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Ústní maturitní zkouška z ruského jazyka – forma a hodnocení 

Profilová část maturitní zkoušky z ruského jazyka se skládá z písemné práce a ústní zkoušky. 

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud prospěl ze všech dílčích zkoušek, tj. v obou dílčích 

zkouškách dosáhl nebo překročil hranici úspěšnosti. Hranice úspěšnosti a výsledné hodnocení 

žáka se stanoví váženým průměrem procentních bodů získaných v jednotlivých dílčích 

zkouškách, a to s následujícími váhami jednotlivých dílčích zkoušek: písemná část 40 %, 

ústní část 60 %. 

Hodnocení každé dílčí zkoušky profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka se provádí 

podle klasifikační stupnice:  

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

Pokud žák některou část maturitní zkoušky z ruského jazyka nevykoná úspěšně, opakuje tu 

část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 

Forma: 

Ústní zkouška z ruského jazyka se skládá z otevřených úloh vyžadujících širokou odpověď. 

Odpovědí je souvislý samostatný ústní projev nebo interakce. Ústní zkouška má čtyři části, 

které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v ruském jazyce. Žák si vylosuje jedno ze 

všeobecných témat z celkové školní nabídky 20 témat. Vlastní zkouška je zahájena krátkým 

motivačním úvodem, poté následuje první část ústní zkoušky, ve které má žák v odpovídající 

míře podrobnosti zodpovědět běžné dotazy vztahující se k danému všeobecnému tématu. Ve 

druhé části ústní zkoušky má žák v samostatném ústním projevu popsat obrázek, porovnat dva 

obrázky. Ve třetí části ústní zkoušky probíhá samostatný ústní projev na dané všeobecné téma. 

Ve čtvrté části ústní zkoušky probíhá v rámci dané komunikační situace ústní interakce nebo 

samostatný ústní projev k danému tématu aplikovanému na oblast odborného jazyka. Před 

zahájením ústní zkoušky má každý žák vymezený čas na přípravu. Žák má možnost si během 

přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce používat. Během přípravy na ústní 

zkoušku je povoleno používat slovníky a se souhlasem školy i jiné pomůcky a materiály, které 

žák potřebuje k přípravě. Zkouška probíhá v ruském jazyce před maturitní komisí. 

  

první část sebeprezentace žáka a prověření konverzační pohotovosti 

žáka zadáním 3-5 otázek k vylosovanému tématu 

2,5 minuty 

druhá část popis obrázku k tématu dle výběru ze dvou, porovnání obou, 

reakce na upřesňující otázky 

2,5 minuty 

třetí část samostatný ústní projev k vylosovanému tématu v kombinaci 

s interakcí v rozhovoru se situačním partnerem (zkoušející) 

7 minut 

čtvrtá část odborná složka se prověřuje sadou úkolů k odbornému 

tématu aplikovanému na vylosované všeobecné téma dle 

pracovního listu  

3 minuty 
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Doba na přípravu (ve zkušební místnosti před zkouškou): 

20 minut – žáci intaktní 

žáci s PUP – navýšení času na přípravu dle doporučení poradenského zařízení 

Doba zkoušení:  

15 minut 

Povolené pomůcky:  

překladový Č-R a R-Č slovník, školní příručka k oboru Dělovaja korrespondencija, zeměpisné 

mapy, obrazové předlohy pro doplnění informací z reálií a lingvoreálií  

 

Charakteristika ústního projevu a ústní interakce žáka: 

Ústní projev 

Žák dovede: popsat místo, cestu, věc, osobu, činnost, událost, zkušenost, zážitky apod.; popsat 

a/nebo představit sebe i druhé; poskytnout nekomplikované informace a s omezenou přesností 

složitější informace; uvést podrobnosti; srovnávat různé alternativy; vyjádřit myšlenky, 

přesvědčení, pocity, sny, naděje apod.; postihnout dostatečně přesně podstatu myšlenky nebo 

problému; vyjádřit vlastní názor; vyjádřit souhlas/nesouhlas s názorem, jednáním apod.; 

vysvětlit své názory, reakce, plány a jednání a stručně je zdůvodnit; vysvětlit důvody možného 

problému; vyprávět skutečný i smyšlený příběh; přiblížit obsah např. knihy, filmu, divadelního 

představení; přednést předem připravenou přednášku/prezentaci a zodpovědět následné dotazy; 

použít vhodné komunikativní strategie (např. požádat o ujištění, že výraz, který užil, je 

správný). 

