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Úvod 

 

Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je kontrola a hodnotenie 
výkonov žiaka v rámci všetkých činností, ktoré vykonáva. Cieľom hodnotenia je poskytnúť 
jednotlivcovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú 
problematiku zvláda, ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má 
ešte nedostatky. Hodnotenie jednotlivca vychádza z jasne stanovených cieľov, konkrétnych 
kritérií, prostriedkov a metód hodnotenia, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto 
neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétny návod a stanovenie kritérií 
hodnotenia žiakov (bez rozdielu toho, či ide o priebežné alebo sumatívne hodnotenie). 
 

Všeobecné kritériá hodnotenia žiakov 1. stupňa ZŠ 
 

Pri hodnotení výsledkov práce žiaka postupujeme v súlade s platným metodickým 
pokynom na hodnotenie žiakov základnej školy, s výchovno-vzdelávacími požiadavkami 
vzdelávacích programov, požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií, učebnými plánmi, 
učebnými osnovami a výkonovými štandardami. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa 
uskutočňujeme priebežné a súhrnné hodnotenie: 

 priebežné hodnotenie – hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka, 
 súhrnné hodnotenie – uskutočňuje sa na konci 1. a 2. polroka v školskom roku a má čo 

najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň vedomostí v danom predmete, pričom sa prihliada 
na systematickosť práce počas celého obdobia.  

Medzi metódy, formy a prostriedky, ktorými získavame podklady na hodnotenie 
výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov patrí: 

 sústavné sledovanie výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie, 
 priebežné hodnotenie známkou alebo pochvalou vzdelávacej aktivity žiakov na 

vyučovacích hodinách, 
 práca na dobrovoľných úlohách, tvorivosť a vlastné námety žiakov na spestrenie 

vyučovacích hodín.  
Vo všetkých ročníkoch 1. stupňa ZŠ sú žiaci hodnotení známkou a slovne.  
Žiaci píšu písomné práce, ktoré zostavujú učitelia príslušných predmetov a ročníkov v 

súlade s tematickými celkami. Hodnotené sú bodovo-percentuálnou stupnicou. Vhodnosť 
zadaných prác je neustále prerokovávaná po ročníkoch na zasadnutiach MZ.  

 
Obsahom tohto dokumentu sú kritériá a pravidlá pre hodnotenie žiakov, zásady a pravidlá 

pre sebahodnotenie žiakov, spôsob získavania podkladov pre hodnotenie a informačný systém 
hodnotenia. 

Hodnotenie žiakov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 
základnej školy pod číslom 2011-3121/12824:4-921 platného od l. mája 2011. 

Systémom hodnotenia sa riadia všetci pedagogickí zamestnanci školy na 1. stupni ZŠ.  
So systémom hodnotenia sú oboznámení všetci žiaci školy, ich zákonní zástupcovia a je 

zverejnený na internetovej stránke školy: https://zsmarkusovce.edupage.org/.  
K systému hodnotenia sa môžu vyjadriť zákonní zástupcovia žiakov na triednych 

schôdzkach RZ. Opodstatnené návrhy sú prerokované na pedagogickej rade. 
 
 

Ing. Iveta Dutková 
riaditeľka školy 



 

              Kritériá na hodnotenie 
                               slovenského jazyka a literatúry v 1. ročníku ZŠ 
 
 

ÚVOD 
 
Podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základných škôl sú žiaci v 

predmete Slovenský jazyk a literatúra v 1. ročníku hodnotení priebežne (hodnotenie 
čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách, ktoré má hlavne motivačný 
charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho 
momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť) i súhrnne (na konci prvého polroka a druhého 
polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností a 
návykov žiaka). Hodnotenie má pôsobiť konštruktívne a povzbudzujúco, má byť zamerané na 
pozitívnu motiváciu, orientuje sa na pozitívne stránky schopností žiakov. 

Pri  hodnotení  žiakov  našej  školy  učitelia  1.  ročníka  dodržiavajú  pravidlá  prerokované   
a schválené MZ 0. – 4. ročníka kvôli objektivite a rovnakej náročnosti učiteľov, nesmú však 
zabúdať na individuálny prístup (v 1. ročníku by malo prevládať motivujúce hodnotenie žiakov 
prostredníctvom pochvaly a povzbudenia). 

V zmysle platného pedagogického a školského legislatívneho rámca využívame, v 1. 
ročníku, dve základné formy hodnotenia: hodnotenie známkou a slovné hodnotenie. V rámci 
zasadnutí MZ sa schválilo aj doplnkové (motivačné) hodnotenie prostredníctvom obrázkových 
pečiatok, ktoré sa osvedčilo väčšine učiteľov. Jeho význam vnímame v kladnej motivácii detí 
k ďalšiemu vzdelávaniu, v spätnej väzbe učiteľ-žiak, učiteľ-rodič. Tvar pečiatok nie je 
predpísaný, učiteľ si môže vybrať. Používajú sa dva druhy pečiatok, ktoré symbolizujú stupeň 
dosiahnutých vedomostí a zručností s ohľadom na vynaloženú snahu dieťaťa, úsilie, 
svedomitosť, aktivitu a tvorivosť, samostatnosť v práci, ako aj správanie. Dohodnuté stupne 
hodnotenia pečiatkami sú: dobrá práca (1), slabá práca (2). 

Celkové zhodnotenie práce žiaka závisí od úrovne zvládnutia čítania a písania a od stupňa 
celkového rozvoja osobnosti žiaka s prihliadnutím na jeho individuálne predpoklady 

 
ČÍTANIE A LITERÁRNA VÝCHOVA / PÍSANIE 

 

Pri  hodnotení  čítania   a písania vychádzame z Metodického   pokynu č. 22/2011 na 
hodnotenie žiakov základných škôl, Metodiky na stanovenie hodnotiacich štandardov, Zákona 
č. 93/2020 Z. z., Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň 
základnej školy (vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia), Dodatku č. 7 a jeho Prílohy č. 1 k 
Štátnemu vzdelávaciemu programu, Vzdelávacích štandardov z predmetu Slovenský jazyk a 
literatúra pre 1. stupeň ZŠ a Učebných osnov 1. ročníka. Na základe uvedeného formulujeme 
kritériá hodnotenia žiakov 1. ročníka a ich gradáciu z pohľadu zvládania a uplatňovania 
jazykových a komunikačných kompetencií (viď tabuľka). 

