
Systém hodnotenia predmetov v ročníkoch 5. ž 9. 

Matematika -  ISCED II  

Ústne skúšanie:  

individuálne hodnotené známkou s váhou 1 

frontálne  

Písomné skúšanie:  

vstupný a  výstupný test hodnotené známkou s dvojnásobnou váhou 

štvrťročné písomné práce hodnotené známkou s dvojnásobnou váhou 

tematické kontrolné práce po zakončení každého tematického celku, hodnotené známkou s váhou 

1 

kontrolné 5 minútovky hodnotené známkou s polovičnou váhou  

Slovné hodnotenie: 

spracovanie projektov 

práca v tímoch 

praktické a geometrické zručnosti  

 

Stupnica hodnotenia predmetu:      

100% - 90% = 1      

89% - 75%  = 2       

74% - 50%  = 3      

49% - 25%  = 4      

24% - 0%   = 5      

 

BIOLÓGIA, CHÉMIA -  ISCED II 

Typ hodnotenia: známkou  

Predmety biológia a chémia vo všetkých ročníkoch klasifikujeme. Klasifikácia prebieha v súlade s 

príslušným metodickým pokynom, viď Metodický pokyn č.7/2009-R z 28.apríla 2009 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými 

potrebami dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými 

potrebami.  

 

Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol 

danú problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol, prípadne poskytnúť 

systém  krokov, ako postupovať ďalej. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce. 

V procese hodnotenia budeme uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi 

a humánny prístup. Zohľadníme aj usilovnosť a individuálne osobitosti žiaka. 

Pri hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie 

a klasifikáciu. Využijeme aj slovné hodnotenie (klady a nedostatky práce žiaka), motivačné 



hodnotenie a hodnotenie čiastkových úloh. U žiakov budeme rozvíjať správne sebahodnotenie i 

hodnotenie navzájom.  

Stupnica pre písomné práce : 100 -90% - 1  

                                                         89 - 75% - 2 

                                                         74 - 50% - 3 

                                                         49 - 25% - 4 

                                                         23 – 0%  - 5 

Hodnotiť sa bude :  

1. Verbálna forma – zisťovať sa bude najmä osvojenie základných poznatkov stanovených 

výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu, súvislosť a presnosť prejavu (primerane 

veku), ovládanie odbornej terminológie a samostatnosť pri riešení úloh. 

2. Písomná forma – písomná práca na konci každého tematického celku alebo skupiny 

podobných učebných tém, zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. 

3. Prezentácia projektov – podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľa a žiakov. 

 

TECHNIKA -   ISCED II 

Technika sa na našej škole neklasifikuje, na vysvedčení sa uvádza „absolvoval(a)”. Hodnotenia 

a overovania vedomosti, praktických činnosti a zručností zahŕňa: 

─ vyčlenenie činnosti, ktoré budú hodnotené: 

1)  príprava na vyučovanie,  

2) úroveň teoretických vedomosti,  

3) aplikácia teoretických vedomostí pri výrobe výrobku. 

─ určenie systému hodnotenia: 

1) posúdenie rozdielu medzi výrobkom a požiadavkou,  

2) poukázanie na príčiny, 

3)  ponúknutie možnosti na zlepšenie,  

4) vyjadrenie dôvery schopnosti žiaka 

Hodnotenie informuje žiaka o chybách a nedostatkoch. Učiteľ vystupuje v tejto fáze  ako 

poradca, aby zabránil nesprávne zafixovaným zručnostiam. Pri nacvičovaní je robenie chýb 

prirodzený jav, preto by hodnotenie malo byť pozitívne. 

  Záverečné hodnotenie je hodnotenie finálneho výrobku. Jedna z možností je sebahodnotenie, pri 

ktorom si žiaci porovnávajú  svoj výrobok    s najlepším , alebo hodnotenie výrobku ostatnými 

žiakmi, resp. učiteľom. 

 

FYZIKA - ISCED II 

Fyzika sa na našej škole klasifikuje známkou 1 až 5. Tento systém hodnotenia zahŕňa: 

─ ústne individuálne odpovede 

─ krátke kontrolne práce 



─ tematické testy 

─ protokoly z meraní 

─ spracovanie projektov, referátov 

 

1)Ústne skúšanie: 

(a) frontálne 

(b) individuálne 

2) Písomné skúšanie: 

(a) tematické testy 

(b) krátke kontrolne práce 

3) Slovné hodnotenie: 

(a) praktické zručnosti 

(b) práca v skupine 

(c) prezentácia projektov 

Stupnica hodnotenia tematických testov: 

100%- 90%     1 

89%  - 75%     2 

74% -  50%     3 

49% -  25%     4 

24% -    0%      5 

 

Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami a schopnosť 

ich využívať. 

GEOGRAFIA - ISCED II 

Typ hodnotenia: známkou  

Predmet geografia klasifikujeme, 1 známka za ústnu odpoveď za polrok a minimálne 3 až 4 

známky z písomiek za polrok. Klasifikácia prebieha v súlade s príslušným metodickým pokynom, 

viď Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiaka základnej školy. Pri hodnotení a 

klasifikovaní žiakov so ŠVVP dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

so ŠVVP.  

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce. V procese hodnotenia budeme 

uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi a humánny prístup. Zohľadníme 

aj usilovnosť a individuálne osobitosti žiaka. 

Písomné odpovede budú hodnotené podľa percentuálnej tabuľky: 

 

                                                   100% - 90%  -  1 

                                                     89% - 75%  -  2 

                                                     74% - 50%  -  3 

                                                     49% - 25%  -  4 

                                                     24% -   0%  -   5 

 

Hodnotiť sa bude: 

1. Verbálna forma - zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených 

výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu,  súvislosť a presnosť prejavu ( primerane veku ), 

ovládanie odbornej terminológie a samostatnosť pri riešení  úloh 

2. Písomná forma – na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém, 

zostavených  podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. 



4. Samostatná práca žiakov a schopností práce s textom  

5. Prezentácia projektov podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľa a žiakov. 

Využijeme aj slovné hodnotenie (klady a nedostatky práce žiaka), motivačné hodnotenie 

a hodnotenie čiastkových úloh. U žiakov budeme rozvíjať správne sebahodnotenie i hodnotenie 

navzájom.  

 

INFORMATIKA – ISCED II 

Predmet informatika je klasifikovaný. Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným metodickým 

pokynom č. Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiaka základnej školy. Pri hodnotení a 

klasifikovaní žiakov so ŠVVP dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

so ŠVVP.  

Pri hodnotení sa bude komparatívnou analýzou zisťovať, či žiak vzdelávací výstup – výkonový 

štandard zvládol alebo nie. 

Klasifikácia v predmete informatika bude zahŕňať nasledovné formy a metódy overovania 

požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov. 

1. ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorých sa kladie dôraz nie na kvantitu 

ale hlavne na kvalitu a spôsob prezentovania v logických súvislostiach a ich aplikáciu v riešení 

konkrétnych úloh. Hodnotí sa aj aktivita žiaka na vyučovaní. 

2. praktické – úlohy, projekty podľa zadanej témy, praktické cvičenia, referáty, domáce 

úlohy.(odovzdávané budú priebežne na oznámený e – mailovú schránku) 

Kritériá hodnotenia pri projektoch: 

a/ odborná úroveň 

b/ včasnosť odovzdania 

c/ kvalita výstupu, grafická úroveň, rozsah 

d/ úroveň obhajoby  

Žiak sa aktívne zapája do procesu hodnotenia nielen seba ale aj ostatných žiakov 

  

  


