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Systém hodnotenia a klasifikácie
v šk. roku 2020/2021

Predmet

Trieda

Anglický jazyk

I.A, II.A, III.A, IV.HA,

Svidník, 08.09.2020

Systém
hodnotenia
bodový
Mgr. Lenka Macková

Poznámka : Celkový počet bodov môže v priebehu školského polroka vzrásť, alebo sa znížiť
v závislosti od plnenia časovo-tematického plánu. Študenti budú o týchto zmenách priebežne
informovaní.
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Predmet: Anglický jazyk, 1. cudzí jazyk,
Malá ohlásená 1
Malá ohlásená 2
Test – záverečný
Školská písomná práca
Ústna odpoveď
Esej
Malá neohlásená písomka z novej látky 1
Malá neohlásená písomka z novej látky 2
Malá neohlásená písomka z novej látky 3
Projekt
Spolu

10 bodov
10 bodov
20 bodov
15 bodov
10 bodov
5 bodov
5 bodov
5 bodov
5 bodov
15 bodov
100 bodov

Záverečné hodnotenie: 100 – 90 bodov = výborný
89 – 75 bodov = chválitebný
74 – 50 bodov = dobrý
49 – 30 bodov = dostatočný
29 – 0 bodov = nedostatočný
Bonusové body:
Aktivita na hodine
Účasť na okresnom kole olympiády z ANJ

1-2 body
0 bodov

Portfólio je rovnaké v 1. aj 2. polroku. Žiak je povinný zúčastňovať sa všetkých
ohlásených písomiek, testov či školských písomných prác. Ak sa žiak nemôže
zúčastniť týchto písomiek z objektívnych dôvodov, musí si ich nahradiť
v poobedňajších hodinách počas konzultačných hodín vyučujúcej do dvoch týždňov
od riadneho termínu; prípadne na základe dohody s vyučujúcou. Konzultačné hodiny
sú zverejnené aj na webovej stránke školy a na nástenke v škole. Ak sa žiak
nezúčastní ohlásených písomiek zo subjektívnych príčin, vyučujúca nie je povinná
poskytnúť žiakovi náhradný termín.
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v závislosti od plnenia časovo-tematického plánu. Študenti budú o týchto zmenách priebežne
informovaní.

