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Metodický pokyn 

na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  

v predmetoch geografia, dejepis, občianska náuka 

vyučovaných v ruskom jazyku  

 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodického pokynu č.21/2011 

(ďalej MP) na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

 

Čl. 1 

Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

1) Súčasťou výchovnovzdelávacieho je systematické hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia 

je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích 

štandardov Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED pre gymnáziá so 

štvorročným a päťročným štúdiom. Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka 

v príslušnom predmete nemôžu byť znížené na základe správania žiaka. 

2) Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu 

polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne 

vyskúšaný minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako 

jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát. 

3) Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. 

Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia 

písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu 

najneskôr do 14 dní. 

4) Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa 

nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 

minút, učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni 

môžu žiaci písať len jednu skúšku uvedeného charakteru. 

5) Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka podľa vnútorných predpisov školy. 

V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby 

mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces žiaka 

v zmysle jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka.  

6) Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné zohľadňovať 

zdravotné postihnutie týchto žiakov a vychádzať zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu 

a klasifikácii školských poradenských zariadení. 
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Čl. 2 

Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu 

 

1) Získavanie podkladov pre hodnotenie žiaka sa uskutočňuje v jazyku, v ktorom sa daný 

predmet vyučoval. 

 

2) Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a 

štandardami: 

a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

zákonitostí a vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované 

rozumové a motorické činnosti, 

b) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade spoločenských javov a 

zákonitostí, ako aj pri riešení praktických úloh v každodennom živote, 

c) schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach, 

d) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

e) výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

f) schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť problémy, 

g) kvalita výsledkov činností a schopnosť samostatnej práce, schopnosť učiť sa učiť a 

schopnosť spolupráce. 

3) Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia 

výsledkov žiaka.  

 

Čl. 3 

Priebežná klasifikácia výsledkov žiaka 
 

1) Priebežná klasifikácia  sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. 

Podkladom pre priebežnú klasifikáciu sú: 

a) Ústne odpovede  (U) - hodnotenie má  v súhrnnom hodnotení váhu 2. 

- Pri hodnotení ústnej odpovede sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, 

plynulosť vyjadrovania a jazyková správnosť.  

- Ústna odpoveď je hodnotená  známkou v súlade s klasifikačnými stupňami 1 až 5 

podľa čl. 4 ods.3 tohto  klasifikačného poriadku, pričom je hodnotená obsahová 

správnosť (O) a jazyková správnosť (J) odpovede žiaka. 

 

      Výsledná známka  z ústnej odpovede  Z(U) je vypočítaná nasledovne:  

       z(U) =
𝟐.𝑶+𝟏.𝑱

𝟑
    , pričom V = obsahová správnosť, J = jazyková správnosť 

 

b) Písomné skúšanie (P) - hodnotenie má  v súhrnnom hodnotení váhu 2. 

- uskutočňuje sa po prebratí tematického celku formou testu, písomnej práce alebo 

previerky  

- učiteľ vopred žiakom oznámi rozsah testovaného učiva a termín testu 

- ak žiak test, písomnú prácu, previerku, neabsolvoval, napíše ho v náhradnom termíne 

po dohode so zadávateľom 

- otázky testov, písomných prác, previerok majú určené bodové hodnoty, počet bodov 

stanoví zadávateľ previerky, testu 
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- výslednú známku za test, písomnú prácu, previerku  Z (P) stanoví  učiteľ podľa 

percentuálneho zisku bodov:      

 

Percentuálne vyjadrenie  

získaných bodov 

Klasifikačný stupeň 

(známka) 

 100 %  - 85 % výborný 

84,9 % - 70 % chválitebný  

69,9 % - 45 % dobrý 

44,9 % - 25 % dostatočný 

         24,9 % -  0 % nedostatočný 

 

c) Referát, prezentácia, projekt (R)  a i. - hodnotenie má  v súhrnnom hodnotení váhu 1. 

- výkon žiaka sa hodnotí bodmi podľa nasledovných kritérií a výslednú známku Z(R) 

stanoví učiteľ podľa získaného počtu bodov  

 

Kritérium hodnotenia 

 

Body  

(maximálny 

počet) 

rozsah a dodržanie témy 6 

obsah a odborná úroveň 6 

jazykový prejav v cudzom 

jazyku  

9 

vlastné myšlienky                                                           3 

formálna stránka  

a spôsob prezentácie 

6 

Spolu 30 

 

- učiteľ vytvára priestor pre sebahodnotenie žiaka, najmä pri projektovom vyučovaní a 

rôznych typoch prezentácií 

 

d) Účasť na olympiádach a súťažiach (S) - hodnotenie má  v súhrnnom hodnotení váhu 1. 