 
 

ČÍTANIE 1 2 3 4 5 

 
Správnosť 

čítania 

 
Bez chýb 

Malé chyby 
(pridá, vynechá 

hlásku) 

 
Malé, ale časté 

chyby 

Časté chyby vo 
výslovnosti, 
zamieňanie 

hlások 

 
Nezvládol 

techniku čítania 

  Plynulosť čítania 

 
Plynulé čítanie 

 
Plynulé čítanie 

Priemerná 
plynulosť 
(nefunkčné 
prestávky) 

Značné 
nedostatky 
(hláskuje, 
slabikuje) 

 
Nezvládol 

techniku čítania 

Výraznosť 
čítania 

Správna 
intonácia 

Drobné chyby 
v intonácii 

Malé, ale časté 
chyby v 
intonácii 

Veľké, časté 
chyby v 
intonácii 

Nezvládol 
techniku čítania 



  Rýchlosť čítania 
Rýchle čítanie 

(podľa ročníka) 
Rýchle čítanie 

(podľa ročníka) 
Priemerná 

rýchlosť čítania 
Slabá rýchlosť 

čítania 
Nezvládol 

techniku čítania 

 
Tiché čítanie 

Tiché čítanie s 
porozumením 

Tiché čítanie s 
porozumením 

Tiché čítanie 
s nepresným 

porozumením 

Tiché čítanie 
bez 

porozumenia 

Nezvládol 
techniku čítania 

Porozumenie textu 
Rozumie 

obsahu čítaného 

Bez 
podstatných 

chýb 

Nepresné 
formulácie pri 

obsahu 

Nerozumie 
obsahu čítaného 

Nerozumie 
obsahu 

čítaného 

Reprodukcia textu 

Samostatná, 
určí hlavnú 
myšlienku 

Drobné chyby 
pri reprodukcii 

Chyby pri 
reprodukcii textu 

Reprodukuje 
len za pomoci 

učiteľa 

Nevie 
samostatne 

reprodukovať 

Osnova         
prečítaného 

Vie samostatne 
zostaviť osnovu 

čítaného 

Nedopustí sa 
podstatných 

chýb 

Veľké chyby a 
nepresnosti 

Len za pomoci 
učiteľa 

Nedokáže 
zostaviť ani s 

pomocou 

 
Ilustrácia textu 

Vie spojiť 
obsah s 

ilustráciou 

Drobné chyby a 
nepresnosti 

Vecné chyby a 
nepresnosti 

Veľké chyby a 
nepresnosti 

Nedokáže 
vnímať 

Dramatizácia textu 

Tvorivo sa 
zúčastňuje na 
dramatizácii 

Tvorivo sa 
zúčastňuje na 
dramatizácii 

Zúčastňuje sa 
s pomocou 

učiteľa 

Zúčastňuje sa 
s pomocou 

učiteľa 

Nevie sa 
zapojiť 

PÍSANIE 
 

   Tvar     
 písmen 

Dodržiava 
normaliz. písmo 

Malé 
nedostatky 

Väčšie 
nedostatky 

Nesprávny, 
deformovaný 

tvar 

Deformovaný 
tvar 

    Veľkosť       
    písmen 

 
Správna 

 
Správna 

 
Nepravidelná 

 
Nepravidelná 

 
Nedodržiava 

    Rovnomernosť 
písma 

Dodržiava 
rovnomernosť 

písma 

Dodržiava 
rovnomernosť 

písma 

Nerovnomerné 
písmo 

Málo čitateľné 
písmo 

Nečitateľné 
písmo 

    Plynulosť     
     písania 

Jednoťažné 
písanie 

Málo 
prerušované 

písanie 

Prerušované 
písanie 

Často 
prerušované 

písanie 

Často 
prerušované 

písanie 

Sklon 
písma 

 
Správny 

 
Správny 

 
Nepravidelný 

Nesprávny, 
deformovaný 

Nesprávny, 
deformovaný 

Hustota 
a rytmizácia písma 

Esteticky 
pôsobiace 

písmo 

Malé 
nedostatky 

Málo estetické 
písmo 

Neestetické, 
nečitateľné 

písmo 

Nečitateľné 
písmo 

  Úprava       
písomností 

Estetické 
rozvrhnutie 

plochy a textu 

Malé 
nedostatky v 

estetike 

Málo úhľadná 
úprava 

písomností 

Neúhľadná 
úprava 

písomností 

Neúhľadná 
úprava 

písomností 

   Rýchlosť     
    písania 

 
Požadovaná 

 
Primeraná 

 
Priemerná 

 
Podpriemerná 

 
Malá 

Odpis 
textu 

 
Bez chýb 

 
Drobné chyby 

Časté malé 
chyby 

 
Veľké chyby 

 
Veľké chyby 

Prepis 
textu 

 
Bez chýb 

 
Drobné chyby 

Časté malé 
chyby 

 
Veľké chyby 

 
Veľké chyby 

   Písanie     
   spamäti 

 
Bez chýb 

 
Drobné chyby 

 
Veľké chyby 

 
Nevie 

 
Nevie 

 

 
  
 
 
 
 
 



Pri hodnotení reflektujeme tieto roviny a kompetencie: 
 

