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KRITÉRIA HODNOTENIA  PREDMETU FYZIKA  A MATEMATIKA 

 
 
Zásady hodnotenia a klasifikácie v predmete Fyzika a Matematika, vychádzajú z Metodického pokynu č.21/2011 
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a z pokynov ŠkVP rozpracovaných na podmienky SPŠS 
v Žiline. 
 
Každá známka z matematiky a fyziky má svoju váhu a určuje sa na základe bodového hodnotenia, z ktorého sa 
vypočíta percento úspešnosti. Sú to známky získané z: 
 

1. polročná písomná práca (váha 40) - týka sa len predmetu matematika 
 

 žiak je povinný napísať jednu polročnú písomnú prácu na konci klasifikačného obdobia, ktorej 
obsahom je učivo za príslušný školský polrok, 

 žiaci musia byť o termíne polročnej práce informovaní dva týždne dopredu ústne a aj prostredníctvom 
internetovej žiackej knižky,   

 úlohy tejto písomnej práce majú komplexný charakter, pri ich riešení má žiak využiť známe algoritmy 
výpočtov, ako aj individuálny prístup k riešeniu zadanej úlohy, 

 jednotlivé úlohy sú ohodnotené počtom bodov podľa náročnosti úloh, 
 termín polročnej písomnej práce určí ZRŠ, 
 ak žiak po oznámení termínu zistí, že v deň písania polročnej práce bude chýbať, musí to bezodkladne 

oznámiť vyučujúcemu, 
 ak sa stane, že žiak náhle ochorie v deň písania polročnej práce, jeho neprítomnosť musia rodičia 

oznámiť triednemu učiteľovi, ktorý o tom bude informovať vyučujúceho matematiky, 
 ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania v čase písania polročnej práce, termín písania náhradnej 

polročnej písomnej práce určí  ZRŠ, 
 žiaci majú právo: 

 vidieť opravenú polročnú prácu najneskôr do 7 dní po napísaní, 
 poznať bodové hodnotenie polročnej práce, 
 písať opravnú písomnú prácu, ak nie sú spokojní s výsledkom pôvodnej práce, pričom náhradný 

termín určí ZRŠ,  
 vedieť termín polročnej písomnej práce. 

   
Podmienkou klasifikácie žiaka za dané klasifikačné obdobie je napísanie polročnej písomnej práce 
v riadnom alebo náhradnou termíne.  
 
 
 

2. tematická písomná práca  alebo test  (váha 30)   
 

 žiak je povinný napísať tematické práce alebo testy po každom prebratom tematickom celku v rámci 
klasifikačného obdobia, 

 žiaci musia byť o termíne písomnej práce  informovaní týždeň dopredu ústne alebo prostredníctvom 
internetovej žiackej knižky, 

 obsahom tematickej práce  alebo testu je učivo príslušného tematického celku alebo jeho časti, 
 úlohy sú zamerané na hodnotenie zvládnutia novej terminológie a nových algoritmov pri výpočtoch, 

využitia získaných poznatkov vo vede, technike a občianskom živote, 
 jednotlivé úlohy sú ohodnotené počtom bodov, ktoré určí vyučujúci na základe náročnosti úloh,  
 ak žiak po oznámení termínu zistí, že v deň písania tematickej práce alebo testu bude chýbať, musí to 

bezodkladne oznámiť vyučujúcemu, 
 ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania v čase písania tematickej práce, termín písania náhradnej 

tematickej práce určí  vyučujúci, 
 žiaci majú právo 

 vidieť opravenú tematickú prácu najneskôr do 7 dní po napísaní, 
 poznať bodové hodnotenie tematickej práce, 
 písať opravnú písomnú prácu, ak nie sú spokojní s výsledkom pôvodnej práce, pričom náhradný 

termín určí vyučujúci,  
 za dané klasifikačné obdobie môžu žiaci písať maximálne dve opravné tematické písomné 

práce.  
 
Podmienkou klasifikácie žiaka za dané klasifikačné obdobie je napísanie tematických písomných prác 
v riadnom alebo náhradnou termíne.  
 
 
 



3.  krátka písomná práca  (matematika - váha 10, fyzika – váha 20) 
 

 obsahom krátkej písomnej práce je overenie zvládnutia novej terminológie alebo nového algoritmu 
riešenia úlohy po jeho prebratí,   

 ide o formatívne hodnotenie na získanie informácie ako sa žiaci priebežne učia, na odhalenie 
nedostatkov, chýb a ťažkostí v procese učenia sa, 

 úloha alebo jednotlivé úlohy sú ohodnotené počtom bodov, ktoré určí vyučujúci na základe ich 
náročnosti,  

 počet krátkych písomných prác nie je presne stanovený, vyučujúci ich napíše podľa konkrétnej situácie 
v triede, 

 termíny písania krátkych písomných prác  vyučujúci neoznamujú. 
 

