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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

KRITÉRIÁ KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV 

DIKTÁTY PÍSOMNÉ PRÁCE 

Ročník  Počet Zameranie Rozsah Počet Zameranie 

 opakovanie zo 4. 

ročníka 

podstatné mená 

prídavné mená 

slovesá 

 rozprávanie s 

prvkami opisu 
5 0 – 60 

5 . 4 

4 

plnovýznamových 

slov 
 

 

 

1 

2 

ročník  

 opakovanie učiva z  

 

statický opis 

rozprávanie s 

využitím priamej 

reči (1. osoba, 3. 

osoba) 

5 . ročníka 61 – 70 

plnovýznamových 

slov 

 

 

 

prídavné mená 

slovesné spôsoby 

opakovanie učiva 

zo 6. ročníka 

6 . 

ročník  

 opakovanie učiva 

zo 6. ročníka 

cudzie slová 

číslovky 

záverečné 

opakovanie učiva 

zo 7. ročníka 

 

 

umelecký opis 

charakteristika 

osoby 
7 1 – 80 

 

 

 

7 . 4 

4 

4 

plnovýznamových 

slov 
2 

2 

2 

ročník  

 

 

opakovanie učiva 

zo 7. ročníka 

podstatné mená 

mužského rodu: 

zvieracie 

neživotné 

zakončené na -r, -l 

opakovanie učiva z 

 

 

slávnostný prejav 

životopis 

8 1 – 90 

8 . plnovýznamových 

slov ročník  
 

 

8 . ročníka 

 opakovanie učiva z 

. ročníka 

 

 

výklad 

úvaha 8 
9 1 – 100 

 

 

 

interpunkcia 

jednoduché súvetie 

záverečné 

9 . plnovýznamových 

slov ročník  

opakovanie 5. – 9. 

ročníka 



  
  

Slohové práce hodnotiť podľa týchto kritérií: 

1 . Vonkajšia forma (max. 4 body) 

Celková úprava 

Čitateľnosť Zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržanie diakritických 

znamienok. Každé písmeno musí byť jasne identifikovateľné tak, aby nemohlo 

prísť k jeho zámene za iné písmeno. 

Zreteľné grafické 

členenie odsekov 

Na začiatku každého odseku treba začať písať asi 1,5 – 2 cm od začiatku daného 

riadka. 

Prepísanie práce 

z konceptu 

do čistopisu 

Práca musí byť za daný časový limit kompletne prepísaná z konceptu do 

čistopisu; v inom prípade sa nemôže prideliť maximálny počet bodov za 

vonkajšiu formu. Pre potreby hodnotenia vnútornej formy a celkového dojmu sa 

však pokračuje v hodnotení práce v koncepte na tom mieste, kde sa končí 
neúplný čistopis. 

Čistota textu Bez škrtania. V čistopise žiaci nemajú škrtať, v nevyhnutnom prípade majú dať 

chybne napísané slovo do okrúhlych zátvoriek a prečiarknuť ho vodorovnou 
čiarou. 

Dodržiavanie okrajov Dodržiavanie okrajov: vnútorných aj vonkajších; v prípade potreby slová na 

konci riadkov rozdeľovať. 

Dodržanie 

predpísaného rozsahu 

Ak žiaci napíšu menej alebo viacej ako je predpísaný rozsah, t.j. zákonite 

nezískajú maximálny počet bodov za vonkajšiu formu. 

 2. Vnútorná forma (max. 20 bodov) 

Obsah (max. 4 body) 

Dodržanie témy Práca musí reagovať na všetky kľúčové slová v zadaní, v názve. 

Myšlienkové vyústenie Zakončenie práce, záver. 

Rozprávanie – príbeh s pointou. Úvaha – primeranosť vyjadrovania sa veku 

žiakov. Výklad – vysvetlenie problému. 

Kompozícia (max. 4 body) 

Uplatnenie Dodržanie žánrovej formy. 

zodpovedajúceho 

slohového postupu 

Vnútorná stavba, 

členenie textu 

Členenie do myšlienkových celkov – odsekov, vyváženosť jednotlivých častí. 

Rozprávanie – zápletka, zauzľovanie deja, vyvrcholenie deja, nečakaný obrat 

v deji, rozuzlenie; jednoduché rozprávanie – úvod, jadro, záver; časový sled; 
pásmo rozprávača, pásmo postáv. 

Nadväznosť a logickosť Úvaha – citáty, umelecké prostriedky, vlastné myšlienky a hodnotenie 
textu problému. Výklad – vyváženosť argumentácie a sprievodných vysvetlení. 

Jazyk (max. 4 body) 

Správne využitie 

slovných druhov 

Slovné druhy typické pre daný slohový postup a útvar/žáner. 

Morfologická správnosť Správne väzby slovies, správne pádové koncovky a pod. 

jazykových prostriedkov 

Syntaktická správnosť Správne postavenia prívlastkov, slovosled a pod. 
jazykových prostriedkov 

Rôznorodosť, Rôznorodé syntaktické prostriedky i slovné druhy. Neopakovanie slov. Šírka 

variabilnosť slovnej zásoby. Rozprávanie – použitie častíc, citosloviec. Úvaha – umelecké 

prostriedky. Výklad – vedeckosť jazyka, pravdivosť uvedených faktov. Opis – 

primeranosť jazyka – prirovnania, neutrálnosť. 