Čítanie 
 poznať a vedieť prečítať všetky písmená slovenskej abecedy 
 v praktických činnostiach, pri čítaní, vedieť spájať hlásky do slabík a vedieť prečítať všetky typy slabík 

vyskytujúcich sa v slovách 
 chápať význam prečítaného slova (priradí slovo k obrázku a naopak) 
 v prípade zabudnutia menej frekventovaného písmena si vedieť poradiť vyhľadaním písmena pomocou 

nápovedného obrázka 
 chápať obsah prečítanej vety 
Poznámka: Z hľadiska kritérií hodnotenia učiteľ rešpektuje, že väčšina žiakov 1. ročníka číta niektoré vety v 
súvislých textoch čiastočne intonačne nesprávne kvôli neschopnosti predvídať koniec vety – najmä pri prvom 
čítaní textu. 
Písanie 
 vedieť čitateľne napísať písmená písanej slovenskej abecedy a arabských číslic 
 vedieť správne spájať písmená v slabikách a v slovách 
 vedieť z písanej predlohy čitateľne a správne odpísať písmená, slabiky, krátke slová a krátky primeraný 

text 
 v praktických činnostiach, pri písaní, vedieť členiť vety na slová, slová na slabiky tak, aby výsledkom bolo 

správne napísané slovo alebo veta 
 podľa diktovania napísať správne a čitateľne písmená, slabiky a slová bez vynechávania písmen 
 podľa diktovania napísať jednoduché krátke vety 
 k známemu obrázku napísať jeho pomenovanie (tzv. autodiktát), bez vynechávania písmen (ostatné chyby 

tolerujeme) 
Poznámka: Žiakom s oneskoreným vývinom a poruchou jemnej motoriky potvrdenou psychológom (napr. 
IVP), umožňujeme vyjadrovať sa písomne pomocou veľkých tlačených písmen, ktoré kladú na jemnú 
motoriku ruky podstatne menšie nároky. 
Jazyková dimenzia 
 zvuková rovina a pravopis: abeceda, písmená (malé, veľké, písané, tlačené) 

 

KRITÉRIÁ SLOVNÉHO HODNOTENIA  

 
 Pri slovnom hodnotení jazykových a komunikačných kompetencií žiakov sa zameriavame najmä 
na motivačnú funkciu hodnotenia, pričom sa snažíme o to, aby hodnotenie:  

 bolo objektívne a vyvážené, aby obsahovalo postrehy k tomu, čo bolo dobré, a tiež k tomu, čo 
je možné alebo potrebné zlepšiť, 

 povzbudilo a motivovalo, 
 zrozumiteľne vystihovalo očakávania učiteľa, 
 obsahovalo návrhy na zlepšenie (uplatňujeme najmä pri priebežnom hodnotení), 

 
Obsah slovného hodnotenia, vo vzťahu k jeho kritériám, formulujeme: vetou (napr. “Správne 

identifikoval písmeno/hlásku v slove”), slovom (napr. “Bezchybnosť”) alebo slovným spojením 
(napr. “Samostatnosť prejavu”) 

Rovnako ako pri hodnotení žiaka známkou, aj pri slovnom hodnotení vychádzame z 
Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základných škôl. 

 

 

 

 

 

 

 



KRITÉRIÁ HODNOTENIA ZNÁMKOU 

 

Stupeň 1 (výborný) 
Žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú učebné osnovy 
celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti 
a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. 
Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Grafický prejav je presný 
a estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. 

 
Stupeň 2 (chválitebný) 
Žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú učebné osnovy, 
v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické 
činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny 
a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita 
výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Grafický prejav je estetický, bez 
väčších nepresností. 

 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia poznatkov, faktov, pojmov, definícií 
a zákonitostí, ktoré sú predpísané učebnými osnovami, nepodstatné medzery. Pri vykonávaní 
požadovaných intelektuálnych a motorických činností sa prejavujú menšie nedostatky. 
Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou korigovať. V uplatňovaní 
osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. 
Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je 
vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti, grafický prejav je menej estetický. V kvalite výsledkov 
jeho činnosti sú častejšie nedostatky. 

 
Stupeň 4 (dostatočný) 
Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné 
medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo 
pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení 
teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby a myslenie nie je tvorivé. Jeho 
ústny a písomný prejav má vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite 
výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa prejavujú nedostatky, grafický prejav je málo 
estetický. Závažné nedostatky a chyby vie žiak s pomocou učiteľa korigovať. 

 
Stupeň 5 (nedostatočný) 
Žiak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má 
v nich závažné a značné medzery. Jeho zručnosť vykonávať požadované intelektuálne 
a motorické činnosti má podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí 
a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri 
výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet 
učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V 
ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správaní, presnosti a výstižnosti. 
Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Závažné nedostatky 
a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. 



              Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce 

Hodnotenie previerok a didaktických testov: 
Za každú operáciu (vedomosť, krok, spoj) v písomnej práci pridelíme bod. Počet bodov sčítame. 
Dané percentá 91%, 76%, 46%, 26% násobíme počtom bodov z písomnej práce, oddelíme 2 
desatinné miesta a celé číslo správne zaokrúhlime. 
Napríklad: Ak má previerka 35 bodov: 

 
91.35 = 31,85 (32 bodov) Hodnotenie: 1 = 35 - 32 bodov 
76.35 = 26,68 (27 bodov)  2 = 31 - 27 bodov 
46.35 = 16,10 (16 bodov)  3 = 26 - 16 bodov 
26.35 = 9,10   (9 bodov)  4 = 15 - 9 bodov 

  5 = 8 - menej bodov 
 

Pri určení metód a foriem hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením sa učiteľ 
riadi odporúčaniami školského psychológa a CPPPaP. 
Žiak, ktorý z dôvodu zdravotného znevýhodnenia postupuje podľa individuálneho 
vzdelávacieho programu, je hodnotený podľa individuálnych kritérií, čo má potom 
uvedené v doložke na vysvedčení 
 

 



Kritériá na hodnotenie 
matematiky v 1. ročníku ZŠ 

 

Metódy, formy a prostriedky získavania podkladov na hodnotenie výchovno-vzdelávacích 
výsledkov žiakov: 

 osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky, 
 pracovať s prirodzenými číslami, 
 objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich  logické myslenie, 
 samostatnosť a tvorivosť, 
 základy finančnej gramotnosti, 
 matematická gramotnosť, 
 používať matematiku ako nástroj na riešenie problémov reálneho života, 

 sústavné sledovanie výkonu žiaka, 

 pripravenosť na vyučovanie a vypracovanie domácich úloh, 

 aktivita žiakov na vyučovaní , 

 priebežné hodnotenie ústneho a písomného prejavu žiakov, 

 spolupráca v skupine, 

 tvorivosť. 
 