 
Stupnica hodnotenia polročných prác, tematických prác, testov a krátkych písomných prác 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Známka Kritériá hodnotenia písomnej práce 
 
Výborný 

 Analyzuje správne zadanie 
 Zapíše správne postup riešenia  
 Vypočíta správne jednotlivé časti zadania 
 Prezentuje výsledok práce správne a presne 

 
Chválitebný 

 Analyzuje správne zadanie 
 Zapíše primeraný postup riešenia  
 Vypočíta jednotlivé časti zadania s nepatrnými chybami 
 Prezentuje výsledok práce správne 

 
Dobrý 

 Analyzuje zadanie 
 Zapíše postup riešenia s malými chybami 
 Vypočíta jednotlivé časti zadania s malými chybami 
 Prezentuje výsledok práce  

 
Dostatočný 

 Analyzuje zadanie s chybami 
 Zapíše postup riešenia s chybami 
 Vypočíta jednotlivé časti zadania s chybami 
 Prezentuje výsledok práce 

 
Nedostatočný 

 Rieši časti zadania so závažnými chybami 
 Zapíše postup riešenia so závažnými chybami 
 Nevyrieši zadanie 

 
 
4. ústna odpoveď (váha 20) 

 
 každý žiak bude v priebehu polroka vyskúšaný aspoň raz ústne a to na konci klasifikačného obdobia, 
 témy na záverečné ústne skúšanie zverejní vyučujúci na začiatku klasifikačného obdobia a budú sa 

preberať postupne počas celého polroka, 
 žiaci si spracujú podklady ku každej téme samostatne, 
 žiaci si vytiahnu číslo témy a plynule bez papiera a pomôcok budú 3 minúty k danej téme hovoriť, 
 po ústnom skúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď, 
 žiak môže získať za ústnu odpoveď maximálne 10 bodov, 
 pri ústnej odpovedi bude učiteľ klásť dôraz nielen na kvalitu osvojenia poznatkov, ale aj na spôsob ich 

prezentácie v logických súvislostiach a ich prípadnou aplikáciou v praktických súvislostiach. 
 

Známka Kritériá hodnotenia ústnej odpovede 
 
Výborný 

 Tému obsiahne výstižne a presne  
 Používa zavedenú matematickú symboliku 
 Správne znázorňuje existujúce vzťahy v rámci danej témy 
 Vyjadruje sa matematicky správne, plynulo a zrozumiteľne 
 Vystupuje presvedčivo 

Percentuálna úspešnosť žiaka Výsledná známka 
90 %  a viac výborný 
75% – 89,99% chválitebný 
50% – 74,99% dobrý 
33, 33% – 49,99% dostatočný 
menej ako 33,33 % nedostatočný 



 
Chválitebný 

 Tému obsiahne výstižne s malými nepresnosťami 
 Používa zavedenú matematickú symboliku 
 Správne znázorňuje existujúce vzťahy v rámci danej témy 
 Vyjadruje sa matematicky správne, plynulo a s menšími nepresnosťami 
 Vystupuje menej presvedčivo 

 
Dobrý 

 Tému obsiahne menej výstižne  
 Používa zavedenú matematickú symboliku s menšími chybami 
 Zväčša správne znázorňuje existujúce vzťahy v rámci danej témy 
 Vyjadruje sa matematicky správne s menšími nepresnosťami 
 Vystupuje menej presvedčivo 

 
Dostatočný 

 Tému neobsiahne dostatočne 
 Používa zavedenú matematickú symboliku s  chybami 
 Zväčša nesprávne znázorňuje existujúce vzťahy v rámci danej témy 
 Vyjadruje sa matematicky nepresne 
 Vystupuje nepresvedčivo 

 
Nedostatočný 

 Tému obsiahne nedostatočne 
 Používa zavedenú matematickú symboliku s  chybami 
 Nesprávne znázorňuje existujúce vzťahy v rámci danej témy 
 Vyjadruje sa matematicky nepresne 
 Vystupuje nepresvedčivo, nesúvislo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. seminárna práca alebo projekt  (matematika - váha 10 – 30, fyzika – váha 10) 

 
 vyučujúci určí vhodný tematický okruh na spracovanie seminárnej práce alebo projektu, 
 vyučujúci vypracuje zadanie projektovej úlohy, 
 žiak je povinný vypracovať a odovzdať projekt z tematického celku Štatistika – vlastný štatistický 

výskum, spracovanie výsledkov, použitie vhodného softvéru na grafické spracovanie dát, prezentácia 
výsledkov výskumu  (týka sa len predmetu matematika), 