Ústní interakce 

Žák dovede: získat, předat, ověřit a potvrdit si informace; udílet pokyny a požádat o ně; zahájit, 

udržovat a ukončit jednoduchý rozhovor; vyzvat partnera v komunikaci, aby vyjádřil svůj 

názor; stručně komentovat vyjádřený názor; reagovat na vyjádřené pocity; zodpovědět běžné 

dotazy; zodpovědět otázky týkající se podrobností; použít vhodné komunikativní strategie. 

Charakteristika komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů 

Žádnou z oblastí užívání jazyka nelze považovat za uzavřenou. Komunikační situace v rámci 

jednotlivých oblastí však zpravidla zahrnují následující složky: prostředí, místo a čas (kde a 

kdy se komunikační situace odehrává); osoby (kdo se komunikační situace účastní a v jaké 

společenské roli); události/činnosti/úkony (co se během komunikační situace odehrává); 

předmět komunikace (čeho/koho se komunikační situace týká).  

Tematické okruhy 

Témata a tematické okruhy lze dělit podle různých hledisek, výčet všeobecných témat pro 

jednotlivé tematické okruhy však nebude nikdy uzavřený. Mnohá témata se mohou vztahovat 

k několika tematickým okruhům a vzájemně se mohou prolínat. Tematické okruhy se týkají 

konkrétních a běžných témat z těchto oblastí: osobní, veřejné, vzdělávací a pracovní.  
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Seznam všeobecných a odborných témat profilové dílčí ústní maturitní zkoušky 

z ruského jazyka  

Všeobecná témata:  

1) Partnerství zahraničních škol – cizí jazyky a mezinárodní kontakty 

2) Sportovně turistický kurz, zdraví – turismus - ekologie 

3) Zahraniční návštěva ve škole - den otevřených dveří 

4) Výběr turistického zájezdu do Ruska, města a přírodní zóny - zeměvěda  

5) Historické osobnosti regionu - veřejní činitelé 

6) Osobnosti kultury regionu s vazbou na školu 

7) Průmysl regionu, významné firmy, bydlení a služby 

8) Dopravní systém města a regionu 

9) Historie města - sídla školy 

10) Kolínský region očima zahraničního turisty, pamětihodnosti a příroda 

11) Kulturní život Kolína a okolí 

12) Návštěva Prahy se zahraničním turistou, informace o Česku 

13) Zpráva ze služební cesty se zahraniční delegací, stravování 

14) Příprava firemního večírku pro cizince – organizace, program, ubytování 

15) Regionální veletrhy a výstavnictví – péče o zákazníky 

16) Činnost školního „Ruského jazykového klubu“, kalendář a svátky 

17) Pracovní den - představy a možná realita 

18) Obchodní síť ve městě a nákupní možnosti 

19) Zkušenosti z provozní praxe studenta 

20) Můj poslední školní rok na střední škole 

 

01. Партнёрство зарубежных школ - образование и изучение языков, контакты 

02. Спортивно-туристический курс, здоровье - туризм - экология 

03. Mеждународные контакты -  зарубежный визит в школе - день открытых дверей 

04. Страноведение: выбор туристического маршрута в Россию, города и природные 

зоны 

05. Исторические личности региона - общественные деятели 

06. Знатные лица культуры региона с отношением к школе 

07. Промышленность региона, значительные фирмы, жильё и услуги 

08. Система транспорта в городе и регионе 

09. История города - места нашей школы 

10. Колинский регион глазами иностранного туриста, достопримечательности и 

природа 

11. Культурная жизнь в Колине и окрестностях 

12. Экскурсия в Прагу с туристом, изложение о Чехии 

13. Отчёт о командировке с зарубежной делегацией, питание 

14. Подготовка фирменной вечеринки для иностранцев - организация, программа, 

размещение 

15. Региональные ярмарки и торговые выставки 

16. Деятельность школьного "Русского языкового клуба", календарь и праздники 

17. Рабочий день - представления и действительность 

18. Торговая городская сеть и возможности для покупок 

19. Опыт из школьной практики учащегося 

20. Мой последний год учёбы в средней школе 
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Odborná témata: 

