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Morfológia ruského jazyka 

 

1. Gramatické kategórie ohybných slovných druhov v súčasnej ruštine 

 

2. Lexikálno-gramatická charakteristika substantív, ich skloňovanie v porovnaní so 

      slovenčinou  

 

3. Význam, tvar a funkcia ruských prídavných mien 

 

4. Lexikálno-gramatická charakteristika zámen v ruštine 

 

5. Klasifikácia slovných druhov v súčasnej ruštine 

 

 

Syntax ruského jazyka 

 

1. Predmet výskumu syntaxe. Vzťah syntaxe a morfológie. Syntaktické jednotky: 

Syntagma a veta. 

 

2. Syntaktické vzťahy. Priraďovanie (zlučovací, vylučovací, odporovací vzťah) 

a podraďovanie (zhoda, väzba, primkýnanie) v ruštine. 

 

3. Hlavné a vedľajšie vetné členy v ruštine. 

 

4. Charakteristika viet podľa gramatickej štruktúry (jednoduché a zložené) a podľa 

štruktúry gramatického jadra (jednočlenné a dvojčlenné). 

 

5. Štruktúra jednočlennej vety (vety s neurčitým podmetom, vety so všeobecným 

podmetom, infinitívne vety, neslovesné vety) 

 

 

Lexikológia ruského jazyka 

 

1. Lexikológia v systéme jazykovedných disciplín. Predmet výskumu lexikológie. 

Lexikálny význam slova. Viacvýznamovosť slova (polysémia).     

 

2. Homonymia a paronymia. Druhy homoným a typy paroným.. Rusko-slovenské 

homonymá. 

 

3. Synonymia a antonymia . Typy synoným a  antoným. Polysémia a synonymia. 

 

4. Ruská lexika z hľadiska jej pôvodu a z hľadiska sféry jej použitia. Pôvodná a prevzatá 

lexika.   

 

5. Dialektizmy,  profesionalizmy, žargonizmy, argotizmy. 

 

6. Ruská lexika z hľadiska aktívnej a pasívnej slovnej zásoby. Archaizmy, historizmy, 

neologizmy. 

 

 



 

   Štylistika ruského jazyka  

1. Predmet štylistiky a jej spojenie so základnými rovinami jazykového systému. 

Charakteristika náučného štýlu spisovnej ruštiny, jeho základné vlastnosti, členenie 

a žánre. 

2. Oficiálno-administratívny štýl – charakteristika jeho základných vlastností, členenia a 

žánrov. Výrazové prostriedky príznačné pre administratívny štýl z hľadiska ruskej 

lexiky, morfológie a syntaxe. 

3. Jazyková analýza publicistického štýlu, jeho základné črty  a najrozšírenejšie 

štylistické chyby v publicistickom štýle.  

4. Hovorový  štýl a jeho základné znaky. Štylistické chyby v komunikácii a  ich 

odstraňovanie.    

 

5. Umelecký štýl, základné znaky umeleckého štýlu v závislosti od literárnych druhov a 

žánrov. Štylistické chyby ako cielené štylistické prostriedky využívané v literatúre. 

 

Ruská literatúra  

   

1. Charakteristika jednotlivých vývinových období staršej ruskej literatúry. 

 

2. Charakteristika kľúčových pamiatok staršej ruskej literatúry (Слово о полку Игореве, 

Повесть временных лет, Житие протопопa Aввaкуумa).  

 

3. Spoločensko-historické podmienky a ruská literatúra v prvej štvrtine 19. storočia a vývoj 

literatúry. 

 

4. Poézia, próza a dramatická spisba ruského romantizmu. 

 

5. Literárne dielo A. S. Puškina a jeho význam pre rozvoj ruskej  

literatúry 19. storočia 

 

6. Literárne dielo M. J. Lermontova ako vrchol ruského romantizmu 

 

7. Naturálna škola a jej význam pre vývoj realizmu v ruskej literatúre a  

kultúre 

 

8. Spoločensko-historické podmienky a ruská literatúra v 40.-60. rokov  

19. storočia 

 

9. Ruská dramatická spisba v druhej polovici 19. storočia 

 

10. F. M. Dostojevskij a jeho miesto v dejinách ruskej literatúry a kultúry 

 

11. L. N. Tolstoj a jeho miesto v dejinách ruskej literatúry a kultúry 

 

12. A. P. Čechov a jeho miesto v dejinách ruskej literatúry a kultúry 

 

13. Recepcia ruskej literatúry 19. storočia na Slovensku 

 



14. Periodizácia ruskej literatúry 20. storočia. Tri kontexty fungovania ruskej literatúry v 20. 

storočí: gosizdat, tamizdat, samizdat. 

 

15. 1890-1917. Dekadencia, moderna a avantgarda. Literatúra a iné umenia. Literatúra a 

filozofia. 

 

16. 1917-1934. Literatúra a revolúcia. Diferenciácia literárneho života a jeho postupná 

inštitucionalizácia. Literatúra a moc/štátostrana. 1. vlna emigrácie. 

 

17. 1934 -1954/6. 1. zjazd Zväzu sovietskych spisovateľov (1934), oficiálna metóda - 

socialistický realizmus. Alternatívna, nekonjunktúrna literatúra a jej podoby. 

 

18. 1941-1945. Literatúra Veľkej vlasteneckej vojny. Veľká vlastenecká vojna ako tematický 

zdroj. 2. vlna emigrácie (po r. 1945). 

 

19. 1954/6 - 1985. Literatúra od 1. spoločensko-politického "odmäku" (1953 ) k druhému 

(1985). 3. vlna emigrácie. 

 

20. Literatúra po roku 1985: "perestrojka" a "glasnosť" - fenomény  druhej polovice 80. 

rokov. "Navrátená" literatúra  - obdobia, autori, témy, diela. Spoločensko-politické zmeny 

ruského kontextu  90. rokov, premeny pozície a funkcií literatúry. Postmoderna v ruskej 

literatúre konca tisícročia. 

 

Dejiny a kultúra Ruska  

 

1. Rusko ako multietnický a multilingválny štát 

 

2. Historický zemepis európskeho Ruska (pravek a starovek: archeologické lokality, 

najstaršie národy, štáty a významné kultúrne centrá) 

 

3. Historický zemepis európskeho Ruska (stredovek: historické mestá a významné 

lokality) 

 

4. Historický zemepis európskeho Ruska (novovek: formovanie hraníc súčasného Ruska, 

lokality historického významu) 

 

5. Dejiny a reálie Moskvy (dejiny, kultúrne pamiatky, kultúrne inštitúcie) 

 

6. Reálie Sibíri (dejiny kolonizácie, hospodársky významné regióny a centrá, prírodné 

dedičstvo a ekologické aspekty) 

 

7. Reálie Kaukazu (subjekty RF, kultúrne a prírodné pamiatky, etnické konflikty; Slováci 

a Kaukaz)  

 

 


