
 
 

MATURITNÍ OTÁZKY Z RUSKÉHO JAZYKA 
PRŮBĚH A HODNOCENÍ ZKOUŠKY 
 
školní rok: 2019 - 2020 
studium: čtyřleté 
 
MATURITNÍ OTÁZKY 
 

1. Я и моя семья  -  Já a moje rodina  

2. Внешность и характер человека  -  Vzhled a charakter člověka 

3. Наш город, наш район  -  Naše město, náš kraj 

4. Свободное время  -  Volný čas 

5. Путешествие, виды транспорта  -  Cestování, druhy dopravy 

6. Будущая профессия  -  Budoucí profese 

7. Режим дня  -  Režim dne 

8. Дом и квартира  -  Dům a byt 

9. Питание, русская и чешская национальная кухня  -  Stravování, ruská a česká národní 

kuchyně   

10. Покупки и сфера обслуживания  -  Nakupování a služby 

11. Одежда и мода  -  Oblečení a móda 

12. Спорт, Олимпийские игры  -  Sport, Olympijské hry 

13. Культурная жизнь  -  Kulturní život 

14. Природа, времена года  -  Příroda, roční období 

15. Забота о здоровье  -  Péče o zdraví 

16. Образование, учёба, школа  -  Vzdělání, výuka, škola 

17. Праздники  -  Svátky 

18. Прага, Чешская республика  -  Praha, Česká republika 

19. Москва, Петербург, Россия  -  Moskva, Petrohrad, Rusko 

20. Русская литература  -  Ruská literatura 

 
 
 

   

 



 
PRŮBĚH MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 
Student vybírá z 20 otázek. Každé téma je rozvedeno do 3-5 podotázek či osnovy, která slouží 
studentovi na přípravě. Student se však nemusí osnovy striktně držet. Okruhy, ze kterých otázky 
vycházejí, zná student předem a připravoval se na ně v průběhu maturitního ročníku. Žák má 
možnost využít během přípravy slovník, mapy, obrázky. 
 
Po prezentaci vybraného tématu následuje popis a srovnání dvou obrázků a čtení krátkého textu s 
následnou doplňující otázkou. Ke každé maturitní otázce je připraven pracovní list, který student 
obrží při zadávání tématu. 
 
HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 
Hodnotí se samostatnost zpracování otázky, rozsah slovní zásoby, schopnost používat gramatické 
jevy úrovně B1. Důležité je, aby student uměl reagovat na otázky zkoušejícího, dále se hodnotí 
správná výslovnost, intonace, plynulost projevu a logický sled myšlenek.  
Hodnotí se samozřejmě i rozsah a hloubka znalostí. 
 
Výsledné hodnocení se řídí následující tabulkou: 
 
Popis známky  Známka 

Žák ovládá požadované znalosti uceleně, přesně a výstižně.  1 

Žák ovládá požadované znalosti uceleně, občas narazí na menší nedostatky v přesnosti a 
výstižnosti. 

2 

Žák projevuje nedostatky v přesnosti a výstižnosti, podstatnější nedostatky dovede s pomocí 
zkoušejícího korigovat. 

3 

Žák má závažné nedostatky v ucelenosti, přesnosti a výstižnosti, chyby dovede s pomocí 
zkoušejícího korigovat. 

4 

Žák má velmi závažné nedostatky v ucelenosti, přesnosti a výstižnosti, chyby nedovede 
korigovat ani s pomocí zkoušejícího. 

5 

 
Hodnocení vypracovala Mgr. Jana Rosická  
30.9.2019 

 