Kritériami pre hodnotenie žiakov v matematike sa v 1. ročníku je preukázanie vedomostí 
a zručností v/vo: 

 určovaní a priraďovaní počtu predmetov v obore 0 – 20, 

 orientácii v číselnom rade do 20 a znázornení na číselnej osi, 

 čítaní a písaní čísel v číselnom obore do 20 a ich grafické znázornenie, 

 porovnávaní čísel a zápise znakmi nerovnosti, 

 riešení jednoduchej slovnej úlohy pomocou obrázka, 

 správnom používaní znakov + a – pri sčítaní a odčítaní, 

 vytvorení slovnej úlohy na sčítanie a odčítanie, 

 sčítaní a odčítaní v číselnom obore do 20 bez prechodu cez 10, 

 riešení jednoduchej slovnej úlohy v číselnom obore do 20 bez prechodu cez 10, 

 rozlišovaní a kreslení priamych, krivých a uzavretých čiar, 

 rozlišovaní a pomenovaní rovinných geometrických tvarov: kruh, trojuholník, 
štvorec, obdĺžnik, 
 

Vyučujúci kladie dôraz na pozitívne hodnotenie žiaka. Žiaci sú priebežne hodnotení pomocou 
symbolov (pečiatky, obrázky a pod.) s cieľom pozitívnej motivácie žiakov. Žiakov vedieme  
k sebahodnoteniu. 
 
Kontrolné práce: 
Kontrolné práce budú žiaci 1. ročníka písať 3-krát do roka : polročná, tri štvrť ročná a výstupná 
kontrolná práca daného školského roka. Priebežne budeme hodnotiť samostatné vypracovanie 
pracovných listov po skončení tematických celkov. 



Hodnotiaca škála pre kontrolné previerky a písomné práce: 
Percentuálna úspešnosť - Známka 
100% - 90%   1 
89% - 75%                            2 
74% - 50%                            3 
49% - 30%                           4 
29% - 0%                             5 
 
Prospech žiaka vo vyučovacom predmete matematika sa v 1. ročníku hodnotí týmito 
stupňami: 
1 – výborný, 
2 – chválitebný, 
3 – dobrý, 
4 – dostatočný, 
5 – nedostatočný. 
 
Stupeň 1 – výborný 
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri 
intelektuálnych, motorických a praktických činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. 
Jeho ústny prejav je správny a výstižný, grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú 
kvalitné, iba s menšími nedostatkami. 
 
Stupeň 2 – chválitebný 
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať, 
má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických a 
praktických činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 
jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne, alebo s menšími podnetmi 
učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti, 
grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné bez 
väčších nedostatkov. 
 
Stupeň 3 – dobrý 
Žiak má v presnosti, celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa 
učebných osnov a pri ich využívaní nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie , 
ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 
nedostatkami, na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomostí a kľúčové kompetencie pri riešení 
jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s 
učiteľovou pomocou opraviť, v ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický, v kvalite jeho činnosti sú častejšie nedostatky. 
 
Stupeň 4 – dostatočný 
Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenie poznatkov a zákonitosti podľa učebných 
osnov, ako pri ich využívaní závažné medzery, pri riešení teoretických a praktických úloh s 



uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 
využívaní poznatkov, jeho ústny a písomný prejav má v správnosti a výstižnosti vážne nedostatky. 
Kvalita jeho výsledkov je plná chýb, grafický prejav je málo estetický. Vážne chyby a nedostatky 
dokáže iba s pomocou učiteľa odstrániť. 
 
Stupeň 5 - nedostatočný 
Žiak má neúplne osvojené poznatky a zákonitosti podľa učebných osnov nedokáže riešiť teoretické 
a praktické úlohy. Je nesamostatný , jeho ústny a písomný prejav je veľmi slabý. Vážne chyby a 
nedostatky nevie odstrániť ani pomocou učiteľa. 

 

 

 

 

 



Kritériá na hodnotenie 
prvouky v 1. ročníku ZŠ 

 

 

Kritériá hodnotenia:  

 Pri praktických aktivitách je vhodné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na 

samostatnosť  a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň 

komunikácie a schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce.  

 Priebežne sa hodnotí záujem žiaka o daný predmet a aktivita na vyučovacích hodinách.  

 Hodnotenie osvojených poznatkov na základe ústnej odpovede aspoň 1x za polrok.  

 Písomné práce na záver prebratého tematického celku.   

 

Spôsob hodnotenia:                                                                                                                                                                          

- Previerka polročná, celoročná, aj po tematických celkoch 

- Hodnotiaca škála  100% - 90%   = 1 

                              89% - 75%    =  2 

                              74% - 50%    =  3 

                              49% - 20%    =  4 

                              19% - 0%      =  5 



                                           Kritériá na hodnotenie 
slovenského jazyka a literatúry v 2. ročníku 

 
 

Diktáty 

Text má byť primerane nasýtený pravopisnými a gramatickými javmi, neprípustné sú 
tzv. chytáky. Vety v kontrolnom diktáte by mali na seba nadväzovať, text by mal maťobsah. 
Počet diktátov závisí od stanovenia v učebných osnovách pre SJL v príslušnom ročníku. 
Kontrolný diktát musí obsahovať stanovený počet slov (primerané veku žiakov). Do počtu 
počítame len plnovýznamové slová. 

