
Skladba zkoušky z ruského jazyka 

Didaktický test není součástí hodnocení profilové části, je zadáván a vyhodnocen Cermatem 

a žák obdrží protokol, v němž bude oznámeno, zda uspěl/neuspěl u této části maturitní zkoušky. 

Maturitní písemná práce 

● Písemnou práci tvoří dvě části, 2 souvislé texty, 1. text v rozsahu 130–160 slov a 

2. text v rozsahu 70–80 slov.  

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

výchozí text k zadání a požadovaný rozsah textu. Zadání je v českém jazyce, jednotné 

pro všechny žáky. 

● Doba na vypracování je 80 minut.  

● Písemnou práci píší všichni žáci vlastní rukou (pokud není povolena strojopisná 

varianta) ve stejný den i čas. 

● Zadání se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. 

● Zadání mohou obsahovat tyto slohové útvary: dopis (formální, neformální), email 

(formální, neformální), vypravování, charakteristika, článek, vzkaz, pozvánka, 

oznámení. 

● Během testování je povoleno používat překladové slovníky, které neobsahují přílohu 

věnovanou písemnému projevu. 

● Písemná práce bude považována za nedostatečnou, když 

a)      žák se zásadně odkloní od zadaného tématu, 

b)      žák nedodrží stanovený slohový útvar. 

● Hodnocení písemné zkoušky tvoří 40 % z celkového počtu bodů za profilovou část 

z  cizího jazyka. 

● Žák bude s výsledkem písemné práce seznámen nejpozději v den konání ústních 

maturitních zkoušek. 

 

Ústní část maturitní zkoušky   

● Na webu školy je zveřejněn seznam 20 maturitních témat pro ústní maturitní zkoušku.  

● U ústní zkoušky obdrží žák pracovní list obsahující zadání vztahující se k jednomu 

maturitnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie 

vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 

● Ústní část maturitní zkoušky z druhého cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného 

rozhovoru. 

● Na přípravu k ústní zkoušce má žák 20 minut a má k dispozici slovník. 

● Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

● V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 



● Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % z celkového počtu bodů za profilovou část 

z cizího jazyka. 

Výsledná známka  

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení 

zkušebního předmětu. 

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm 1 až 4 v každé části. Pokud žák 

neuspěje v jedné části, opakuje pouze tuto část. 

 

 

 

 