- ak sa žiak umiestni na 1.-3. mieste alebo je úspešným riešiteľom súťaže hodnotí sa 

klasifikačným stupňom – 1 (výborný), v danom  klasifikačnom  období  pre každé kolo 

 

2) Pri priebežnom hodnotení učiteľ používa aj formy slovného hodnotenia - povzbudenie, 

pochvala, ktoré majú motivačný charakter. 

 

Čl. 4 

Súhrnná klasifikácia výsledkov žiaka 

 

1) Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého klasifikačného obdobia (polroka) na 

základe podkladov získaných priebežným hodnotením a klasifikáciou. 

 

2) Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v týchto predmetoch klasifikujú stupňami:  
1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný a 5 – nedostatočný podľa kritérií uvedených 

v čl. 5. 

 

Bodové 

hodnotenie 

Klasifikačný 

stupeň (známka) 

30 - 27 výborný 

26 – 22 chválitebný  

21 - 15 dobrý 

14 - 9 dostatočný 

8 - 0 nedostatočný 
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3) Pri priebežnej aj súhrnnej klasifikácii sa zohľadňujú 

- obsahová správnosť (O) - poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti – hodnotenie 

má váhu 2, 

- jazyková správnosť (J) - ovládanie cudzieho jazyka v primeranom rozsahu pre príslušný 

ročník štúdia – hodnotenie má váhu 1. 

 

4) Celkovým súhrnným hodnotením je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer 

známok získaných za: 

- ústne odpovede      - Z(U )= ústna odpoveď 

- písomné testy, previerky, písomné práce  - Z(P) = písomná previerka 

- referáty, prezentácie, projekty a i.   - Z(R) = referát/prezentácia, 

- úspechy v súťažiach v danom predmete      - Z(S) = účasť v súťaži 

      Váha jednotlivých foriem skúšania pri súhrnnom hodnotení je  2 : 1 : 1 : 1. 

 

      Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec: 

  

     Z(SH) = 
𝟐.𝒔úč𝒆𝒕 𝒛𝒏á𝒎𝒐𝒌 𝒁(𝑼)+𝟏.𝒔úč𝒆𝒕 𝒛𝒏á𝒎𝒐𝒌 𝒁(𝑷)+𝟏.𝒔úč𝒆𝒕 𝒛𝒏á𝒎𝒐𝒌 𝒁(𝑹)+𝟏.𝒔úč𝒆𝒕 𝒛𝒏á𝒎𝒐𝒌 𝒁(𝑺)

𝟐.𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒛𝒏á𝒎𝒐𝒌 𝒁(𝑼)+𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒛𝒏á𝒎𝒐𝒌 𝒁(𝑷)+𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒛𝒏á𝒎𝒐𝒌 𝒁(𝑹)+𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒛𝒏á𝒎𝒐𝒌 𝒁(𝑺)
     

   

Vypočítaný vážený priemer sa zaokrúhľuje na celé číslo. Číslo s desatinnou časťou  do 0,5 sa 

zaokrúhľuje smerom nadol a nad 0,5 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor, pričom 

- 1,5 sa zaokrúhľuje na 1 

- 2,5 sa zaokrúhľuje na 2 

- 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 

- 4,5 sa zaokrúhľuje na 4 

Číslo s desatinnou časťou  do 0,5 sa zaokrúhľuje smerom nadol a nad 0,5 sa zaokrúhľuje na 

celé číslo smerom nahor. 

       Napr.  

       Žiak  v príslušnom klasifikačnom období získal nasledovné známky:  

- ústne odpovede   2, 3, 2 

- písomné odpovede 2, 2, 1 

- referát, projekt 1,1 

- súťaže  1 

       Známka zo súhrnného hodnotenia sa vypočíta nasledovne:   

                          Z(SH) =  
2.(2+3+2)+1.(2+2+1)+1.(1+1)+1.1

2.3+3+2+1
 = 

14+5+2+1

12
 = 1,83 = 2 

                   Súhrnné hodnotenie žiaka za celé klasifikačné obdobie je 2 – chválitebný. 

 

Čl. 5 

Klasifikačné stupne prospechu 

1) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, 

definície a zákonitosti presne a úplne a rozumie vzťahom medzi nimi. Pohotovo vykonáva 

požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené 

ponatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 

a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Grafický prejav je 
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presný a estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. 

K požadovaným záležitostiam vie jasne a pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné 

stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine. 

Jazyková úroveň  

       Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet, nachádza súvislosti so  zadanou témou. Používa správne 

jazykové prostriedky a téme primeranú bohatú slovnú zásobu. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, 

jeho prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné, prirodzené a zrozumiteľné. 

Obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) zodpovedajú téme, v prípade, že žiak nedokáže 

niečo/niekoho pomenovať, dokáže chýbajúce výrazy nahradiť opisnou formou. Žiak vie 

presvedčivo argumentovať, obhajovať prezentované názory a uvádzať protiargumenty. 

