), postupujú do celoštátneho kola.
Pozvánka a pokyny na celoštátne kolo budú zverejnené na www.olympiady.sk v príslušnom ročníku
ORJ. Postupujúci súťažiaci sa prihlasujú na celoštátne kolo ORJ na www.olympiady.sk v príslušnom
ročníku súťaže v časti Celoštátne kolo/Prihlasovanie a riadia sa Pokynmi pre účastníkov podujatí
predmetových olympiád a postupových súťaží zabezpečovaných organizáciou IUVENTA, ktoré sú
zverejnené na www.olympiady.sk v časti Dokumenty/Pokyny pre účastníkov podujatí POPS.

3. CELOŠTÁTNE KOLO
Celoštátneho kola sa zúčastňujú žiaci základných, stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných
gymnázií, ktorí sa v krajskom kole ORJ umiestnili na 1. mieste v každej kategórii a dosiahli
úspešnosť minimálne 50 %.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
V celoštátnom kole nemôže súťažiť žiak, ktorý sa nezúčastnil krajského kola.
V prípade že niektorá z kategórií bude v celoštátnom kole obsadená menej ako štyrmi riadne
prihlásenými súťažiacimi, o jej doplnení rozhodne predseda COK ORJ. Danú kategóriu je možné
doplniť súťažiacimi (max. však na počet 4 súťažiaci), ktorí v krajskom kole obsadili 2. – 3. miesto a
v rámci Slovenska získali najvyšší počet bodov v príslušnej kategórii. Celoštátneho kola sa však môžu
zúčastniť v jednej kategórii maximálne dvaja súťažiaci z tej istej školy. Zoznam doplnených súťažiacich
zašle predseda COK ORJ elektronickou poštou tajomníkovi COK ORJ. Ich pozvanie do celoštátneho
kola zabezpečí IUVENTA.
Celoštátne kolo ORJ pre žiakov všetkých kategórií zabezpečuje po odbornej stránke COK ORJ.
Organizačne zabezpečuje celoštátne kolo ORJ IUVENTA.
COK ORJ vymenúva minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Návrh na predsedu celoštátnej
odbornej komisie podáva odborná inštitúcia, resp. organizácia a návrh na členov celoštátnej odbornej
komisie podáva jej predseda.
Predsedníčka COK ORJ navrhne pre každú kategóriu trojčlennú odbornú porotu, ktorá súťažiacich
hodnotí podľa vopred stanovených kritérií a pokynov. Žiaci súťažia anonymne a podľa pravidiel,
s ktorými sú oboznámení pred začiatkom súťaže. Jedna odborná porota môže hodnotiť aj dve
kategórie.
IUVENTA zverejní výsledkové listiny celoštátneho kola na internetovej stránke www.olympiady.sk.
3

HARMONOGRAM OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
49. ročník, školský rok 2018/2019

Zaslanie
Kolo

ŠKOLSKÉ

KRAJSKÉ
miesto určí OÚ,
resp. poverené CVČ

CELOŠTÁTNE
BRATISLAVA

Termín

výsledkových listín

1)

vyhodnotenia

2)

3)

prihlášok
do vyššieho kola

do 14. 12. 2018

do 3 pracovných dní
po termíne kola,
do 7 pracovných dní
najneskôr do
po termíne kola,
19. 12. 2018
najneskôr do
predsedovi KK ORJ
28. 12. 2018
a OÚ, resp.
predsedovi KK ORJ
poverenému CVČ

termín a adresu,
na ktorú je
potrebné zaslať
prihlášky,
určí OÚ, resp.
4)
poverené CVČ

25. 3. 2019

do 3 pracovných dní do 7 pracovných dní
po termíne kola,
po termíne kola,
najneskôr do
najneskôr do
28. 3. 2019
3. 4. 2019
predsedníčke
predsedníčke
COK ORJ, OÚ, resp.
COK ORJ, OÚ, resp.
poverenému CVČ
poverenému CVČ
a organizácii
a organizácii
IUVENTA
IUVENTA

prihlásenie na
www.olympiady.sk
v príslušnom
ročníku v časti
Celoštátne kolo/
Prihlasovanie

16. – 17. 4. 2019

Tlačivo výsledkovej listiny1), tlačivo na vyhodnotenie podujatia2) a tlačivo prihlášky do krajského
kola3) sú zverejnené na internetovej stránke www.olympiady.sk v časti ORJ/Tlačivá.
4)

Adresár pracovníkov OÚ a poverených CVČ zabezpečujúcich okresné a krajské kolá POPS je
zverejnený na www.olympiady.sk v časti Dokumenty.