Pravopis (max. 4 body) 

4 

3 

2 

body 

body 

body 

0 – 4 chyby 

5 – 8 chýb 

9 – 12 chýb 



  
  

1 

0 

bod 

bodov 

13 – 16 chýb 

17 a viac chýb 

Ak je v texte napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, táto chyba sa 

počíta len raz. (Napr.: Ríchly chlapec mal ríchly krok. = 1 chyba) Každá chyba v interpunkcii sa počíta ako 

osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne v texte. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. Javy, ktoré 

sa žiaci ešte neučili, sa nezarátavajú do chýb. 

Štýl (max. 4 body) 

Správna štylizácia viet Zrozumiteľnosť textu ako celku. 

Tvorivosť 

Pútavosť 

Tvorivá lexika. 

Podanie zaujímavou, nezvyčajnou formou, ktorá vyvoláva v čitateľovi zvedavosť. 

Celkový dojem (max. 4 body) 

Celkové vyznenie práce po jej prvom 

prečítaní. 

Práca by nemala obsahovať Nelogické názory, protispoločenské postoje, protihumánne 

a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského 

zdravia, iné. 

Kontrolné  slohové práce  

Slohové práce hodnotíme dvoma známkami. Prvá známka vyjadruje hodnotenie obsahu, 

kompozície a štylizácie. Druhá známka vyjadruje hodnotenie úpravy a pravopisu. Zápis 

známok je slovný (napr. výborný/výborný). 

Ústne  odpovede - hodnotenie slovne a známkou. 

Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených 

prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď 

Hodnotiaca stupnica 
DIKÁTY 

Chyby v diktáte 

0 – 1 chyba 

2 – 3 chyby 

4 – 7 chýb 

PÍSOMNÉ PRÁCE 

Body Známka Známka 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

28 – 26 bodov 

25 – 21 bodov 

20 – 14 bodov 

13 – 9 bodov 

8 – 0 bodov 

3 

4 8 – 10 chýb 

11 a viac chýb 5 

Poznámka: 

 

 

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za 1 chybu. Napr.: Ríchly chlapec mal ríchlykrok. 

1 chyba 

Ak je v texte napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, tátochyba 

sa počíta len raz. Každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa 

vyskytne v texte. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. Javy, ktoré sa žiaci ešte neučili, sa 

nezarátavajú do chýb. 

= 



  
  

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod 

číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s 
platnosťou od 1. 9. 2015. 

Hodnotenie predmetu SJL 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 22/2011, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 

2 011. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, 

rešpektuje jeho práva a humánnych prístup. 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené 3 zložky predmetu: jazyk, sloh 

a literatúra. Prospech žiaka vo všetkých troch zložkách sa klasifikuje týmito stupňami: výborný 

(1), chválitebný (2), dobrý (3), dostatočný (4), nedostatočný (5). Známkou sa hodnotí verbálny 

prejav, písomný prejav, projekty a iné formy samostatnej práce žiakov a schopnosti žiakov. Žiaci 

so ŠVVP sú hodnotení podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so 

špeciálno-pedagogickými potrebami v bežných základných školách na základe psychologického 

vyšetrenia. 

Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra je obsahová kvalita a jazyková 

správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická spôsobilosť 

a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom a verbálnom prejave má žiak preukázať komplexnosť 

ovládania spisovného jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť prejavu v miere 

vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích štandardov. 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú učebnými osnovami presne stanovené 

zamerania a počty povinne klasifikovaných kontrolných diktátov a písomných prác (kontrolné 

slohové práce, ktoré má žiak absolvovať v príslušnom ročníku). Okrem predpísaných diktátov a 

písomných prác má každý vyučujúci vo svojej kompetencii zadávať ďalšie tematické previerky po 

ukončení tematických celkov, diktáty, pravopisné cvičenia, päťminútovky a pod. a podľa 

vlastného uváženia hodnotiť zvládnutie preberaných javov. 

Stupnica hodnotenia písomných prác zo slovenského jazyka: 

1 00 % – 90 % 1 (výborný) 

9 % – 76% 2 (chválitebný) 

5 % – 55 % 3 (dobrý) 

8 

7 

5 

2 

4 % – 30% 

9 % – 0% 

4 (dostatočný) 

5 (nedostatočný) 



  
  

ANGLICKÝ JAZYK 

Hodnotenie predmetu 

Vo vyučovaní cudzieho jazyka sa majú slovným hodnotením zohľadňovať vyjadrovacie schopnosti 
žiaka, kreativita, sociálne správanie a rečové zručnosti 

Učiteľ má viesť žiaka k správnemu sebahodnoteniu, ako aj hodnoteniu spolužiakov - rozvoj 
sociálneho správania, self-assessment (sebahodnotenie) 

Žiaci sú klasifikovaní z každej zložky jazyka v každej lekcii učebnice, za ktorou nasleduje 
prislúchajúci test. 