 
2. ročník: 30 – 40 slov 
 
Kontrolné diktáty hodnotíme známkou v súlade s inovovaným ŠVP: 
 

1. – 4. ročník: 
Stupeň 1 2 3 4 5 

Početchýb 0 - 1 2 - 4 5 - 7 8 - 10 11 a viac 
 

Ako hodnotiť známkou chyby v diktáte: 

1. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu, nerozlišujeme tzv. malé a veľké chyby. 
2. Za akúkoľvek jednu chybu dostáva žiak známku výborný. 
3. Za jednu chybu sa pokladá tá istá chyba, v tom istom tvare slova, aj keďsa daný tvar 

slova vyskytne v dictate viackrát (riba, sribou). 
4. Chyba rovnakého významu v rôznych slovách sa počíta ako chyba v ďalšom slove 

(napr. chlapmy, murármy, ...). 
Za chybu sa teda počíta: 
- nesprávne rozdelené slovo na konci riadka, 
- nečitateľné písmeno/slovo, 
- vynechané alebo na viac napísané písmeno/slovo, 
- nenapísané alebo nesprávne napísané interpunkčné znamienko, 
- nenapísané alebo nesprávne napísané diakritické znamienko, 
- priestupok voči pravidlám pravopisu v každej novej situácii (rátame    
     vždy za novú chybu). 

5. Z didaktického hľadiska sa za chybu považuje len taká chyba, ktorá je urobená v 
takom pravopisnom jave, ktorého výcvik bol už ukončený. t. j.hodnotiť známkou 
môžeme len to, čo bolo dostatočne vysvetlené, precvičené a upevnené. 

6. Za chybu sa nesmie pokladať, ak žiak na konci riadka napíše neslabičnú predložku 
alebo spojku: a, i, v, s, z, k, u, o, ... Nie je to pravopisná chyba! Vo výslovnosti by išlo 
o chybu, ak by nebola dodržaná splývavá výslovnosť. 

7. Za chybu sa nesmie pokladať, ak žiak na konci riadka napíše neslabičnú predložku 
alebo spojku: a, i, v, s, z, k, u, o, ... Nie je to pravopisná chyba! Vo výslovnosti by išlo 
o chybu, ak by nebola dodržaná splývavá výslovnosť. 

 

 



8. Známka za zlú úpravu sa nesmie zarátavať do známky z diktátu! Úpravu je vhodné 
hodnotiťslovne pod známkou. 

9. Ak žiak robí v kontrolnom diktáte stale veľa chýb a je hodnotený ako nedostatočný, 
tak ho možno, v prípade 11 chýb, hodnotiť ako dostatočný. Ide o kladné motivovanie 
žiaka, je však potrebné uvedenú výnimku v triede vysvetliť. 

 

Písomné práce 
 

 HODNOTENIE – na základe súčtu bodov za jednotlivé úlohy vypočíta učiteľ 
úspešnosť v % pre každého žiaka. Vypočíta priemernú úspešnosť na triedu.  

 OPRAVA – tu je učiteľ povinný ukázať a vysvetliť žiakom správne riešenia 
jednotlivých úloh kontrolnej práce s dôrazom na úlohy s najnižším % úspešnosti. Po 
spoločnej oprave by mal každý žiak dokázaťvyriešiť totožné úlohy. 

 HODNOTENIE ZNÁMKOU – po zistení úspešnosti riešenia v % u jednotlivých 
žiakov si učiteľ môže vypracovať stupnicu hodnotenia známkou, ktorá bude 
vychádzať z priemerného % úspešnosti vtriede. 

 
Možná stupnica na hodnotenie známkou:  
30 – 26 bodov = 1 
25 – 21 bodov = 2 
20 – 15 bodov = 3 
14 – 10 bodov = 4 
9 – 0   bodov = 5 

 
 



Slohové písomné prejavy 

Úlohou  slohovej výchovy v 2. ročníku  je tvorenie a rozširovanie slovnej zásoby, spájanie slov 
do viet a tie do krátkych súvislých ústnych prejavov. Súvislý jazykový prejav by mal obsahovať 
4 – 6 viet, a to na základe otázok alebo spontánneho rozprávania. Vety majú mať zmysel.  Žiak 
má hovoriť plynule, neopakovať stále tie isté slová. V  2. ročníku samostatný písomný prejav od 
žiakov nevyžadujeme. 
 

Hodnotenie písomných slohových prejavov 

V 2. ročníku  slohový prejav hodnotíme slovne, známkou nehodnotíme žiadnu zložku. 



Kritériá hodnotenia čítania 
SJ-Č, LV 1 2 3 4 5 
Správnosť 

čítania 
 

Bez chýb 

Malé chyby 
(pridá, 

vynechá 
hlásku) 

 
Malé, ale časté 

chyby 

Časté chyby 
vo výslovnosti, 

zamieňanie 
hlások 

Nezvládol
techniku 
čítania 

Plynulosť 
čítania 

 
 

Plynulé čítanie 

 
Plynulé 
čítanie 

Priemerná
plynulosť(
nefunkčné 
prestávky) 

Značné 
nedostatky
(hláskuje, 
slabikuje) 

 
Nezvládol
techniku 
čítania 

Výraznosť 
čítania 

 
Správna 
intonácia 

 
Drobné 
chyby 

v intonácii 

 
Malé, ale 

časté chyby 
v intonácii 

 
Veľké,časté

chyby 
v intonácii 

 
Nezvládol
techniku 
čítania 

Rýchlosť
čítania 

Rýchle
čítanie 
(podľa 
ročníka) 

Rýchle
čítanie 
(podľa 
ročníka) 

