
Témata pro ústní zkoušku profilové části MZ:    Ruský jazyk 

 

Gymnázium Lovosice          školní rok 2019/2020 

1. Биография, мои планы в будущее. (Životopis, moje plány do budoucna) 

2. Мой город, моя деревня. (Moje město, moje vesnice) 

3. Чешская Республика. (Česká republika) 

4. Прага. (Praha) 

5. Россия. (Rusko) 

6. Москва, Санкт Петербург. (Moskva, Sankt Peterburg) 

7. Роль спорта в нашей жизни. (Role sportu v našem životě) 

8. Средства массовой информации. (Prostředky masové komunikace) 

9. Культура в моей жизни. (Kultura v mém životě) 

10. Семейная жизнь. (Rodinný život) 

11. Система образования у нас и в России. (Školský systém u nás a v Rusku) 

12. Путешествия. (Cestování) 

13. Свободное время, отдых. (Volný čas, odpočinek) 

14. Дневной режим. (Denní režim) 

15. Питание, кухня. (Stravování, kuchyně) 

16. Сфера обслуживания, покупки. (Sféra služeb, nákupy) 

17. Болезни, здоровый образ жизни. (Nemoci, zdravý způsob života) 

18. Одежда и мода. (Oblékání a móda) 

19. Праздники. (Svátky) 

20. Охрана окружающей среды. (Ochrana životního prostředí) 

21. Русская литература ХIX века. (Ruská literatura 19.století) 

22. Обзор русской литературы ХХ века. (Přehled ruské literatury 20.století) 

23. Личности русской культуры, науки и спорта. (Osobnosti ruské kultury, vědy a 

sportu) 

24. Наш дом, наша квартира. (Náš dům, náš byt) 

25. Мой друг, сегодняшняя молодёжь. (Můj přítel, dnešní mládež) 

 

 

 

 

 



Struktura profilové maturitní zkoušky z ruského jazyka: 

      Těžištěm profilové maturitní zkoušky je zvolené konverzační téma, dále následuje krátká                 

      konverzační situace. Třetí částí je práce s textem a závěrečnou částí je prokázání znalostí  

      jednoho z následujících gramatických jevů: 

 

1. Cклонение имён существительных 

2. Cклонение имён прилагательных 

3. Образование степеней сравнения имён прилагательных 

4. Cклонение местоимений 

5. Cклонение основных имён числительных 

6. Cклонение порядковых имён числительных 

7. Число и время 

8. Выражение дробей и десятичных чисел 

9. Время глаголов 

10. Спряжение глаголов 

11. Деепричастия 

12. Глагольные управления отличающиеся от чешского языка 

13. Предложные управления с 2 -ым – 7-ым падежами 

14. Выражение отрицания 

 

Povolené pomůcky: 

Rusko-český a česko-ruský slovník 

Atlas světa 

 

Kritéria hodnocení: 

U profilové ústní zkoušky z cizího jazyka se hodnotí zejména samostatnost projevu, jeho 

věcná správnost, rozsah ověřovaných znalostí, schopnost správně reagovat na otázky a 

argumentovat. Při závěrečném hodnocení jsou uplatňována následující kritéria: 

• Zadání/ obsah a projev 

• Lexikální kompetence 

• Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti 

• Fonologická kompetence 

 