 žiak samostatne spracuje zvolenú tému v určenej podobe (dokument programu WORD, EXCEL, power 
point, ...)  

 formuluje svoje očakávania,  
 pozorovania resp. zistenia prehľadne zaznamenáva do tabuliek,  
 výsledky vyhodnotí prostredníctvom štatistických charakteristík a grafov, 
 závery porovná so svojimi očakávaniami, 
 prácu odovzdá v dohodnutom termíne, 
 prezentuje svoje zistenia pred spolužiakmi, 
 odpovedá na otázky spolužiakov, 
 obhajuje svoje názory, 

 žiak je povinný odovzdať vypracovanú projektovú úlohu v danom termíne podľa zadaných kritérií a 
v požadovanej forme, 

 vyučujúci hodnotí vypracovanie seminárnej práce respektíve projektovej úlohy komplexne, 
 žiak môže získať za seminárnu prácu respektíve projektovú úlohu maximálne 20 bodov. 

 
 

Známka Kritériá hodnotenia vypracovania seminárnej práce 
 
Výborný 

 Spracuje vhodnú tému celistvo, tvorivo a v logickom slede 
 Používa správnu terminológiu 
 Spracuje údaje úplne a presne, chápe vzťahy medzi nimi 
 Prezentuje výsledky práce výstižne a správne 
 Reaguje fundovane na položené otázky 

 
Chválitebný 

 Spracuje vhodnú tému celistvo a v logickom slede 
 Používa správnu terminológiu 
 Spracuje údaje úplne a presne  
 Prezentuje výsledky práce správne  
 Reaguje  na položené otázky 

Bodová úspešnosť žiaka Výsledná známka 
9 – 10 bodov výborný 
7,5 – 8,9 bodov chválitebný 
5 – 7,4 bodov dobrý 
3,3 – 4,9 bodov dostatočný 
menej ako 3,3 bodov nedostatočný 



 
Dobrý 

 Spracuje tému neúplne a v logickom slede 
 Používa správnu terminológiu 
 Spracuje údaje s menšími chybami 
 Prezentuje výsledky práce s malými nepresnosťami 
 Reaguje  na položené otázky 

Dostatočný  Spracuje tému neúplne a v nelogickom slede 
 Nepoužíva správnu terminológiu 
 Nespracuje údaje úplne 
 Prezentuje výsledky práce so závažnými chybami 
 Nereaguje na položené otázky 

Nedostatočný  Nespracuje tému 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.  aktivita na hodine (váha 5)   
 aktívna spolupráca pri riešení úloh, navrhovanie originálnych riešení, rýchlosť a presnosť počítania, 

upozornenie na chybné riešenie, 
 príprava a prevedenie jednoduchého experimentu  (týka sa len predmetu fyzika), 
 práca v záujmovom útvare, 
 úspešný riešiteľ matematickej súťaže organizovanej školou (MATBOJ, Matematický klokan, ...). 

Umiestnenie sa v súťažiach sa hodnotí pochvalou podľa Školského poriadku SPŠS Žilina. 
 

7.  domáca úloha  (matematika - váha 5, fyzika – váha 10) 
 žiaci sú povinní písať pravidelne domáce úlohy a zabezpečovať potrebné pomôcky na vyučovanie 

(kalkulačky, pravítka, milimetrové papiere, učebnice podľa pokynov vyučujúceho). 
 nepísanie povinnej domácej úlohy sa zohľadní pri záverečnom hodnotení, 
 napísanie dobrovoľnej domácej úlohy, 
 výroba fyzikálnej pomôcky a jej prevedenie na hodine  (týka sa len predmetu fyzika). 

 
8. laboratórna práca (týka sa len predmetu fyzika – váha 15) 
 realizácia laboratórneho cvičenia, vypracovanie protokolu na požadovanej úrovni,  
 správne používanie pomôcok pri práci, aktivita, samostatnosť pri práci, prevedenie pokusu, 
 podmienkou klasifikácie žiaka je absolvovať aspoň 50% laboratórnych cvičení a vypracovať k nim 

protokoly na požadovanej úrovni, 
 v prípade, že žiak nesplní niektorú z podmienok, musí splniť náhradné úlohy, ktorými ho poverí vyučujúci 

predmetu, ako je vypracovanie referátu na danú tému alebo vyriešenie zadaných úloh k témam, ktoré 
boli obsahom predmetu v danom klasifikačnom období, na ktorých mal žiak absenciu. 