 

01. письмо-образец, личные и деловые письма části vzorového obchodního dopisu 

02. агентство, посредничество        zprostředkování a navazování obch. kontaktů 

       03. сообщение     sdělení, oznámení a žádosti (různý obsah) 

       04. запрос и предложение                              poptávka a nabídka 

       05. реклама     reklama 

       06. заказ, подтверждение заказa               objednávka, potvrzení objednávky 

             аннулирование/ отказ от заказa           zrušení/odvolání objednávky 

       07. просьба/ запрос в банк,    žádost do banky / hospodářské komory 

             в кредитное агентство (платежеспособность )               (solventnost partnera)  

       08. отчёт о кредитных операциях               úvěrová informace 

       09. доставкa:  анонс/ объявление доставки    dodávka: odesílací návěští (avízo) 

                           уведомление о получении            potvrzení přijetí 

       10. напоминание, извинение   upomínka, omluva 

        напоминание об уплате, предупреждениe       platební upomínka (penále)  

       11. отсрочка платежа                      odklad platby     

       12. жалоба/ рекламация               reklamace - stížnost 

       13. ответ на жалобу (скидка)    reklamace - odpověď (sleva) 

       14. заявление      žádost o místo 

работники и соискатели                      pracovníci a uchazeči 

       15. представительство                     zahraniční zastoupení 

       16. участие в ярмарке    účast na veletrhu, ubytování a osobní péče 

       17. речь: приглашение, благодарность  proslov: pozvání, poděkování 

       18. речь: поздравление, соболезнование  proslov: blahopřání, kondolence 

       19. разговоры по телефону   telefonování: úvodní a závěrečná část hovoru 

       20. коммуникация по Интернету   internetová komunikace 
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Kritéria hodnocení ústní zkoušky z ruského jazyka 

Dílčí zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu ruský jazyk se skládá ze čtyř částí. 

Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:  

I. Zadání/ Obsah a projev  

II. Lexikální kompetence  

III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti 

IV. Fonologická kompetence  

Každá ze čtyř částí zkoušky je hodnocena podle prvních dvou kritérií, třetí a čtvrté kritérium je 

aplikováno na celou zkoušku. Každé kritérium je hodnoceno body na bodové škále 0 –1 –2 –3. 

V případě, kdy je jakákoli ze čtyř částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání/Obsah a projev) 

hodnocena počtem bodů „0“, podle dalších kritérií se ústní projev dané části nehodnotí a 

výsledný počet bodů za tuto část ústního projevu je roven „0“. V kritériu I. se uděluje „0“ 

v těchto případech: 

• nesplnění požadavků zadání 

• ústní projev se nevztahuje k zadanému tématu/ zadané komunikační situaci 

• ústní zkouška nesplňuje požadavky na správnost a rozsah ověřovaných specifických 

odborných znalostí či dovedností  

• ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek jazyka 

Žáci s  PUP – tolerance chyb v ústním projevu dle doporučení poradenského zařízení 

Hodnocení – body, známka: 

• Splnění komunikačního úkolu  3-0 bodů za každou část, max.  12 

• Lexikální bohatost    3-0  za každou část, max. 12 

• --- 

• Gramatická správnost    3-0  za celou zkoušku, 3 

• Fonetická stránka projevu   3-0  za celou zkoušku 3 

celkem 30 

Převod na známky v % pásmo 

• 1 od 100 %  30 - 27       (4 body) 

• 2 od 87 %  26 - 22  (5 bodů) 

• 3 od 73 %  21 - 17  (5 bodů) 

• 4 od 58 %  16 - 13  (4 body) 

• 5 od 43 %  12 - 0 

 

V Kolíně 10. ledna 2022 

 

___________________________    ___________________________ 

 Mgr. Lydie Kohoutová      Ing. Dušan Zahrádka 

předsedkyně předmětové komise                                                        ředitel školy 

 1 od 100% 30 - 27 

 2 od 87% 26 - 22 

 3 od 73% 21 - 17  

 4 od 58% 16 - 13  

 5 od 43,99% 12 - 0 
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