
Rámcové osnovy pre ruský prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku  

Organizačné ustanovenie k štátnej jazykovej skúške C1 –C2 je v súlade so zákonom č.  

245/2008 Z. z. (školský zákon) a Vyhláškou č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole a skúšobným  

poriadkom, ktorý je súčasťou vyhlášky.  

Aktívne osvojenie si morfologických a syntaktických javov ruského jazyka, pravopisu a 

výslovnosti, potrebných na dosiahnutie požadovanej úrovne jazykových zručností. V zmysle 

uvedenej vyhlášky a skúšobného poriadku tieto zručnosti na pokročilej jazykovej úrovni 

zahrňujú:   

 porozumením- preveruje sa  stupeň porozumenia vypočutého cudzojazyčného 

textu v celkovom rozsahu minimálne tri až štyri minúty vrátane inštruktáže alebo 200 až 300 

slov formou počúvania s porozumením  

– preveruje sa stupeň porozumenia 

čítaného náročnejšieho cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu 600 až 800 slov  

ruského jazyka (preukázanie schopností prekladať v duchu 

ruského jazyka) - schopnosť používať vybrané náročnejšie gramatické a lexikálne štruktúry v 

cudzom jazyku formou náročného prekladu do cudzieho jazyka v rozsahu 100 

plnovýznamových slov  

– preveruje sa schopnosť napísať súvislý jazykový 

prejav v cudzom jazyku alebo voľne spracovať v cudzom jazyku určenú tému v celkovom 

rozsahu minimálne 300 slov  

  

Gramatika, syntax, štylistika   

ruštiny 

 rií hovoreného a písomného prejavu  

 

 

  

Lexikálne javy   

Zvládnutie slovnej zásoby vrátane frazeológie k uvedeným konverzačným témam, schopnosť 

viesť diskusiu na dané konverzačné témy:   

1. Prečo sa učiť cudzie jazyky 

2. Môj dom    -  moja pevnosť 



3. Rodinný život  

4. Úloha športu v živote človeka 

5. Zdravie a jeho ochrana 

6. Stravovanie 

7. Oddych, dovolenky,  cestovanie 

8. Odev  - obuv - doplnky 

9. Rádio a televízia 

10. Kultúra – kino, divadlo, koncerty 

11. Dopravné prostriedky 

12. Komunikačné prostriedky 

13. Tlač  - noviny a časopisy 

14. Voľný čas 

15. V meste - nakupovanie 

16. Práca v záhrade 

17. Mestská hromadná doprava 

18. Veda a technika 

19. Hotely, reštaurácie, turistika 

20. Vlastnosti človeka a jeho výzor 

  

Faktografia   

Preukázanie vedomostí z histórie a súčasných reálií  Ruskej federácie a schopnosť porovnať 

so stavom na Slovensku v zmysle uvedených syláb predpísaných pre všeobecnú ŠJS:   

 

1. Slovensko –zemepisné údaje 

2. Slovensko – história a  politický systém  

3. Rusko – priemysel a poľnohospodárstvo 

4. Slovensko – cestovanie 

5. Bratislava 

6. Rusko – politický systém 

7. Rusko – zemepis 

8. Rusko - náboženstvo 

9. Rusko – kultúra 

10. Ruské sviatky 

11. Systém vzdelávania v Rusku 

12. Systém vzdelávania na Slovensku 

13. Staroruská história  IХ. –XV. storočie. 

14. Ruskí vládcovia 1547-1725 

15. Ruskí vládcovia 1762-1917 



16. Vytvorenie ZSSR –industrializácia a kolektivizácia 

17. 2.svetová vojna (1941-1945) 

18. Studená vojna, obdobie stagnácie a rozpad ZSSR 

19. Moskva 

20. Petrohrad 

Preukázanie vedomostí z ruskej literatúry (beletrie) zameraných na  autorov  a ich diela (6 

vybraných diel) prečítané v origináli, historické pozadie a literárnu epochu autora životopis, 

ďalšie diela:  

Ruská literatúra  

1. Krylov Ivan Andrejevič: 

a) Vrana a líška (Ворона и лисица) 

b) Vlk a baránok (Волк и ягненок) 

c) Snem myší (Совет мышей) 

d) Sviňa pod dubom (Свинья под дубом) 

e) Psie priateľstvo (Собачья дружба)… 

f) Zborník Sviňa a iné bájky 

2. Karamzin Nikolaj Michajlovič: Úbohá Líza (Бедная Лиза) 

3. Puškin Alexander Sergejevič: 

a) Eugen Onegin (Евгений Онегин) 

b) Kapitánska dcéra (Капитанская дочка) 

c) Povesti Belkina (Повести Белкина) 

4. Lermontov Michail Jurievič: Hrdina našich čias (Герой нашего времени) 

5. Gogoľ Nikolaj Vasilievič: 

a) Mŕtve duše (Мёртвые души) 

b) Mirgorod (Миргород) 

c) Revízor (Ревизор) 

6. Gončarov Ivan Alexandrovič: Oblomov (Обломов) 

7. Turgenev Ivan Sergejevič: 

a) Rudin (Рудин) 

b) Šľachtické sídlo (Дворянское гнездо) 

8. Nekrasov Nikolaj Alexejevič: 

a) Komu sa v Rusku dobre žije (Кому на Руси жить хорошо) 

b) Vojvodca Mráz (Мороз- Красный нос) 

c) Železnica (Железная дорога) 

9. Dostojevskij Fiodor Michajlovič: 

a) Zločin a trest (Преступление и наказание) 

b) Idiot (Идиот) 

10. Tolstoj Lev Nikolajevič: 

a) Anna Kareninová (Анна Каренина) 

b) Vojna a mier (Война и мир) 



11. Čechov Anton Pavlovič: 

a) Višňový sad (Вишнёвый сад) 

b) Smrť úradníka (Смерть чиновника) 

12. Bulgakov Michail Afanasievič: Majster a Margaréta (Мастер и Маргарита) 

13. Gorkij Maxim: Makar Čudra (Макар Чудра) 

14. Pasternak Boris Leonidovič: Doktor Živago (Доктор Живаго) 

15. Šolochov Michail Alexandrovič: Osud človeka (Судьба человека) 

16. Solženicyn Alexander Isajevič: Súostrovie GULAG (Архипелаг ГУЛАГ) 

17. Polevoj Boris: Príbeh ozajstného človeka (Повесть о настоящем человеке) 

18. Vysockij Vladimir Semionovič: 

a) Ranná gymnastika (Утренняя гимнастика) 

b) Pieseň o priateľovi (Песня о друге) 

c) Ja nemám rád (Я не люблю) 

d) Skalolezkyňa (Скалолазка) 

e) Neskrotné kone (Кони привередливые)… 

f) Zbierky Štyri štvrtiny cesty (Четыре четверти пути) 

g) Vraciam sa (Не вышел из боя) 

19. Majakovskij Vladimir: 

a) Poémy 150 000 000, Ja, Milujem 

b) Jablko v nohaviciach (Oблако в штанах) 

c) Facka spoločenskému vkusu (Пощёчина общественному вкусу) 

20. Cvetajeva Marina Ivanovna: 

a) Poéma hory (Поэма горы) 

b) Poéma konca (Поэма конца) 

c) Duša (Душа) 

d) Životu (Жизни) 

 