Výpoveď je takmer gramaticky správna. 

 

2) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti požadovaných 

poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí ojedinelé medzery a rozumie vzťahom 

medzi nimi. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností prejavuje 

nepresnosti, tie však vie s pomocou učiteľa korigovať. Samostatne alebo na základe menších 

podnetov učiteľa aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických 

úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav má menšie 

nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.. Grafický prejav je estetický, bez väčších 

nepresností. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. 

K požadovaným záležitostiam vie zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný 

pracovať samostatne aj v skupine. 

      Jazyková úroveň  

       Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je 

celistvá a zámer výpovede jasný. Používa takmer vždy primeranú slovnú zásobu a správne 

jazykové prostriedky. Prerušuje len zriedkavo svoj prejav kratšími prestávkami, ktoré sú 

spôsobené menšími jazykovými nedostatkami. Vplyv materinského jazyka na intonáciu 

a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom 

komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Slovná zásoba 

je primeraná a žiak väčšinou vyjadrí chýbajúce slová vhodným výrazom. Žiak dokáže 

argumentovať a zaujať stanovisko k odlišnému názoru. Ojedinelé gramatické chyby žiaka 

neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

3) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 

poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí menšie medzery. Pri vykonávaní požadovaných 

intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácií osvojených poznatkov a zručností 

pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. Závažnejšie nepresnosti a chyby 

dokáže s pomocou učiteľa korigovať. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky 

v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave 

sa objavujú častejšie nedostatky, grafický prejav je menej estetický. K požadovaným 

záležitostiam vie menej pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný 

pod dohľadom pedagóga samostatne pracovať. Má priemerne rozvinuté zručnosti práce 

v skupine. 

      Jazyková úroveň  

      Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 

reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú 

slovnú zásobu, nedostatky v používaní jazykových prostriedkov nebránia porozumeniu. 
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Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými 

nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv materinského 

jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou primeraný, žiak 

potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je primeraná, ale nie 

vždy adekvátna danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len 

sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do určitej miery aj obhájiť, vlastné názory 

a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu. 

4) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia 

požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí závažné medzery. Pri vykonávaní 

požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácii osvojených 

poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa závažných chýb. 

Jeho ústny a písomný prejav má vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. 

V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, 

grafický prejav je menej estetický. Závažné nedostatky a chyby dokáže žiak s pomocou 

učiteľa opraviť. K požadovaným záležitostiam nevie pohotovo zaujať postoj a s problémami 

vyjadruje vlastné stanovisko. Pri samostatnom štúdiu má žiak vážne problémy. Nemá 

dostatočne rozvinuté zručnosti spolupráce. 

       Jazyková úroveň   

       Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý 

a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často 

používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné jazykové 

nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len krátkymi 

odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne ovplyvňujú 

zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami primeraný, žiak vie 

čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná 

zadanej téme, žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať problémy, 

ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť 

prejavu. 

5) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si požadované poznatky, fakty, definície 

a zákonitosti neosvojil. Trvale má závažné nedostatky vo vykonávaní požadovaných 

intelektuálnych a motorických činností. Nie je schopný riešiť teoretické a praktické úlohy 

kvôli chýbajúcim vedomostiam a zručnostiam. Jeho písomný a ústny prejav je nevyhovujúci. 

K požadovaným záležitostiam nevie zaujať postoj a nie je schopný vyjadriť vlastné 

stanovisko. Žiak nie je schopný uspokojivo pracovať ani pod trvalým dohľadom učiteľa.    

Nezapája sa do práce v skupine. 

       Jazyková úroveň   

      Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani pomocou 

učiteľa. Používa nevhodnú slovnú zásobu a závažné chyby bránia porozumeniu. Nie je 

schopný vyjadriť sa samostatne a súvislo. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú 

zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak 

nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba ako aj množstvo 

gramatických chýb znemožňujú porozumenie. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré 

má reagovať. 
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6) Pri určovaní výsledného stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia je prihliadané aj 

na výsledky žiaka získané sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na 

vyučovanie 

- výsledky priebežnej klasifikácie (známky), ktoré žiak priebežne získal počas 

klasifikačného obdobia 

- aktivity žiaka prejavované na hodinách 

- príprava na vyučovanie, vypracovávanie domácich úloh 

- iniciatívnosť, schopnosť a ochota  spolupracovať 

 

7) Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, 

v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní 

učitelia po vzájomnej dohode. 

 

 

   Vyššie uvedený metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2017. 

 

 

                          PaedDr.Denisa Očovayová  

predseda predmetovej komisie cudzích jazykov 

 

 

PhDr.Ivana Hudaszek Semjanová 

predseda predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov 

 

 

PaedDr.Beáta Havettová  

     riaditeľka školy 