Predmet cudzí jazyk je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Metodika hodnotenia 
vychádza z platných klasifikačných metodík. Hodnotenie a klasifikácia žiaka je súčasťou výchovno- 
vzdelávacieho procesu. Bude realizovaná v súlade s platnými Metodickými pokynmi č. 22/2011-R z 1. 
mája 2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy. 

Výsledky vyučovacieho a učebného procesu hodnotí učiteľ ústne a písomne a to nasledovným 
spôsobom: 

priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov prejavov žiaka 
na vyučovacích hodinách, má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové 

a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho aktuálny psychický i fyzický stav, 

celkové hodnotenie žiaka v cudzom jazyku sa uskutočňuje na konci prvého polroka a na 
konci druhého polroka školského roka; a vyjadruje objektívne zhodnotenie úrovne 

vedomostí, zručností a návykov žiaka v tomto vyučovacom predmete. 

Systém kontroly a hodnotenia žiakov : 

Pri  verbálnej komunikácii kontroly úrovne osvojenia poznatkov uprednostňovať 
prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka. 
Pri verbálnej kontrole zisťovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou 
časťou vzdelávacieho štandardu. – hodnotiť známkou 

Písomnou formou  kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu na 

konci tematického celku, lekcie, alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 45 min. 
Hodnotenie známkou na základe percentuálnej úspešnosti podľa kritérií na základe vzájomnej dohody 
učiteľov. 

1 00% - 90% 1 (výborný) 
8 

7 

9% - 76% 2(chválitebný) 

5% - 55 % 3 (dobrý) 
5 

2 

4% - 30% 4 (dostatočný) 
9% - 0% 5 (nedostatočný) 

Váha takejto známky je 70% z celkovej známky. 

Písomnou formou kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov prostredníctvom písomnej 

práce na začiatku alebo konci učebnej témy v časovom limite 5-20 min. Hodnotenie známkou na 
základe percentuálnej úspešnosti prodľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov. 

1 00% - 90% 1 (výborný) 
8 

6 

9% - 70% 2(chválitebný) 

9% - 50 % 3 (dobrý) 
4 
2 
9% - 30% 4 (dostatočný) 
9% - 0% 5 (nedostatočný) 



  
 
 
  

Pri praktických aktivitách využívať slovné hodnotenie praktických zručností / vrátane 

projektov a schém podľa potreby / s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z 
riešenia úloh. 

Slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. 
Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych 

zručností kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritérií na 
základe vzájomnej dohody ( známkou, slovné hodnotenie). 

Hodnotenie sa uskutočňuje buď formou kvantitatívnych alebo kvalitatívnych metód 

hodnotenia. 

Kvantitatívne metódy sa využívajú hlavne pri hodnotení počúvania a čítania s porozumením, slovnej 

zásoby či gramatiky; kvalitatívnymi metódami sa zasa hodnotí dialogický ústny prejav, monologický 
ústny prejav a písanie. V rámci kvantitatívneho hodnotenia výkonov je nutné zohľadňovať 
medzinárodne zaužívaný vzťah medzi percentuálnou chybovou kvótou a postavením jednotlivej 
známky v platnom známkovacom systéme. Hlavným cieľom hodnotenia je v provom rade kontrola 

stavu učenia sa jazyka v spojení s pokrokom v učení sa, ako informáciou pre vyučujúcich a žiakov 
o ich aktuálnej úrovni ovládania jazyka. Pri hodnotení výkonov má vyučujúci tiež zohľadniť nielen 
aktuálnu úroveň ovládania jazyka, ale aj pokrok, ktorý žiak dosiahol, a teda treba brať ohľad na tieto 
komponenty: 

 
 

 

stále výkony počas celého školského roka 

pokrok v učení sa 

výsledok záverečného učenia sa 



  
  

GEOGRAFIA 

Hodnotenie predmetu 

Predmet geografia klasifikujeme v 5. – 9. ročníku. Žiaci sú hodnotení na základe Metodického pokynu 

č. 22/2011 s účinnosťou od 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Hodnotí sa ústny prejav, písomný prejav, práca s mapou a glóbusom, projekty, samostatná práca na 

hodinách, aktivita pri plnení úloh. 

Okrem hodnotenia známkou, ktorá zhodnocuje výsledok práce žiaka, je potrebné zaradiť aj slovné 

hodnotenie. Slovné hodnotenie zohľadňuje kognitívne schopnosti žiakov, ich postoje k školskej práci, 

individuálne i sociálne správanie, celkovú aktivitu. Pomáha pri vytváraní sebahodnotenia žiaka. Slovné 

hodnotenie poskytuje priestor na hodnotenie iných žiakov ako aj seba samého. Je možné kombinovať 

obidva spôsoby hodnotenia. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude 

brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

Systém kontroly a hodnotenia žiakov: 

písomná forma kontroly: formou didaktického testu na konci tematického celku alebo skupiny 

podobných učebných tém, zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu minimálne 1x 

počas polroku. 