Priemerná 
rýchlosť 
čítania 

 
Slabá 

rýchlosť 
čítania 

 
Nezvládol
techniku 
čítania 

Tiché 
čítanie 

 
Tiché 
čítanie 

s porozumením 

 
Tiché 
čítanie 

s porozumením 

Tiché 
čítanie 

s nepresným 
porozumením 

Tiché 
čítane 

bez  
porozumenia 

 
Nezvládol
techniku 
čítania 

Porozumenie 
textu 

 
Rozumie
obsahu 

čítaného 

 
Bez 

podstatných chýb 

 
Nepresné

formulácie
pri obsahu 

 
Nerozumie

obsahu 
čítaného 

 
Nerozumie 

obsahu čítaného 

Reprodukcia 
textu 

 
Samostatná, 
určí hlavnú 
myšlienku 

 
Drobné 

chyby pri 
reprodukcii 

 
Chyby pri 
reprodukcii

textu 

 
Reprodukuje 
len za pomoci 

učiteľa 

 
Nevie 

samostatne 
reprodukovať 

Osnova 
prečítaného 

Vie samostatne 
zostaviťosnovu

čítaného 

 
Nedopustí sa 
podstatných 

chýb 

 
Veľké chyby 
a nepresnosti 

 
Len za 
pomoci
učiteľa 

 
Nedokáže 

zostaviť ani 
s pomocou 

Ilustrácia 
textu 

 
Vie spojiť 

obsah 
s ilustráciou 

 
Drobné 
chyby 

a nepresnosti 

 
Veľké chyby 
a nepresnosti 

 
Veľké chyby 
a nepresnosti 

 
Nedokáže

vnímať 

Dramatizácia 
textu 

Tvorivo sa 
zúčastňuje 

na dramatizácii 

Tvorivo sa 
zúčastňuje 

na dramatizácii 

Zúčastňuje 
sa s pomocou 

učiteľa 

Zúčastňuje 
sa s pomocou 

učiteľa 

 
Nevie sa 
zapojiť 



Kritériá hodnotenia písania 
Písanie 1 2 3 4 5 

Tvar 
písmen 

Dodržiavanor
maliz. písmo 

 
Malé 

nedostatky 

 
Väčšie 

nedostatky 

Nesprávny, 
deformovaný 

tvar 

 
Deformovaný 

tvar 

Veľkosť 
písmen 

 
Správna 

 
Správna 

 
Nepravidelná 

 
Nepravidelná 

 
Nedodržiava 

 
Rovnomer-nosť 

písma 

Dodržiava
rovnomer- 

nosť 
písma 

Dodržiava 
rovnomer- 

nosť 
písma 

Nerovno- 
merné 
písmo 

Málo 
čitateľné

písmo 

 
Nečitateľné 

písmo 

Plynulosť 
písania 

 
Jednoťažné

písanie 

Málo 
prerušované

písanie 

 
Prerušované

písanie 

Často 
prerušované

písanie 

Často 
prerušované

písanie 

Sklon
písma 

 
Správny 

 
Správny 

 
Nepravidel- 

ný 

 
Nesprávny, 

deformovaný 

 
Nesprávny, 

deformovaný 

Hustota 
a rytmizácia 

písma 

Esteticky
pôsobiace

písmo 

 
Malé 

nedostatky 

Málo 
estetické

písmo 

Neestetické, 
nečitateľné 

písmo 

 
Nečitateľné 

písmo 

Úprava 
písomností 

Estetické 
rozvrhnutie

plochy 
atextu 

Malé 
nedostatky
v estetike 

Málo 
úhľadná
úprava 

písomností 

Neúhľadná 
úprava 

písomností 

Neúhľadná 
úprava 

písomností 

Rýchlosť
písania 

 
Požadovaná 

 
Primerané 

 
Priemerná 

 
Podpriemerná 

 
Malá 

Odpis
textu 

 
Bez chýb 

 
Drobné
chyby 

 
Časté 

male chyby 

 
Veľké
chyby 

 
Veľké
chyby 

Prepis
textu 

 
Bez chýb 

 
Drobné
chyby 

 
Časté 

maléchyby 

 
Veľké
chyby 

 
Veľké
chyby 

Písanie 
spamäti 

 
Bez chýb 

 
Drobné
chyby 

 
Veľké chyby 

 
Nevie 

 
Nevie 



        Kritériá na hodnotenie 
        matematiky v 2. ročníku ZŠ  

 

Úvod 

Pri vyučovaní matematiky treba využiť vedomosti všetkých koncepcií, s ktorými učitelia 
boli oboznámení počas štúdií a priebežného vzdelávania, všetky metódy a formy práce, ktoré 
budú viesť k rastu výkonnosti a rozvoju tvorivého myslenia žiakov, k hľadaniu súvislostí pri 
riešení, náväznosti na jednotlivé celky, používanie výhod pri riešení, uplatňovať 
medzipredmetové vzťahy, ich zdôvodňovanie pomocou rozprávania a opisu svojej práce atď. 
 

Ústne odpovede 

Pri hodnotení ústnych odpovedí vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na 
hodnotenie žiakov základných škôl. 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú učebné osnovy, 
celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a 
zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. 
Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a 
písomný prejav je správny, presný a výstižný. Grafický prejav je presný a estetický. Výsledky 
jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. 
 

Stupeň 2 (chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú učebné osnovy, v 
podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické 
činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktickýchúloh, privýklade a hodnoteníjavov a 
zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný 
prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti 
je spravidla bez podstatných nedostatkov. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. 
 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia poznatkov, faktov, pojmov, definícií a 
zákonitostí, ktoré sú predpísané učebnými osnovami, nepodstatné medzery. Pri vykonávaní 
požadovaných intelektuálnych a motorických činností sa prejavujú menšie nedostatky. 
Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou korigovať. V uplatňovaní 
osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. 
Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je 
vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti, grafický prejav je menej estetický. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú 
častejšie nedostatky. 
 



Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné 
medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo 
pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení 
teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby a myslenie nie je tvorivé. Jeho 
ústny a písomný prejav má vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite 
výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa prejavujú nedostatky, grafický prejav je málo 
estetický. Závažné nedostatky a chyby vie žiak s pomocou učiteľa korigovať. 
 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v 
nich závažné a značné medzery. Jeho zručnosť vykonávať požadované intelektuálne a 
motorické činnosti má podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností 
pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a 
hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. 
Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a 
písomnom prejave má závažné nedostatky v správaní, presnosti a výstižnosti. Kvalita 
výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Závažné nedostatky a chyby 
nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 
Skrátene: 

1. Žiak má na jednotku samostatne, plynule vysvetliť tvrdenia – riešenia, pokusy, 
preukázať pochopenie vzájomných súvislostí dejov a javov, uplatňovať 
medzipredmetové vzťahy opisom a rozprávaním. 