Ďalšie informácie podajú členovia
Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v ruskom jazyku:

PhDr. Mária Matušková (predsedníčka COK ORJ)
Partizánska 5, 984 01 Lučenec
Mobil: +421 915 086 367
E-mail: mmatuskova@mail.ru

Mgr. Vladimíra Kosorinská (tajomníčka COK ORJ)
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Tel.: +421 2 59 296 406
Mobil: +421 917 71 88 06
E-mail: vladimira.kosorinska@iuventa.sk
Web: www.iuventa.sk, www.olympiady.sk
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KATEGÓRIE A OBSAHOVÁ ČASŤ

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA PRE VYUČUJÚCICH
Úlohou Olympiády v ruskom jazyku nie je testovať komunikačné zručnosti a jazykové vedomosti
žiakov len na základe učebných osnov a štandardov, keďže ORJ je súťaž pre talentovaných žiakov,
ktorých komunikačná kompetencia je nad rámec týchto pedagogických dokumentov.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť žiaci nadstavbovej formy štúdia, resp. žiaci, ktorí už z RUJ absolvovali
maturitnú skúšku.
Základnými kritériami na zaradenie žiakov do príslušných kategórií sú typ školy, ktorú navštevujú a
počet absolvovaných hodín RUJ.
Pri zaraďovaní žiakov do kategórií pre stredné školy, teda B1, B2, B3, B4 je potrebné brať do úvahy
počet hodín RUJ na základnej škole vrátane.
Počet absolvovaných hodín RUJ sa vypočíta vynásobením počtu vyučovacích hodín v školskom roku
(pri časovej dotácii 2 hodiny týždenne = 60 hodín, 3 hodiny = 90 hodín, …) počtom rokov vyučovania
RUJ.
Na 1., 2. a 3. mieste sa v každej kategórii môže umiestniť iba jeden súťažiaci. V prípade rovnosti
bodov rozhoduje počet bodov v ústnej časti súťaže.
Krajského/celoštátneho kola sa môžu v jednej kategórii zúčastniť maximálne dvaja súťažiaci z tej
istej školy. O konečnom počte súťažiacich v jednotlivých kategóriách rozhodne predseda krajskej
komisie ORJ alebo predseda COK ORJ v prípade krajského kola, v prípade celoštátneho kola o tomto
rozhoduje predseda COK ORJ spolu s organizátorom.
Súťažiaci postupujúci do krajského kola je povinný poslať spolu s prihláškou do krajského kola súťaže
aj vyplnené jazykové portfólio. Prílohou prihlášky do krajského kola je aj výsledková listina zo
školského kola! Tieto tlačivá sú zverejnené na www.olympiady.sk v časti ORJ/Tlačivá.
Predčasný odchod žiaka zo súťaže pred jej oficiálnym ukončením je možný len na základe súhlasu
predsedu KK ORJ, resp. COK ORJ a organizátora. Neospravedlnený odchod môže byť dôvodom na
diskvalifikáciu.
V prípade nesprávneho zaradenia žiaka do kategórie predmetovou školskou komisiou, neúplného
a nepresného vyplnenia prihlášky do vyššieho kola, prípadne nedoručenia požadovaných materiálov,
nebude súťažiacemu umožnené zúčastniť sa olympiády.
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KATEGÓRIE OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
A1

žiaci ZŠ a prímy až kvarty osemročných gymnázií, ktorí sa učia ruský jazyk (RUJ) menej ako
300 hodín

A2

žiaci ZŠ a prímy až kvarty osemročných gymnázií, ktorí sa učia RUJ viac ako 300 hodín

A3

Žiaci ZŠ a prímy až kvarty osemročných gymnázií,
 ktorí sa narodili alebo žijú na Slovensku a RUJ je materinským jazykom jedného z rodičov
alebo starých rodičov,
 ktorí sa v čase školskej dochádzky zúčastnili pobytu v rusky hovoriacej krajine alebo v inej
krajine, v ktorej bežne používaným jazykom komunikácie (vyučovacím jazykom) je RUJ a
pobyt trval dlhšie ako 2 mesiace (bez obmedzenia)

B1

žiaci všetkých typov SŠ a kvinty až oktávy osemročných gymnázií, ktorí sa učia RUJ menej ako
300 hodín

B2

žiaci všetkých typov SŠ a kvinty až oktávy osemročných gymnázií, ktorí sa učia RUJ viac ako
300 hodín

B3

B4

žiaci všetkých typov SŠ a kvinty až oktávy osemročných gymnázií,
 ktorí sa narodili alebo žijú na Slovensku a RUJ je materinským jazykom jedného z rodičov
alebo starých rodičov,
 ktorí sa v posledných piatich rokoch zúčastnili pobytu v rusky hovoriacej krajine alebo v inej
krajine, v ktorej bežne používaným jazykom komunikácie (vyučovacím jazykom) je RUJ a
pobyt trval dlhšie ako 2 mesiace (bez obmedzenia)
žiaci všetkých typov SŠ a kvinty až oktávy osemročných gymnázií s týždňovou hodinovou
dotáciou RUJ vyššou ako 6 hodín a žiaci 2. – 5. ročníka bilingválnych gymnázií s vyučovacím
jazykom slovenským a ruským s vyšším počtom absolvovaných hodín ako 600.
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OBSAH SÚŤAŽE
I. Písomná časť
Úloha
1. Počúvanie
textu
s porozumením