Hodnotenie je na základe percentuálnej úspešnosti podľa stupnice: 

1 

8 

7 

4 

2 

00% - 90% = 1 

9% - 75% = 2 

4% - 50% = 3 

9% - 30% = 4 

9% - 0% =5 

verbálna forma kontroly: dobrovoľná odpoveď žiaka alebo určenie konkrétneho žiaka učiteľom, pri 

verbálnej kontrole zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených 

výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu minimálne 1x počas polroku. 

projekty a prezentácie sa budú hodnotiť známkou a stručným komentárom k výkonu žiaka (vrátane 

správnosti údajov, nákresov a schém podľa potreby) s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby 

záverov z riešenia úloh. 

Hodnotíme a klasifikujeme: 

- 

- 

- 

- 

- 

komunikačné zručnosti 

jazykové schopnosti 

manuálne zručnosti a ich využitie 

umelecké a psychomotorické schopnosti 

analýzy problémov a schopnosti ich riešenia 



  
  

BIOLÓGIA 

Hodnotenie predmetu 

Predmet biológia klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným metodickým pokynom. Integrovaní 

žiaci sú hodnotení podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno- 

pedagogickými potrebami v bežných základných školách na základe odporúčaní psychologického vyšetrenia. 

Hodnotenie žiaka bude pozostávať zo: 

1 . známky za ústne odpovede - minimálne jednou známkou za polrok a v prípade potreby aj viackrát. Pri 

verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov budeme uprednostňovať prezentovanie žiakov na základe 

dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom 

2 . známky za písomné práce - písomnou formou budeme kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných 

poznatkov prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém z otázok 

zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. Optimálne je hodnotiť na základe percentuálnej 

úspešnosti podľa týchto kritérií: 

1 

8 

7 

4 

2 

00 - 90% výborný 

9 - 75% chválitebný 

4 - 50% dobrý 

9 - 30% dostatočný 

9 - 0% nedostatočný 

3 

- 

. z motivačného hodnotenia: 

pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť 

a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh - optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu 

žiaka. 

- úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikačných zručností je vhodné 

kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritérií na základe vzájomnej dohody 

učiteľov 

Celkové hodnotenie: 

- 

- 

- 

výsledné hodnotenie žiaka bude súhrnom vyššie uvedených kritérií, 

výsledná známka nebude získaná aritmetickým priemerom priebežných známok, 

odrazí sa v nej aj aktívna práca žiaka na hodinách, systematickosť učenia sa, úroveň písomných prejavov 

(úprava zošita, vypracované poznámky, domáce úlohy). 



  
  

FYZIKA 

HODNOTENIE: 

Žiak bude za každý polrok školského roku z fyziky hodnotený známkou v zmysle Metodického pokynu č. 

22/2011 s účinnosťou od 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Ústne odpovede – min. jedna odpoveď za pol roka, hodnotíme jednou známkou. 

Projekty – hodnotíme jednou známkou, vecné, estetické vypracovanie a prezentáciu projektu. 

Písomné práce testového charakteru - po tematickom celku, hodnotíme jednou známkou. 

Percentuálne hodnotenie: 

% od % do Hodnotenie 

1 00 90 

75 

50 

25 

0 

výborný 

chválitebný 

dobrý 

8 9 

4 

9 

4 

7 

4 

2 

dostatočný 

nedostatočný 

Referáty – hodnotíme jednou známkou, vlastná práca, obsah, dodržanie témy. 

Mimoriadna aktívna práca na hodine – napríklad samostatná práca na hodine, vyhodnotenie najlepších prác, 

hodnotíme jednou známkou. 

Prezentácia vyrobených učebných pomôcok, hodnotíme jednou známkou. 



  
  

DEJEPIS 

Hodnotenie predmetu 

Tento predmet je hodnotený známkou. 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy. 

Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 - 

nedostatočný. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

- priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov 

žiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové 

a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť 

- celkové hodnotenie žiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka a druhého polroka 

v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov vo 

vyučovacom predmete 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovať 

práva dieťaťa a humánne sa správať voči žiakovi. Predmetom hodnotenia budú najmä učebné výsledky žiaka, 

ktoré dosiahol v predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové 

kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ najmä týmito 

metódami, formami a prostriedkami: 

 

 

 

 

 

sústavné diagnostické pozorovanie žiaka 

sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie 

rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy 

analýza výsledkov rôznych činností žiaka 

konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Učiteľ oznámi 

žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov 

a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Druhy skúšok rozvrhne 

učiteľ na celý školský rok, aby zabránil preťažovaniu žiaka. 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 

 

 

 

 

známky za ústnu odpoveď 

známky za písomné skúšanie 

ohodnotenie aktivity žiaka na hodinách - krátke ústne odpovede 

tvorba vlastných prác - projektov, referátov, prezentácií 



  
 
 
  

Písomné práce, didaktické testy budú hodnotené podľa nasledovného kľúča: 

Počet % Klasifikačný stupeň 

1 00 - 85 1 

2 

3 

4 

5 

8 

6 

4 

2 

4 - 70 

9 - 50 

9 - 30 

9 - 0 

Pri polročnej a koncoročnej klasifikácii bude vyučujúci vychádzať nielen z výsledkov skúšania, ale aj z 

celkového prístupu žiaka k vyučovaciemu procesu a plneniu si školských povinností. 