Známka Kritériá hodnotenia vypracovaného protokolu z laboratórneho cvičenia 

Obsahová náplň, zvládnutie 
problému merania 

Úprava protokolu Poznámky 

 
Výborný 

 Práca je úplná, nechýba žiaden 
požadovaný úkon a vypracovanie 
čiastkovej úlohy (grafy, tabuľky, 
vzorové výpočty...) 

 Namerané hodnoty v tabuľkách, 
výpočty a grafy sú správne 
a presné s uvedením jednotiek S, 

 Spracovanie údajov vedie 
k výsledku 

 Na základe experimentu vyvodí 
teoretické poznatky 

 Porovná výsledky s hypotézou 
 Zdôvodní výsledky experimentu 
 Vyvodí správne závery (aj 
s vysvetlením) 

 Schémy zodpovedajú 
technickým normám 

 Práca je spracovaná 
na PC 

 Nie sú prepisované 
žiadne údaje 

 Hodnotenie a výpočty 
nie sú rovnaké 
v laboratórnych 
prácach členov tej istej 
skupiny 

Bodová úspešnosť žiaka Výsledná známka 
18 – 20 bodov výborný 
15 – 17 bodov chválitebný 
10 – 14 bodov dobrý 
7 – 9 bodov dostatočný 
menej ako 7 bodov nedostatočný 



 Žiak počas merania pracoval 
samostatne, bol na činnosť po 
všetkých stránkach pripravený 

 Práca bola odovzdaná do 
stanoveného termínu. 

  
Chválitebný 

 To isté ako pre známku Výborný  
 Môžu byť menšie nepresnosti vo 
výpočte, v tabuľke alebo v grafe, 
vyhodnotenie merania je úplné 
a zrozumiteľné (nie všeobecné 
frázy) 

 Práca nie je 
spracovaná na PC, sú 
použité iné technické 
prostriedky, šablóny 
(napr. technické 
písmo) 

 Práca je spracovaná 
úhľadne 
a zrozumiteľne 

 Nie sú prepisované 
žiadne údaje 

 Hodnotenie a výpočty 
nie sú rovnaké 
v laboratórnych 
prácach členov tej istej 
skupiny 

 
Dobrý 

 To i isté ako pre známku 
Chválitebný 

 Môžu byť nepresnosti vo výpočte, 
tabuľke a v grafe 

 Zo spracovania laboratórnej práce 
je zrejmé, že žiak problematike 
rozumie 

 Vyhodnotenie merania je 
spracované úplne a zrozumiteľne 

 Protokol nie je 
spracovaný na PC, nie 
sú použité šablóny 
a technické písmo 

 Protokol je čitateľný 

 

 
Dostatočný 

 Môžu byť nepresnosti vo výpočte, 
v tabuľke a v grafe, 

 Zo spracovania je zrejmé, že žiak 
problematike nie celkom dobre 
rozumie 

 Z požadovaných úloh (spracovanie 
grafu, jednotlivé výpočty, presnosť 
nameraných údajov, 
zaznamenanie údajov do 
tabuľky,...) chýba jedna úloha 

 Protokol nie je 
spracovaný na PC, nie 
sú použité šablóny 
a technické písmo 

 Protokol je menej 
čitateľný 

 

 
Nedostatočný 

 

 

  Vypracovaný protokol 
je odovzdaný po 
termíne 

 
 
Záverečné hodnotenie žiaka za dané klasifikačné obdobie 
 
 
Stupeň prospechu sa určí na základe získaného počtu percent  v danom klasifikačnom období. 
 

                                        Stupnica záverečného hodnotenia  
 
 
 
 

 

 

 
          Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, 
ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na 
jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť 
spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia.  
Podmienkou klasifikácie žiaka za dané klasifikačné obdobie je vypracovanie a odovzdanie povinných 
prác (písomné skúšky, projekty, seminárne práce).  

 

 

Bodová úspešnosť žiaka Výsledná známka 
90 %  a viac výborný 

75% – 89,99% chválitebný 
50% – 74,99% dobrý 

33, 33% – 49,99% dostatočný 
menej ako 33,33 % nedostatočný 



KRITÉRIA HODNOTENIA  PREDMETU INFORMATIKA 

 
 
Zásady hodnotenia a klasifikácie v predmete Informatika  vychádzajú z Metodického pokynu č.21/2011 na 
hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a z pokynov ŠkVP rozpracovaných na podmienky SPŠS v Žiline. 
 
