
CHARAKTERISTIKA MATURITNÍHO PŘEDMĚTU – PROFILOVÁ ZKOUŠKA 

Název maturitního předmětu:  

RUSKÝ JAZYK 

Zákonné podmínky: 

Součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem ŠVP 

činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 hodiny. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově 

příbuzných předmětů nebo jiných ucelených částí vzdělávacího obsahu ŠVP, pak se jejich týdenní 

vyučovací doby sčítají. 

Doporučené podmínky:  

volitelný předmět Ruská konverzace (dle ŠVP)  

Forma maturitní zkoušky: písemná práce a ústní zkouška  

Podrobnější popis formy zkoušky:  

Profilová zkouška se skládá z 2 částí: z písemné práce a z ústní zkoušky 

Písemná práce: 

 Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální 

rozsah je 200 slov (bez horní hranice počtu slov). 

 Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání. 

 Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

 Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 2 zadání, která se 

žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si po zahájení zkoušky 

zvolí jedno zadání. 

 Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě 

výchozí text k zadání. 

 Ředitel školy stanoví způsob záznamu vytvářeného textu (s tímto rozhodnutím seznámí 

žáky nejpozději dva měsíce před konáním příslušné zkoušky). 

Ústní zkouška: 

 25 témat, téma se losuje  

 příprava 15 minut, zkoušení 15 minut  

 forma řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu s důrazem na samostatný projev žáka  

 hodnotí se znalost faktografie, specifické slovní zásoby a odpovídajících gramatických 

prostředků 

 hodnotí se obsahová správnost a formální úroveň ústního projevu (gramatika, výslovnost) 

 
Maturitní témata 

1. Система образования у нас и в России, наша школа 

2. Свободное время, отдых, мои хобби 

3. Семья 

4. Погода, времена года, экология 

5. В магазине, покупки, сувениры, услуги 

6. Культура, телевидение, фильм, музыка 

7. Жизненный стиль, здоровье, болезни, человеческое тело 



8. Питание, русская и чешская  национальная кухня 

9. Спорт 

10. Путешествие, транспорт 

11. Дом, квартира 

12. Автобиография, мои планы в будущее, мой день 

13. Наука, техника, средства информации 

14. Мой друг, жизнь молодёжи 

15. Праздники и традиции у нас и в России 

16. Одежда и мода 

17. Жизнь в городе и в деревне, природа 

18. Чешская республика 

19. Прага 

20. Тишнов, города Чешской республики 

21. Россия 

22. Москва 

23. Петербург 

24. Русская литература, мой любимый автор 

25. Русская история 

 

 

Projednáno v předmětové komisi dne 27. 8. 2021. 

Schváleno ředitelkou školy dne 27. 9. 2021. 

 

  

 

 

 

PhDr. Barbora Holubová     Mgr. Hana Daňková 

     ředitelka školy       předsedkyně PK CJ 

 