Čas a hodnotenie
v krajskom a
celoštátnom
kole:
15 minút
10 bodov
(1 bod za každú
správnu odpoveď
v teste)

Pokyny pre súťažiacich a členov odbornej poroty











2. Čítanie textu
s porozumením

v krajskom a
celoštátnom
kole:





20 minút
10 bodov
(1 bod za každú
správnu odpoveď
v teste)






3. Test z
kulturológie

v krajskom
a celoštátnom
kole:




25 minút
v krajskom kole:
20 bodov



v celoštátnom
kole:
30 bodov



(1 bod za každú
správnu odpoveď
v teste)



Súťažiaci si vypočujú 2 x za sebou sujetový text v podaní dvoch
rôznych členov odbornej poroty; počas počúvania textu si
nerobia poznámky,
správnosť pochopenia textu sa kontroluje testom s 10 otázkami
typu áno – nie, vo vyšších kolách aj besedou,
po prečítaní textu číta jeden člen odbornej poroty otázky
k textu; vopred upozorní súťažiacich, že v prípade
nepochopenia otázky, otázku na požiadanie na konci zopakuje
(po odznení všetkých otázok),
súťažiaci v odpoveďovom hárku vyznačia správnu odpoveď
krížikom,
po skončení úlohy odborná porota zozbiera odpoveďové hárky
a vyhodnotí podľa kľúča; počet bodov zaznačí do tlačiva
„Celkové vyhodnotenie“ pod 1. úlohu,
počas vyhodnocovania testu ostatní členovia odbornej poroty
besedujú so súťažiacimi o texte,
beseda sa nehodnotí.
Súťažiaci čítajú text a súčasne riešia test,
správnu odpoveď na otázku v teste vyznačia krížikom,
hodnotí sa pochopenie obsahu – test s 10 otázkami s výberom
odpovede z troch možností, pričom správna je vždy len jedna z
nich,
po uplynutí vymedzeného času jeden člen odbornej poroty
zozbiera texty aj testy a vyhodnotí ich podľa kľúča; počet bodov
zaznačí do tlačiva „Celkové vyhodnotenie“ pod 2. úlohu,
počas vyhodnocovania testu ostatní členovia odbornej poroty
besedujú so súťažiacimi o texte,
beseda sa nehodnotí.

Test v krajskom kole pozostáva zo 7, v celoštátnom kole z 10
úloh,
test obsahuje uzavreté úlohy (výber z niekoľkých možností,
priraďovanie) a otvorené úlohy s krátkou odpoveďou
(doplnenie slova, ukončenie vety),
po uplynutí vymedzeného času jeden člen odbornej poroty
zozbiera testy a vyhodnotí ich podľa kľúča; počet bodov zaznačí
do tlačiva „Celkové vyhodnotenie“ pod 3. úlohu,
hodnotí sa aj pravopisná správnosť textu,
kým sa test vyhodnocuje, odporúčame skupinu oboznámiť so
správnymi odpoveďami.
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II. Ústna časť
Úloha

Čas a hodnotenie

1. Ústna reč

v krajskom a
celoštátnom kole:

Pokyny pre súťažiacich a členov odbornej poroty


Voľný rozhovor
s členmi odbornej 1 minúta – príprava
poroty
3 – 4 minúty – odpoveď
Konverzačné
jedného súťažiaceho
témy
20 bodov

Odborná porota v krajskom aj celoštátnom kole vyžrebuje
problémovú úlohu v rámci jednej z nasledovných piatich
tém:
-

pre A kategórie:
1. Škola
2. Ja a iní
3. Moje obľúbené ročné obdobie
4. Voľný čas, záľuby a šport
5. Moja rodina, môj domov

Kritériá:
– obsažnosť
– pohotovosť
– originalita
– jazyková úroveň

-

pre B kategórie:
Čo mi v živote chýba
2. Masmédiá v živote mladých ľudí
3. To je môj hrdina
4. Príroda
5. Bývanie
1.







súťažiaci vstupujú do miestnosti po jednom, po
zodpovedaní svojej úlohy zostávajú v miestnosti,
súťažiaci môže počas prípravy použiť slovník, odpovedá
cca 3 – 4 minúty,
otázky členov odbornej poroty môžu presahovať rozsah
vylosovanej témy (v rámci stanovených tém),
hodnotí sa obsažnosť (5 bodov), pohotovosť (5 bodov),
originalita (5 bodov) i jazyková úroveň (5 bodov),
sprevádzajúci učitelia môžu byť prítomní, nesmú však do
ukončenia súťažnej disciplíny opustiť miestnosť.
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2. Beseda
súťažiacich
s odbornou
porotou
Kulturológia

v krajskom a
celoštátnom kole:

Odborná porota v krajskom aj celoštátnom kole vyžrebuje
jednu z nasledovných 5 tém:

20 – 30 minút

 pre A kategórie:
1. Detská literatúra
2. Múzeá a galérie Ruska a Slovenska
3. Aké miesta v Moskve a Sankt-Peterburgu by som si
pozrel/pozrela
4. Moje obľúbené miesto
5. Slovenské a ruské tradície a sviatky

20 bodov
Kritériá:
– obsažnosť
– faktografická
správnosť
– originalita
– jazyková úroveň
– pohotovosť
– aktivita



pre B kategórie:
1. Úspechy Ruska vo svete
2. Slovenské a ruské zaujímavé miesta
3. Ruské divadlo a film
4. Významné osobnosti Slovenska a Ruska
5. Výtvarní umelci Slovenska a Ruska



jeden člen odbornej poroty urobí motivačný úvod k téme,
členovia odbornej poroty usmerňujú priebeh besedy a
dbajú,
aby
súťažiaci
besedovali
samostatne
a nedeklamovali vopred naučené texty k témam,
hodnotí sa obsažnosť, faktografická správnosť (5 bodov),
originalita (5 bodov), jazyková úroveň (5 bodov),
pohotovosť, aktivita (5 bodov).





3. Rozprávanie
na základe
vizuálneho
podnetu

len v krajskom kole:



1 minúta – príprava,
3 – 4 minúty – odpoveď
jedného súťažiaceho
20 bodov
Kritériá:
– obsažnosť
– originalita
– jazyková úroveň
súťažiaceho






Obrazový materiál je rovnaký pre všetkých súťažiacich v
danej kategórii (súťažiaci budú mať k dispozícii farebný
obrazový materiál a budú k nemu uvedené kľúčové slová,
slovné spojenia):
 A1, A2, B1 – koláž k určitej téme, ilustrácie
k rozprávkam alebo reprodukcie umeleckého diela,
 A3, B2, B3, B4 – reprodukcie umeleckého diela,
súťažiaci vstupujú do miestnosti po jednom, po
zodpovedaní svojej úlohy zostávajú v miestnosti,
súťažiaci zostaví monológ – opis, rozprávanie na základe
úlohy a obrazového materiálu, ktorý mu predloží člen
odbornej poroty, počas prípravy si môže robiť poznámky,
použiť slovník,
hodnotí sa obsažnosť (7 bodov), originalita (7 bodov) a
jazyková úroveň (6 bodov).
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4. Rozprávanie na
kulturologickú
tému s využitím
odbornou
porotou
ponúknutého
vizuálneho
materiálu

5. Slohová práca

len v celoštátnom kole:
15 minút – príprava,
15 minút – odpoveď
jedného súťažiaceho
20 bodov
Kritériá:
– obsažnosť,
faktografická
správnosť
– originalita
– jazyková úroveň
– schopnosť využiť
ponúknutý materiál
len v celoštátnom kole:











Napísanie slohovej práce (s možnosťou použitia
prekladového slovníka – dodá ho odborná porota)
v nasledovnom rozsahu:
 A1, B1 do 60 slov,
 A2, B2 do 80 slov,
 A3, B3, B4 do 100 slov,



témy slohových prác: možnosť výberu z troch

max. 45 minút
20 bodov
Kritériá:
– obsah
– rozsah
– slovná zásoba
– gramatika

Súťažiaci vstupujú do miestnosti po jednom, po
zodpovedaní svojej úlohy zostávajú v miestnosti,
každý súťažiaci si vylosuje 2 témy, z ktorých si môže jednu
vybrať,
témy sú rovnaké ako v bode 2 – Beseda súťažiacich
s odbornou porotou – Kulturológia,
v stanovenom čase si súťažiaci pripraví rozprávanie
s možnosťou použitia odbornou porotou ponúknutého
materiálu,
počas prípravy si môže súťažiaci robiť poznámky, použiť
slovník,
hodnotí sa obsažnosť, faktografická správnosť (5 bodov),
originalita (5 bodov), jazyková úroveň (5 bodov),
schopnosť využiť ponúknutý materiál (5 bodov).

Témy budú oznámené v mieste konania súťaže,
vychádzajúc z vybraných tém pre ústnu reč
a kulturológiu.



v súťažných materiáloch pre A kategórie budú v rámci
každej témy uvedené aj 3 podtémy,
hodnotí sa obsah (5 bodov), rozsah (5 bodov), slovná
zásoba (5 bodov) a gramatika (5 bodov).
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