
                                 

 

 

 

 

Kritéria pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky 

 z ruského jazyka  

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. Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria: 

I. splnění zadání a komunikativní situace, celkový styl; 

II. výstavba textu, syntax; 

III. správnost, šíře a adekvátnost lexika;  

IV. gramatika (morfologie, pravopis). 

 

Písemná práce bude považována za nedostatečnou, když 

a)      žák se zásadně odkloní od zadaného tématu, 

b)      žák nedodrží stanovený slohový útvar. 

Slohová práce bude ohodnocena body za jednotlivé oblasti, maximální počet za 1. část je 24 

bodů, za 2. část 12 bodů. Celkový maximální počet bodů je 36. 

Hranice úspěšnosti pro složení písemné části maturitní zkoušky z cizího jazyka je 44 

procentních bodů, tj. 16 bodů. 

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

zkoušek. 

Získané body se převádí na klasifikační stupeň dle následující tabulky. 

Počet získaných bodů Klasifikační stupnice 

36–31 1 – výborný 

30–26 2 – chvalitebný 

25–21 3 – dobrý 



                                 

 

20–16 4 – dostatečný 

15–0 5 – nedostatečný 

 

Ústní zkouška 

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

rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno zadání ke konkrétnímu tématu. 

Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací 

oblasti odborného vzdělávání. 

Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria: 

Zadání (obsah, projev) max. 9 bodů 

Lexikální kompetence max. 9 bodů 

Gramatická kompetence max. 9 bodů 

Fonologická kompetence max. 3 body 

 

Žák může získat maximálně 30 bodů. 

Hranice úspěšnosti zkoušky je 13 bodů.  

 

Hodnocení ústní zkoušky: 

 

30–26 bodů výborný 

25–22 bodů chvalitebný 

21–17 bodů dobrý 

16–13 bodů dostatečný 

12–0 bodů nedostatečný 

 

Celkové hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka 

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. 

 

 

Schválila ředitelka školy Ing. Eva Lošťáková, MBA 

 

  

 

 

 