  
  

INFORMATIKA 

Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie žiakov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, 

ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou – stupňami 1 až 

5 . 

Priebežné hodnotenie výkonu žiaka 

podklady na hodnotenie: 

 

 

sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie 

hodnotenie praktického výkonu – práca na zadanej úlohe na PC: 

1 – žiak splnil zadanú úlohu na PC samostatne, využíva zručnosti a osvojené postupy, 

výsledky práce spĺňajú všetky zadané kritéria, môžu sa vyznačovať originálnosťou 

2 – žiak splnil zadanú úlohu na PC samostatne s menšou pomocou vyučujúceho, 

využíva zručnosti a osvojené postupy, pracuje svedomito, výsledky práce 

spĺňajú väčšinu zadaných kritérií, môžu sa vyskytnúť malé nedostatky 

3 – žiak splnil zadanú úlohu na PC s pomocou vyučujúceho, prevažne využíva zručnosti 

a osvojené postupy, snaží sa, výsledky práce spĺňajú polovicu zadaných kritérií, 

vyskytujú sa viditeľné nedostatky 

4 – žiak splnil časť zadanej úlohu na PC s pomocou vyučujúceho, v uplatňovaní 

zručností a postupov sú badateľné nedostatky, jeho snaha je kolísavá, výsledky 

nespĺňajú väčšinu zadaných kritérií, vyskytujú sa vážne chyby v riešení úlohy 

5 – žiak nesplnil zadanú úlohu na PC, nevie uplatniť nadobudnuté zručnosti, alebo má v 

nich značné nedostatky, je nesamostatný, na podnety učiteľa nereaguje, ani čiastkové 

výsledky nespĺňajú zadané kritéria 

 ústne a písomné skúšanie 

- 2x za polrok krátky písomný test, ktorý akceptuje stupnicu: 1 

5 4 3 2 1 

Bodov MAX 0% 20% 21% 40% 41% 60% 61% 80% 81% 100% 
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 čiastkové výsledky žiaka, teoretické vedomosti (za čiastkový výkon môže byť žiak 

motivačne hodnotený symbolom +, za tri + klasifikovaný 1) 

Spôsob hodnotenia: 

 hodnotenie klasifikačnými stupňami v žiackej knižke, ktoré vystihujú jeho prácu v 

tomto predmete, minimálne dvakrát za polrok 



  
 
 
  

Celkové hodnotenie výkonu žiaka 

Na základe priebežného hodnotenia žiaka sa uskutočňuje celkové hodnotenie žiaka na konci prvého 

polroka a druhého polroka v školskom roku. 

Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v predmete hodnotí kvalita 

vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, pričom sa prihliada na 

systematickosť práce počas celého obdobia. 



  
  

MATEMATIKA 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PREDMETU 

Vnútorný systém hodnotenia žiakov na II. stupni v predmete matematika vychádza z Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

Hodnotenie písomných previerok 

Systém hodnotenia je založený na bodovacom systéme, z ktorého sa vypočítava percentuálna úspešnosť. 

V každom ročníku sú 

povinné tieto písomné 

previerky: Názov previerky 

Vstupná písomná práca 

1 

2 

3 

4 

. štvrťročná písomná práca 

. štvrťročná písomná práca 

. štvrťročná písomná práca 

. štvrťročná písomná práca 

Previerky do 30 minút nemusia byť vopred oznámené žiakom. Previerkam nad 30 minút vždy predchádza 

opakovanie. 

Tabuľka Počet percent Známka 

percentuálnej do 

úspešnosti: Po- 

čet percent od 

1 

8 

7 

4 

2 

00 

9 

90 

75 

50 

25 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

9 

4 

Ústne hodnotenie 

Je ďalšou formou hodnotenia žiaka. V matematike sa obvykle ústne hodnotí schopnosť žiaka riešiť konkrétnu 

úlohu. Poskytuje žiakovi spätnú väzbu o stave jeho vedomostí a zručností, účelom ktorej je, aby žiak vedel, v čom 

sú jeho slabé miesta, o čom má nesprávnu predstavu, v čom vyniká ap. Táto forma hodnotenia neslúži ako 

podklad ku klasifikácii, má motivačnú funkciu a funkciu spätnej väzby. 

Čiastkové hodnotenie 

Žiak je hodnotený za nadštandardnú aktivitu na hodine, ktorá súvisí s vyučovacím procesom –napríklad tvorivé 

nápady, inovatívne, neštandardné postupy riešenia úloh, objavovanie nových súvislostí, riešenie úloh nad rámec 

povinných úloh. Za takúto aktivitu je hodnotený čiastkovými známkami.Za päť takýchto malých” známok je 

klasifikovaný známkou1. 