2. Ak pri odpovedi je potrebné, aby učiteľ kládol žiakovi pomocné otázky, a on vie 
na ne odpovedať + všetko ako v bode č. 1, je hodnotený dvojkou. 

3. Ak na časťotázok nevie odpovedať ani vysvetliťpodstatné javy, je hodnotený 
trojkou. 

4. Štvorkou je žiak hodnotený, ak prejavuje závažné nedostatky a medzery v 
základných vedomostiach, ktoré dokáže korigovať len s pomocou učiteľa. 

5. Päťku žiak dostane, keď prejavuje závažné nevedomosti, svoje chyby nedokáže 
odstrániť ani s pomocou učiteľa. 
 

Písomné práce: 

Dohodnuté písomné práce (vstupný, polročný a výstupný test v 3. a 4. ročníku) 
učitelia na konci školského roku uschovajú na 1 školský rok.



Slovné príklady – bodovanie a hodnotenie 

● koľko je matematických operácií, toľko bodov sa pridelí (tri oddelené počítania = 3 body) 

● tie isté, ak sú spojené do rovnice, pridať ešte jeden bod za rovnicu (pri zložených slovných úlohách) 
● ak je v zápise na značený výpočet, pridať jeden bod 
● ak je príklad vypočítaný nesprávne, ale v zápise je naznačený výpočet správne, dostane 

1 bod 
● ak je príklad vypočítaný nesprávne a v zápisenie je naznačený výpočet, dostane 

0 bodov 
 

Hodnotenie previerok a didaktických testov podľa pokynov: 

Za každú operáciu /vedomosť, krok, spoj/ v písomnej práci pridelíme bod. Počet bodov sčítame. 
Dané percentá 91%, 76%, 46%, 26% násobíme počtom bodov z písomnej práce, oddelíme 2 
desatinné miesta a celé číslo správne zaokrúhlime. 
Napríklad: Ak má previerka 35 bodov: 

91.35 = 31,85 (32 bodov) Hodnotenie:  1 = 35 – 32 bodov 
76.35 = 26,68 (27 bodov) 2 = 31 – 27 bodov 
46.35 = 16,10 (16 bodov) 3 = 26 – 16 bodov 
26.35 =9,10 (9 bodov) 4 =15 - 9 bodov 

   5 = 8 – menej bodov 



Kritériá na hodnotenie 
    prvouky v 2. ročníku ZŠ 

 
 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú učebné osnovy, 
celistvo,presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomostia 
zručnost ipri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a 
zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u nehoprejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho 
ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Grafický prejav je presný a estetický. 
Výsledky jehočinnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. 
 

Stupeň 2 (chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú učebné osnovy, 
v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické 
činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný 
prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti 
je spravidla bez podstatných nedostatkov. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. 
 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia poznatkov, faktov, pojmov, definícií 
a zákonitostí, ktoré sú predpísané učebnými osnovami, nepodstatné medzery. Pri vykonávaní 
požadovaných intelektuálnych a motorických činností sa prejavujú menšie nedostatky. 
Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou korigovať. V uplatňovaní 
osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sadopúšťa chýb. 
Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je v 
celku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti, grafický prejav je menej estetický. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú 
častejšie nedostatky. 



Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostíz ávažné medzery. Pri 
vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických 
úloh sa vyskytujú závažné chyby a myslenienie je tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má vážne 
nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom 
prejave sa prejavujú nedostatky, grafický prejav je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby vie 
žiak s pomoco uučiteľa korigovať. 
 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich 
závažné a značné medzery. Jeho zručnosť vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti 
má podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a 
praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí 
nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, 
vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky 
v presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. 
Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. 
 

Hodnotenie previerok a didaktických testov: 

Za každú operáciu /vedomosť, krok, spoj/ v písomnej práci pridelíme bod. Počet bodov sčítame. 
Dané percentá 91%, 76%, 46%, 26% násobíme počtom bodov z písomnej práce, oddelíme 2 
desatinné miesta a celé číslo správne zaokrúhlime. 
Napríklad: Ak má previerka 35 bodov: 
 

91.35 = 31,85 (32 bodov) Hodnotenie známkou: 1 = 35 – 32 bodov 
76.35 = 26,68  (27 bodov)                2 = 31 – 27 bodov 
46.35 = 16,10 (16 bodov)                3 = 26 – 16 bodov 
26.35 = 9,10 (9 bodov)                4 = 15 - 9 bodov 

                  5 = 8 - menejbodov 
 



Kritériá na hodnotenie 
slovenského jazyka a literatúry v 3. ročníku ZŠ 

 
 

Stupeň 1 (výborný)  

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať 
pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo 
uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení 
javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je 
estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné. 
 

Stupeň 2 (chválitebný)  

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. 
Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, 
praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 
riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími 
podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a 
výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez 
väčších nedostatkov. 
 

Stupeň 3 (dobrý)  

Žiak má osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má 
nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, 
motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa 
uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení 
javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom 
a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický 
prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.  
 

Stupeň 4 (dostatočný)  

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 
učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 
uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 
využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 
presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, 
grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 
 

Stupeň 5 (nedostatočný)  

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné 
medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 



uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 
využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 
Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický 
prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kritériá na hodnotenie 
matematiky v 3. ročníku ZŠ 

 
 

Stupeň 1 (výborný)  

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať 
pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Pozná prirodzené čísla do 
10000, vie ich zapísať, orientuje sa na číselnej osi. Spamäti aj písomne vie sčítať a odčítať 
prirodzené čísla do 1000. Spamäti vie násobiť a deliť v obore násobilky. Vie sa orientovať 
v štvorcovej sieti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie 
pri riešení jednotlivých úloh. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť 
a tvorivosť. Výsledky jeho činností sú kvalitné. 
 