Výsledným hodnotením je známka získaná aritmetickým  priemerom zo známok získaných za praktické 
overovanie vedomostí a zručností práce s počítačom formou: 
 
 

1. čiastkových  úloh   
 učiteľ preveruje ovládanie príkazov počítačových programov menšieho rozsahu, 
 obsahom čiastkových úloh sú základné príkazy, 
 učiteľ  hodnotí ovládanie príkazov, zručnosť, technickú zdatnosť pri práci s PC. 
 zadávanie čiastkových úloh volí učiteľ po príkazoch. 

 
 

Známka Kritériá hodnotenia čiastkových úloh 
 
Výborný 

 Definuje správne dané pojmy 
 Správne formuluje osvojené poznatky 
 Zapíše správne návrh riešenia úlohy  
 Vyjadruje sa presne, vecne a konštruktívne 
 Používa správne počítačovú terminológiu  
 Prezentuje vlastné výsledky práce výstižne a presne 

 
Chválitebný 

 Definuje správne dané pojmy s nepatrnými podnetmi vyučujúceho 
 Osvojené poznatky formuluje s nepatrnými podnetmi vyučujúceho 
 Zapíše správne návrh riešenia úlohy s menšími chybami 
 Vyjadruje sa presne, vecne a konštruktívne 
 Používa správne počítačovú terminológiu  
 Prezentuje vlastné výsledky práce  

 
Dobrý 

 Definuje dané pojmy s pomocou vyučujúceho 
 Osvojené poznatky formuluje s pomocou vyučujúceho 
 Zapíše správne návrh riešenia úlohy s menšími chybami 
 Vyjadruje sa k riešeniu problému na priemernej úrovni 
 Používa počítačovú terminológiu  
 Prezentuje vlastné výsledky práce s malými nepresnosťami 

 
Dostatočný 

 Definuje dané pojmy len s pomocou vyučujúceho 
 Osvojené poznatky formuluje s pomocou vyučujúceho 
 Zapíše návrh riešenia úlohy s pomocou vyučujúceho 
 Vyjadruje sa k riešeniu problému čiastočne správne 
 Používa počítačovú terminológiu obmedzene 
 Prezentuje vlastné výsledky práce so závažnými nepresnosťami 

 
Nedostatočný 

 Nevie definovať dané pojmy ani s pomocou vyučujúceho 
 Nevie formulovať osvojené poznatky  
 Nevyjadruje sa k riešeniu problému 
 Nepoužíva počítačovú terminológiu 

 
   

2. vypracovaním referátu, seminárnej práce  
 vyučujúci určí vhodný tematický okruh na spracovanie referátu, seminárnej práce, 
 žiak samostatne spracuje zvolenú tému v určenej podobe (dokument programu Word, Excel, 

Power Pointe, ...) a odovzdá v dohodnutom termíne, 
 vypracovanú prácu prezentuje pred žiakmi v triede. 

 
 

Známka Kritériá hodnotenia referátu, seminárnej práce 
 
Výborný 

 Spracoval tému celistvo a tvorivo 
 Spravoval tému v logickom slede 
 Správne používal odbornú terminológiu 
 Zvolil vhodné a presvedčivé príklady 
 Zvolil primeranú dĺžku prejavu 
 Kontaktoval sa s poslucháčmi 
 Reagoval fundovane na položené otázky 



 
 

3. aktivity na hodine  
 navrhovanie originálnych riešení, 
 aktívna spolupráca pri riešení úloh, 
 informovanosť o novinkách z oblasti výpočtovej techniky,, 
 účasť na súťažiach, organizovaných školou, 
 upozornenie na chybné riešenie. 
 

 
 
 
 
Schválené na PK PVP dňa............................... 

 
Chválitebný 

 Spracoval tému celistvo  
 Spravoval tému v logickom slede 
 Správne používal odbornú terminológiu 
 Zvolil vhodné príklady 
 Zvolil primeranú dĺžku prejavu 
 Kontaktoval sa s poslucháčmi 
 Reagoval  na položené otázky 

 
Dobrý 

 Spracoval tému neúplne 
 Spracoval tému v logickom slede 
 Správne používal odbornú terminológiu 
 Nezvolil vhodné príklady 
 Zvolil neprimeranú dĺžku prejavu 
 Nezaujal poslucháčov dostatočne 
 Reagoval  na položené otázky 

Dostatočný  Spracoval tému neúplne 
 Nespracoval tému v logickom slede 
 Nepoužíval odbornú terminológiu 
 Nezvolil vhodné príklady 
 Zvolil neprimeranú dĺžku prejavu 
 Nezaujal poslucháčov  
 Nereagoval  na položené otázky 

Nedostatočný  Nespracoval tému 