Žiak je hodnotený aj za nesplnenie úloh –neodôvodnené nevypracovanie domácej úlohy, úplné ignorovanie 

práce na hodine (napríklad žiak sedí a nerieši úlohy, nezapisuje si preberané učivo, neodovzdá zadanú úlohu 

určenú na vypracovanie na papieri). Za takého nesplnenie si úlohy je žiak hodnotený čiastkovými známkami, ktoré 

sa mu tiež spočítavajú. 



  
  

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

Systém kontroly a hodnotenia žiakov v písomnej forme – kritéria hodnotenia: 

Písomnou formou kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu na konci 

tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 15 - 20 min v rozsahu 15 - 20 

otázok zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. Hodnotenie známkou na základe 

percentuálnej úspešnosti podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov. 

 

 

 

 

 

100% - 90% 1 (výborný) 

89% - 75% 

74% - 50 % 

49% - 30% 

29% - 0% 

2 (chválitebný) 

3 (dobrý) 

4 (dostatočný) 

5 (nedostatočný) 

Stupeň hodnotenia Opis kritérií 

Výborný žiak spĺňa kritériá (a – c) na vynikajúcej úrovni: 

• je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu 

veku, prevažne samostatne, tvorivo a pohotovo 
uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v 

úlohách, 

• úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom 

prejave, 

• dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na 

hudobné umenie, 

• 

• 

má aktívny záujem o hudobné umenie, 

individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa 
úspešne a aktívne realizuje v ostatných hudobných 

činnostiach, 

Chválitebný žiak spĺňa kritériá: 

• je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý, 

• menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a 

kolektívnom prejave, 

• potrebuje sústavnú pomoc učiteľa, 

Dobrý žiak realizuje edukačné úlohy priemerne: 

• 

• 

chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, 

je málo aktívny a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc 

a povzbudenie učiteľa, 

Dostatočný žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez 

vlastného vkladu, 

Nedostatočný žiak nespĺňa kritériá. 



  
 
 
  

NEMECKÝ JAZYK 

Hodnotenie predmetu. 

Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Výsledná práca žiakov je 

hodnotená známkou od 1 do 5. Predmetom hodnotenia sú učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade 

s požiadavkami v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené vedomosti, získané zručnosti a návyky, 

pripravenosť na vyučovanie, ako aj usilovnosť a ochota spolupracovať. Hodnotí sa priebežná práca počas 

celého školského roka - písomné práce, ústne odpovede, vypracovanie projektov. Pri integrovanom vzdelávaní 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné prihliadať na druh a stupeň poruchy a pri 

hodnotení postupovať podľa platných metodických pokynov. 

Kritéria a stratégia hodnotenia: Kritéria a stratégia hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1.5.2011. Predmet je klasifikovaný stupňami od 1 -5. 

Priebežné hodnotenie: 

 

 

 

 

písomné previerky( 100-90 )% 1, (89-75)% 2, (74-50)% 3, (49-30)% 4 , (29-0)% 5 

ústne odpovede – jedna známka 

čítanie preklad – dve známky 

projekt – jedna známka 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

Hodnotenie predmetu technika 

Hodnotenie žiakov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, ktorý 

nadobudol účinnosť 1. mája 2011. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou – stupňami 1 až 5. 

Priebežné hodnotenie výkonu žiaka 

podklady na hodnotenie: 

 

 

sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie 

hodnotenie praktického výkonu – práca na konštrukčnej úlohe alebo práca na výrobku 

1 – žiak splnil zadanú úlohu samostatne, využíva zručnosti a osvojené postupy, výsledky práce 

spĺňajú všetky zadané kritéria, môžu sa vyznačovať originálnosťou 

2 – žiak splnil zadanú úlohu s menšou pomocou vyučujúceho, využíva zručnosti a osvojené 

postupy, pracuje svedomito, výsledky práce spĺňajú väčšinu zadaných kritérií, môžu sa 

vyskytnúť malé nedostatky v presnosti 

3 – žiak splnil zadanú úlohu s pomocou vyučujúceho, prevažne využíva zručnosti a osvojené 

postupy, snaží sa, výsledky práce spĺňajú polovicu zadaných kritérií, vyskytujú sa viditeľné 

nedostatky v presnosti i v spracovaní 

4 – žiak splnil časť zadanej úlohu s pomocou vyučujúceho, v uplatňovaní zručností a 

postupov sú badateľné nedostatky, jeho snaha je kolísavá, výsledky nespĺňajú väčšinu 

zadaných kritérií, vyskytujú sa vážne chyby vo vzhľade finálneho výrobku, konštrukcie 

5 – žiak nesplnil zadanú úlohu, nevie uplatniť nadobudnuté zručnosti, alebo má v nich značné 

nedostatky, je nesamostatný, na podnety učiteľa nereaguje, ani čiastkové výsledky nespĺňajú 

zadané kritéria, finálny výrobok, konštrukcia nemá požadovaný vzhľad 



  
  

 

 

hodnotenie úpravy zošita a úplnosti poznámok 

ústne a písomné skúšanie 

1 - 2x za polrok krátky písomný test, ktorý akceptuje stupnicu: 

5 4 3 2 1 

Bodov MAX 0% 
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16 
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8 

12 
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9 

13 
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 čiastkové výsledky žiaka, teoretické vedomosti (za čiastkový výkon môže byť žiak motivačne 

hodnotený symbolom +, za tri + klasifikovaný 1) 

Spôsob hodnotenia: 

 hodnotenie klasifikačnými stupňami v žiackej knižke, ktoré vystihujú jeho prácu v tomto predmete, 

minimálne dvakrát za polrok 



  
 
 
  

Celkové hodnotenie výkonu žiaka 

Na základe priebežného hodnotenia žiaka sa uskutočňuje celkové hodnotenie žiaka na konci prvého polroka a 

druhého polroka v školskom roku. 

Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v predmetoch technika hodnotí kvalita vedomostí a 

zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, pričom sa prihliada na systematickosť práce 

počas celého obdobia. 

Hodnotenie predmetu SEE 

Predmet svet práce klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným metodickým pokynom Metodický 

pokyn č. 22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiaka základnej školy . 

Žiaci sú hodnotení väčšinou kladne, aby sa pozitívnym hodnotením rozvíjala ich vytrvalosť pri práci, aby vedeli 

vytvárať hodnoty a vážiť si produkty svojej práce. Hodnotia sa i projekty a aktivita. 

Celkové hodnotenie predmetu je po vzájomnej dohode vyučujúcich obidvoch zložiek predmetu. 



  
 
 
  

TELESNÁ VÝCHOVA 

Hodnotenie predmetu 

Žiaci budú hodnotení známkou po dôkladnom osvojení pohybových zručností a návykov z nasledovného učiva: 

Gymnastika – kotúľ vpred a vzad, stoje, zostava z dynamických cvičebných tvarov, preskok – roznožka cez 

kozu na šírku, šplh na tyči. 

Atletika: beh na 60m,300/500/m, 1000m, skok do diaľky, hod kriketkou / granátom/ podľa tabuľky výkonov. 

Športové hry: Basketbal- prihrávky, dribling, streľba z miesta, herný výkon v obrane aj v útoku 

Hádzaná- prihrávky ,dribling, herný výkon v útoku aj v obrane 

Volejbal- prihrávky, podanie, smeč, hra 

Všeobecne: 

Hodnotenie známkou 1-5 – okrem praktických pohybových zručností hodnotíme aj snahu zvládnuť učivo 

v miere svojich schopností a daností. 

Ovládanie učiva – poznatky z TSV – prezentované formou: ústnej odpovede, prezentácie, testovania. 

Priebežné hodnotenie: 

Po každom tematickom celku je žiak hodnotený tabuľkovo/ atletika/, výkonnostne/ športové hry, gymnastika/. 

Hodnotenie zohľadňuje jeho skutočný výkon , ale aj jeho schopnosť daný cvik, alebo výkon v atletike 

realizovať na základe jeho somatotypu. 

Celkové hodnotenie: 

Na konci klasifikačného obdobia je žiak hodnotený zo všetkých tematických celkov spolu. Okrem výkonov 

a tabuľkového hodnotenia sa berie do úvahy aj miera jeho schopností a daností, reprezentácia školy 

v športových súťažiach, jeho prístup k predmetu/ nosenie úboru, aktívny prístup./ 



  
  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Hodnotenia a klasifikácia predmetu 

Výtvarná výchova je klasifikovaný predmet, pri klasifikácii používame stupne 1 - 5. 

Špecifikom výchovy prostredníctvom výtvarných činností a výtvarného vyjadrovania je, že sa v rámci jej 

procesu očakáva vlastný prístup žiaka k aplikácii techník, nástrojových a koordinačných zručností, ale najmä v 

oblasti vytvárania svojich osobných symbolických reprezentácií skutočnosti. VYV na ZŠ je predmet, ktorý sa 

nenapĺňa realizáciou požadovaného programu, ale v ktorých je tento program len východiskom k samostatnému 

výtvarnému vyjadrovaniu sa žiaka. Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť 

jeho osobnostný vývoj. Tu musí učiteľ brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. Pri hodnotení 

žiaka má prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s nastavenými kritériami pre 

porovnávanie s výkonmi iných žiakov. Až v druhom rade je teda hodnotenie porovnaním v rámci skupiny 

žiakov. Toto porovnanie má mať najmä výchovný charakter. Nehodnotíme teda len výsledok činnosti, ale celý 

proces a prístup žiaka v rámci tohto procesu. Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v 

ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú, veku primeranú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti. 

Kritériá hodnotenia 

Učiteľ má brať ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami a intímnym svetom 

žiaka a že toto hľadisko sa bude prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh iniciovaných učiteľom. 

Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s  ročníkovými 

kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ pri hodnotení mal tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie na 

zreteli. 

