
Hodnocení maturitní profilové zkoušky z ruského jazyka 

Kritéria hodnocení písemné části  

Písemná část je hodnocena podle 4 základních kritérií, výsledné hodnocení písemné práce je 
součtem bodů udělených za jednotlivá kritéria.  

A. Zpracování zadání / Obsah písemné práce 

1. Zadání  

 2. Rozsah, obsah textu 

Hodnoceno body ve škále  0 -1 -2 -3 -4 

 B. Organizace a koheze textu  

1. Organizace textu  

2. Koheze textu a prostředky textové návaznosti  

Hodnoceno body ve škále  0 -1 -2 -3  

C. Slovní zásoba a pravopis 

1. Přesnost použité slovní zásoby  

2. Rozsah použité slovní zásoby 

Hodnoceno body ve škále  0 -1 -2 -3  

D. Mluvnické prostředky  

1. Přesnost použitých mluvnických prostředků 

2. Rozsah použitých mluvnických prostředků 

Hodnoceno body ve škále  0 -1 -2 -3  

Maximální počet dosažených bodů je 26 bodů. 

Zkoušku konanou formou písemné práce vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne minimálně 44 
procentních bodů. Hranice úspěšnosti v bodech je 11 bodů. 

Převod bodové hodnoty výsledků písemné části na známky: 

výborný        100% - 88%                                                 neuspěl    43% -  0% 

chvalitebný     87% - 74%         

dobrý               73% - 59 %    

dostatečný      58% - 44% 



Kritéria hodnocení  ústní části 

Ústní část se skládá ze čtyř částí. 

A. Zadání, obsah, projev 

B. Lexikální kompetence 

C. Gramatická kompetence 

D. Fonologická kompetence 

Každé kritérium je hodnoceno body ve škále 0 -1 -2 -3 -4 -5 

Maximální počet dosažitelných bodů je 20. 

 

Celkové hodnocení profilové maturitní zkoušky z ruského jazyka 

Celkové hodnocení profilové zkoušky z ruského jazyka je: 40% písemná část maturitní 
zkoušky a 60% ústní část maturitní zkoušky. Žák zkoušku  složil , pokud úspěšně vykoná 
všechny části dané zkoušky. Bodová hodnocení písemné a ústní části se sečtou, maximálně je 
tedy možné získat za obě 46 bodů. Počet bodů, který žák získá, se převede na procenta. 
Získaný počet procent se převede na známku dle tabulky: 

Počet získaných procent Klasifikační stupnice 
100% -   88 % 1 - výborný 
87%   -   74% 2 - chvalitebný 
73%   -    59% 3 - dobrý 
58%   -    44% 4 - dostatečný 
43%   -     0% 5 -  nedostatečný     =  neuspěl 
 

 

 

V Hradci Králové ………. 

PKRJ 

Jiřina Radochová 

 

 



Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky  - ruský jazyk 

Maximální počet bodů v jednotlivých kompetencích  –  5 bodů 

Maximální počet bodů ze všech kompetencí -   20 bodů 

Jméno žáka / třída: 

Číslo  a téma otázky: 

 Hodnocení / chybné formulace Počet získaných 
bodů 

Zadání, obsah, projev  
 
 
 
 

 

Lexikální kompetence 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Gramatická kompetence,  
prostředky textové návaznosti 

 
 
 
 
 
 

 

Fonologická kompetence 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Celkové bodové hodnocení    
 

 

Počet bodů:      20 – 18 b. /90% /   - výborný 

                            17 – 16 b./80%/    -  chvalitebný 

                            15 – 12 b./60%/     - dobrý 

                            11 – 9 b./ 45%/     - dostatečný 

                              8 – 0 b.                 – nedostatečný 

 

Hodnotitel/lka …………………………………………….                 

Výsledná známka: ……………………………………….                                 V Hradci Králové, dne…………………………          


