
Podmínky pro hodnocení žáka 
v předmětu ruský jazyk 

(vyšší stupeň gymnázia) 
- známky ze všech shrnujících písemek za jednotlivými lekcemi   

- známky z menších doplňkových písemek, přičemž studentům mohou chybět 
dvě známky z celkového počtu  

- min. jedna známka z ústního zkoušení za pololetí  

- známka z ústního zkoušení z předem daných témat ve 2. pololetí školního 
roku 

Žák odevzdá řádně vypracované všechny požadované úkoly, individuální a skupinové 
projektové práce, které jsou zadány jako domácí úkol v předem stanoveném termínu. 

Pravidelná aktivní účast v hodinách ruského jazyka, práce ve třídě, ústní projev a 
připravenost žáka do hodin bude zohledněna v pololetní klasifikaci. 

Shrnující písemky za jednotlivými lekcemi bude možné dopsat po dohodě s vyučujícím 
nebo nejpozději v  lednu před ukončením klasifikace (za 1. pololetí) a v  červnu před 
ukončením klasifikace (za 2. pololetí). Ostatní písemky dopsat nelze. V  případě 
distanční výuky budou podmínky klasifikace aktualizovány a doplňovány dle  
aktuální situace! Pokud žák (žákyně) splní tyto podmínky pro hodnocení, bude 
v předmětu hodnocen (-a).  

 

Hodnocení ve volitelných předmětech RUJ  

- známky ze všech shrnujících písemek za jednotlivými tématy  

- známky z menších doplňkových písemek, přičemž studentům mohou 
chybět dvě známky z celkového počtu  

- známka ze závěrečného ústního zkoušení – „maturita nanečisto“ (VP pro 
4. roč.) 

 - min. jedna známka z projektové práce k reáliím  

Žák (žákyně) předloží písemně zpracovaná maturitní témata ve formátu 
A4, nejpozději týden před ukončením závěrečné klasifikace (VP pro 4. 
roč.)  

VP PRJ – Praktický ruský jazyk – volitelný předmět pro žáky 4. ročníku, 
kteří z tohoto předmětu neskládají maturitní zkoušku. 

- známky ze všech shrnujících písemek za jednotlivými tématy 

- známky ze zadaných projektových prací  

- alespoň jedna známka z ústního zkoušení za pololetí  

 

 

 



Shrnující písemky za jednotlivými tématy bude možné dopsat po dohodě s vyučujícím 
nebo v lednu v určeném termínu (za 2. pol. v dubnu), ostatní písemky dopsat nelze. 
V případě distanční výuky budou podmínky klasifikace aktualizovány a doplňovány  
dle aktuální situace! Pokud žák (žákyně) splní tyto podmínky pro hodnocení, 
bude v předmětu hodnocen (-a). 
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