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Systém hodnotenia a klasifikácie 

v šk. roku: 2015/2016 

 

 
Predmet Trieda  Systém hodnotenia 
Slovenský jazyk 4.AZ známkou 

Matematika 4.AZ známkou 

Anglický jazyk 2.AZ známkou 

Anglický jazyk 4. AZ,5.AZ známkou 

Telesná výchova 

Informatická výchova 

4. AZ  

3.AZ,4.AZ 

Známkou 

Známkou 

 

 

 

 
Svidník 15. 09. 2020  

 

 

         Mgr. Igor Sagan 
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Hodnotenie predmetu – Slovenský jazyk- 4.AZ – hodnotenie známkou 
Hodnotí sa: 

- ústna odpoveď 

- písomná práca z prebratých tematických celkov 

- diktáty 

- problémová úloha 

- reprezentácia na HK, Šalianskom Maťkovi 

- zošit 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov vo  4.ročníku : 

0-1 chyba 1 

2-4 chyby 2 

5-7   chýb 3 

8-10 chýb 4 

11 chýb a viac 5 

 Zameranie diktátov - predpony, predložky, - vybrané slová, - spodobovanie, - podstatné mená, 

prídavné mená, zámená, - slovesá, číslovky, - zhrnutie učiva 4. ročníka 

 

 

 

Hodnotenie predmetu – Matematika- 4.AZ – hodnotenie známkou 
Hodnotí sa: 

- ústna odpoveď 

- písomná práca z prebratých tematických celkov 

- problémová úloha 

- reprezentácia na pytagoriádach, olympiádach 

- zošit 

Hodnotenie prác: 

100%- 90% známka 1 

89%- 75%   známka 2 

74%-50%    známka 3 

49%-30%    známka 4 

29%-0%      známka 5 

 

 

Hodnotenie predmetu – Anglický jazyk 2. AZ – hodnotenie známkou 
Hodnotí sa: 

-  ústne preverovanie vedomostí 

- počúvanie s porozumením 

- čítanie s porozumením 

- slovná zásoba 

 

Hodnotenie predmetu – Anglický jazyk 4. AZ, – hodnotenie známkou 
Hodnotí sa: 

- ústna odpoveď 
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- písomná práca z prebratých tematických celkov 

- Aktivita na hodinách anglického jazyka zošit 

- čítanie s porozumením  

- počúvanie s porozumením  

 

Hodnotenie predmetu – Anglický jazyk- 5. AZ – hodnotenie známkou 
 

Hodnotí sa: 

 

- obsahová primeranosť  

- plynulosť vyjadrovania  

- jazyková správnosť  

- štruktúra odpovede  

- testy 

- krátke písomné previerky 

- aktivita na hodine 

 

Hodnotenie predmetu – Telesná výchova- 4. AZ – hodnotenie známkou 
 

Hodnotí sa: 

 

- účasť 

- aktivita na hodine  

- športový výkon  

- reprezentácia školy v športových súťažiach  

 

Hodnotenie predmetu – Informatická  výchova- 4. AZ – hodnotenie 

známkou 
-  

- Hodnotí sa: 

- - ústna odpoveď 

- Projekt zadaný podľa prebratého učiva 

- Praktické cvičenia 

- Problémová úloha 

- Zošit 
 

Konzultačné hodiny:  piatok od 13:15 do 14:00 hod. 

Na každú vyučovaciu hodinu musí prísť žiak riadne  pripravený: so sebou 

musí mať všetky učebné  pomôcky, učebnicu a zošit. 

      

   -  
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