
Kritéria hodnocení profilové zkoušky z ruského jazyka  
 

Profilová zkouška z ruského jazyka se skládá ze dvou částí, písemné a ústní zkoušky. Žák vykoná 
zkoušku úspěšně, pokud prospěl ve dvou dílčích zkouškách, tj. v obou dílčích zkouškách dosáhl 
anebo překročil hranici stanovené úspěšnosti. Pokud žák v některé části maturitní zkoušky 
nedosáhne na hranici stanovené úspěšnosti, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal 
úspěšně.  
  
A) Hodnocení písemní části maturitní zkoušky z ruského jazyka  
 
1) Písemná práce (PP) se skládá ze dvou částí, které se liší rozsahem textu, 1. část (130–150 
slov), 2. část (70–80 slov). Každá část je uvedena instrukcemi, kde je vždy uveden 
požadovaný rozsah textu a zadání v českém jazyce. Žák bude mít možnost volby ze dvou 
zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si po zahájení 
zkoušky zvolí jedno zadání pro každou část. Jazyková úroveň textu je B1 dle SERR.  
 
2) Typy textu  
Dopis, oznámení, vypravování, článek, pozvánka, popis, email, vzkaz  
  

3) Stanovený časový limit je 70 minut a nezahrnuje čas strávený výběrem témat. Stanovený 
časový limit může být upraven pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek.   
Během písemné práce mohou studenti využít překladový slovník. 
  

Hodnocení textů probíhá podle následujících kritérií:  
 
1. část PP  
1) Splnění zadání a obsah. ( I. A – Zadání, I. B –Rozsah obsah textu)  
2) Organizace a koheze textu (II. A – Organizace textu, II. B – koheze, prostředky textové 
návaznosti.   
3) Slovní zásoba a pravopis (III. A – přesnost slovní zásoby, III. B – rozsah slovní zásoby)  
4) Mluvnické prostředky (IV. A – Přesnost použitých mluvnických prostředků, IV. B – Rozsah 
použitých mluvnických prostředků)  
Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet 
dosažitelných bodů za první část PP je 24 (8 × 3).  
 
2. část PP  
1) Splnění zadání a obsahu.   
2) Organizace a koheze textu.  
3) Slovní zásoba a pravopis 
4) Mluvnické prostředky 

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet 
dosažitelných bodů za druhou část PP je 12 (4 × 3).  
 
Žák může tedy získat nejvíce 36 bodů. Počet celkově získaných bodů určuje podobu výsledné 
známky. Stupnice známek je následující:  
Počet bodů/Známka  
36–32 výborný  
31–27 chvalitebný  



26–21 dobrý  
20–16 dostatečný  
0–15 nedostatečný  
 
Hranice úspěšnosti písemné části MZ: 16 bodů  
 
 
B) Hodnocení ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka   
 
I. Obecná struktura ústní zkoušky  

Kritérium  Dílčí část  Ověřované vědomosti a 
dovednosti  

Část 1 – Samostatný ústní projev  Popis 1 ze zadaných obrázků.  
Porovnání obou zadaných 
obrázků.  
Otevřená otázka týkající se 
tématu obrázků.  

Schopnost podrobně popsat 
obrázek, porovnat dva obrázky a 
poskytnout informace k tématu.  

Část 2 – Otevřené otázky  Odpověď na otevřenou otázku 
týkající se osobní zkušenosti Ž 
s hlavním tématem s důrazem na 
schopnost Ž reagovat na kladené 
otázky.  

Schopnost reagovat na dané 
otázky a odpovídat v dané míře 
podrobnosti.  

Část 3 – Samostatný ústní projev  Prezentace hlavního tématu.  Schopnost delšího samostatného 
ústního projevu na dané téma 
v odpovídající míře podrobnosti 
podle dané osnovy.  

 
1) Žák si vylosuje jedno z 20 maturitních okruhů, v jeden den se nemůže opakovat stejné 
číslo okruhu.  
2) Žák se připravuje 20 minut. Zkouška trvá nejdéle 15 minut.  
3) Žák má k dispozici pracovní listy, slovník, mapy a ilustrační obrázky.  
4) U zkoušky musí žák prokázat schopnosti a dovednosti podle obecné struktury ústní 
zkoušky.  
 
Za každou část 1–3 získává žák 0–12 bodů. Výslovnost je hodnocena 0-3 body. Student může 
tedy získat 39 bodů. Počet celkově získaných bodů určuje podobu výsledné známky. Stupnice 
známek je následující:   
Počet bodů/Známka  
39–35 výborný  
34–29 chvalitebný  
28–23 dobrý  
22–17 dostatečný  
0–16 nedostatečný  
 

Hranice úspěšnosti ústní části MZ: 17 bodů  
 

vypracovala Mgr. Silvie Karásková 

PKCJ projednala a schválila dne 13. února 2023.  
Statutární zástupce školy: Mgr. Stanislav Jurník schválil dokument dne 15. února 2023. 
 


