
HODNOTENIE MATEMATIKA 

ZŠ 

Predmet matematika v ročníkoch 5-9  klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s 

príslušným metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy 

v sekcii Školský vzdelávací program. Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými 

potrebami dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so 
 
špecifickými potrebami. 
 
Spôsob hodnotenia:  

 

- ústna forma skúšania ( teória, riešenie úlohy pri tabuli) 

- písomná forma skúšania (päťminútovky, priebežné písomky do 20 minút, tematické 

písomky- po každom tematickom celku) 

- prezentácia naučených vedomostí ( projekty, referáty) 

 

Hodnotiace portfólio: 
 
 
 
Žiaci sú  pri ústnych a písomných odpovediach hodnotení bodovo, známkou alebo cez percentá 

– v závislosti od vyučujúceho a na začiatku šk. roka ním jasne stanovených pravidiel  

 

VÁHA 0,5: domáce úlohy, aktivita na hodine 

VÁHA 1:ústne odpovede, päťminútovky, priebežné písomky 

VÁHA 2: tematické písomky 

- úspešná účasť na súťažiach, projekty a referáty v závislosti od náročnosti 

 

Na konci klasifikačného obdobia systém EduPage vyhodnocuje priemer v percentách, pričom 

výsledná známka sa určí podľa stupnice: 

100% - 90 % = výborný (známka 1) 

89 % - 75 % = chválitebný (známka 2) 

74 % - 50 % = dobrý (známka 3) 

49 % - 25 % = dostatočný (známka 4) 

24 % -          = nedostatočný (známka 5) 

 

 

 

 

 



OG 

 

Predmet matematika v ročníkoch 1-8  klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s 

príslušným metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy 

v sekcii Školský vzdelávací program. Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými 

potrebami dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so 
 
špecifickými potrebami. 
 
Spôsob hodnotenia:  

 

- ústna forma skúšania ( teória, riešenie úlohy pri tabuli) 

- písomná forma skúšania (päťminútovky, priebežné písomky do 20 minút, tematické 

písomky- po každom tematickom celku) 

- prezentácia naučených vedomostí ( projekty, referáty) 

 

Hodnotiace portfólio: 
 
 
 
Žiaci sú  pri ústnych a písomných odpovediach hodnotení bodovo ( počet získaných bodov/ 

celkový možný počet získaných bodov).  

Okrem toho môžu získať plusové body: 

 aktivita na hodine +1 bod 

 matematické súťaže (podľa náročnosti a úspešnosti) +1- +10 bodov 

 referát, prezentácia +1 -  + 5 bodov 

mínusové body: 

 neurobená domáca úloha -1 bod 

 pasivita na hodine -1 bod 

 

Na konci klasifikačného obdobia sa spočítajú získané body a vypočíta sa výsledné percento 

podľa vzorca: 

 

(Počet získaných bodov / celkový možný počet získaných bodov) . 100 

 

Výsledná známka sa určí podľa stupnice: 

100% - 90 % = výborný 

89 % - 75 % = chválitebný 

74 % - 50 % = dobrý 

49 % - 25 % = dostatočný 

24 % -          = nedostatočný 