Učiteľ u žiaka hodnotí, primerane veku: 

a/ priebeh vytvárania postojov: 

- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a vlastného 

zamerania pri realizácii edukačnej úlohy 

- 

- 

- 

- 

- 

otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení 

cieľavedomosť riešení 

záujem o činnosť v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok 

schopnosť spolupracovať 

schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov 

b/ priebeh získavania zručností a spôsobilostí 

- 

- 

- 

- 

- 

technické zručnosti – ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií s nimi 

formálne zručnosti – vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka 

mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania 

mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie 

mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia 

c/ priebeh získavania vedomostí 

- 

- 

- 

znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými edukačnými úlohami 

pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho 

znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania 

d/ schopnosť realizácie výsledného artefaktu 



  
  

Opis kritérií vo vzťahu ku škále hodnotenia VYV v 5. – 7. roč. ZŠ 

opis kritérií poznámka stupeň 

hodnotenia 

výborný Žiak spĺňa kritériá na vynikajúcej úrovni: 

- žiak je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, 

proporcie medzi 

jednotlivými kritériami 

uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom a zvažuje učiteľ podľa 

experimentovaniu 

žiak dokáže vyjadriť veku primerané postoje v oblasti 

vizuálnej kultúry 

žiak ovláda zručnosti podľa požiadaviek ročníkových 

kompetencií na vynikajúcej úrovni 

žiak preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti na 

individuálnych daností 

žiaka - 

- 

- 

úrovni vnímania, prežívania, fantázie a predstavivosti, 

vytvárania vlastných kompetencií 

- žiak dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať 

svoje zážitky, činnosti a ich výsledky 

žiak preukazuje vedomosti z oblasti vizuálnej kultúry 

primerané edukačným úlohám 

žiak dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je 

tolerantný voči tvorivým prejavom, názorom a vkusu iných 

žiak zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a 

- 

- 

- 

schopnostiam 

chválitebný 

dobrý 

- žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia ale je 

menej samostatný, iniciatívny 

a tvorivý 

- žiak realizuje edukačné úlohy primerane, chýba mu 

iniciatívnosť, tvorivosť, tolerancia, 

nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie 

prostriedky, podlieha 

predsudkom a stereotypom 

dostatočný - žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez 

vlastného vkladu, s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti a 

poznatky v nových oblastiach 

nedostatočný - žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné aktivity, 

neguje vyučovací proces 



  
  

OBČIANSKA NÁUKA 

Hodnotenie predmetu 

Pri hodnotení predmetu sa bude postupovať podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 

z 1. mája 2011. 

Prospech žiakov je klasifikovaný známkami klasifikačnej stupnice : 1, 2, 3, 4, 5.( 1 – výborný, 2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný) 

Učiteľ prihliada na teoretické vedomosti, úroveň osvojenia si základných informácií, ako i na záujem 

o problematiku a najmä schopnosti aplikovať získané vedomosti v praxi. Hodnotí sa hĺbka porozumenia 

spoločenských javov , procesov a problémov , schopnosť o nich diskutovať a pracovať s pojmovým aparátom, 

práca s textami a ďalšími informačnými zdrojmi. Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je 

poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má 

nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Dodržiavajú sa zásady individuálneho prístupu k žiakovi, 

jasné určenie pravidiel a kritérií klasifikácie, systém sebahodnotenia žiakov a hodnotenia žiakov so špeciálnymi 

výchovno - vzdelávacími potrebami a žiakov mimoriadne nadaných. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie 

do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Na kontrolu vedomostí a zručností slúži 

písomné a ústne skúšanie. Súčasťou hodnotenia je aj vypracovanie samostatného a skupinového projektu. 

Predmet občianska náuka sa bude klasifikovať známkou. 

Klasifikačná tabuľka 

počet % 

00 – 90 

Známka 

1 1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

4 

9 - 75 

4 - 50 

9 - 25 

2 4 - 0 



  
 
 

CHÉMIA 

Hodnotenie predmetu 

Tento predmet je hodnotený známkou. 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 

– dostatočný, 5 - nedostatočný. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

 

 

priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov 

a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ bude 

zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú 

i fyzickú disponovanosť 

celkové hodnotenie žiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka a druhého 

polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a 

návykov vo vyučovacom predmete. 

Priebežné hodnotenie vedomostí a zručností vo výučbe chémie na základnej škole zahŕňa: 

1 . písomná forma: 

-žiaci vykonajú v každom ročníku priemerne 6 písomných prác z preberaného učiva so stupnicou klasifikácie: 

1 

8 

6 

4 

00% - 90% výborný 

chválitebný 

dobrý 

9% - 70% 

9% - 50% 

9% - 30% dostatočný 

2 9% - 0% nedostatočný 

písomná forma projektov 

. ústna forma: 

- 

2 

-ústne odpovede z aktuálne preberaného učiva 1 až 2 

-ústna prezentácia písomne spracovaných projektov 

-ústna pochvala jednotlivca pred triedou 

3 . praktická forma: 

-pri laboratórnych cvičeniach slovne i písomne hodnotiť praktické zručnosti(vrátane správnosti nákresov a 

schém podľa potreby) s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

-praktická manipulácia s predmetmi, prevedenie jednoduchých experimentálnych postupov napríklad pri 

príprave roztokov, pri separačných metódach ako filtrácia, kryštalizácia atď. 