Stupeň 2 (chválitebný)  

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich využívať pri 
intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Pozná prirodzené čísla do 
10000, vie ich zapísať, orientuje sa na číselnej osi. Spamäti aj písomne vie sčítať a odčítať 
prirodzené čísla do 1000. Spamäti vie násobiť a deliť v obore násobilky. S menšími podnetmi 
učiteľa. Vie sa orientovať v štvorcovej sieti. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh. Myslí logicky správne, v jeho myslení sa prejavuje 
samostatnosť a logika. Výsledky jeho činností sú bez podstatných nedostatkov. 
 

Stupeň 3 (dobrý)  

Žiak má osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní sa 
prejavujú nedostatky. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou korigovať. 
V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení úloh sa dopúšťa chýb. V ústnom a 
písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav 
je menej estetický. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky  
 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 
učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 
uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 
využívaní poznatkov a riešení úloh. Jeho myslenie nie je tvorivé a je málo pohotový. V kvalite 
výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne 
nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 
 

Stupeň 5 (nedostatočný)  

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné 
medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 



uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby, vyskytujú sa u neho časté 
logické nedostatky. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje 
vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Kvalita výsledkov jeho činnosti je na nízkej úrovni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kritériá na hodnotenie 
prírodovedy v 3. ročníku ZŠ 

 
 

Stupeň 1 (výborný)  

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie pomenovať svoje 
predstavy o prírode, vybraných prírodných a spoločenských javoch. Samostatne a tvorivo 
uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení 
javov a zákonitostí.  
Vie porovnávať, zoskupovať, triediť predmety a javy podľa pozorovaných znakov. Výsledky 
jeho činnosti sú spravidla bez podstatných nedostatkov. 
 

Stupeň 2 (chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie pomenovať svoje 
predstavy o prírode, vybraných prírodných a spoločenských javoch. Uplatňuje osvojené 
vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí.  
Vie porovnávať, zoskupovať, triediť predmety a javy podľa pozorovaných znakov. Samostatne 
a produktívne, alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti. 
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. 
 

Stupeň 3 (dobrý)  

Žiak má priemerne osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich 
využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva s 
menšími nedostatkami. Jeho myslenie je v celku správne, nie vždy tvorivé. Na podnet učiteľa 
uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení 
javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V kvalite 
výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. 
 

Stupeň 4 (dostatočný)  

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 
učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 
uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 
využívaní poznatkov a hodnotení javov. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, 
je málo pohotový, jeho myslenie nie je tvorivé. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou 
učiteľa opraviť. 
 

Stupeň 5 (nedostatočný)  

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné 
medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 
uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 



využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 
Vo vedomostiach má vážne nedostatky a nedokáže ich opraviť ani s pomocou učiteľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kritériá na hodnotenie 
vlastivedy v 3. ročníku ZŠ 

 
 

Stupeň 1 (výborný)  

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie sa samostatne 
orientovať v okolí školy a bydliska. Pozná významné objekty, prírodné, kultúrne a historické 
objekty v miestnej krajine. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, vie sa orientovať v mape podľa svetových strán. 
Identifikuje pohoria, nížiny, rieky a cesty. Vie opísať premeny počasia počas roka a ich vplyv 
na prírodu a ľudské aktivity. Vie opísať jednotlivé sviatky a tradície počas roka. Pozná druhy 
dopravy a orientuje sa v cestovnom poriadku.  
 

Stupeň 2 (chválitebný)  

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie sa orientovať v okolí 
školy a bydliska. Pozná významné objekty, prírodné, kultúrne a historické objekty v miestnej 
krajine. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, vie 
sa orientovať v mape podľa svetových strán. Identifikuje pohoria, nížiny, rieky a cesty. Vie 
opísať premeny počasia počas roka a ich vplyv na prírodu a ľudské aktivity. Vie opísať 
jednotlivé sviatky a tradície počas roka. Pozná druhy dopravy a orientuje sa v cestovnom 
poriadku.  
 

Stupeň 3 (dobrý)  

Žiak priemerne ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie sa orientovať 
v okolí školy a bydliska a pozná významné objekty v miestnej krajine. Na podnet učiteľa 
uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, vie sa 
orientovať v mape podľa svetových strán. Za pomoci učiteľa identifikuje pohoria, nížiny, rieky 
a cesty,  premeny počasia počas roka a ich vplyv na prírodu a ľudské aktivity. Vie opísať 
jednotlivé sviatky a tradície počas roka. Pozná druhy dopravy a orientuje sa v cestovnom 
poriadku. Pri uplatňovaní vedomostí má častejšie nedostatky, výsledky jeho činnosti sú menej 
kvalitné. 
 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, pojmov a zákonitosti 
podľa učebných osnov, aj v ich využívaní. S pomocou sa vie orientovať v okolí školy 
a bydliska a pozná významné objekty v miestnej krajine. S pomocou učiteľa uplatňuje osvojené 
vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh. Je nesamostatný a vážne 
nedostatky dokáže opraviť s pomocou učiteľa. 
 
 
 



Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné 
medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 
uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 
využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 
Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 

 



Kritériá na hodnotenie 
slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku ZŠ 

 

Stupeň 1 (výborný)  

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov (správne tvorí, vyslovuje 
a píše slová s predponami; pozná význam pojmu vybrané slová; vie, že vo vybraných slovách sa 
po obojakej spoluhláske píše y/ý; vie správne vysloviť a napísať slová, v ktorých nastáva 
spodobovanie; vie správne prečítať priamu reč a uvádzacie vety; vie, že slová delíme do skupín 
slovných druhov; vie správne napísať vlastné podstatné mená; vie určiť rod, číslo a pád 
podstatných a prídavných mien; vie časovať slovesá v prítomnom, minulom a budúcom čase; 
vie rozlíšiť zámená, číslovky, príslovky, predložky, spojky a citoslovcia v texte; vie rozlíšiť 
vecný a umelecký text; dokáže napísať jednoduchý opis literárnej postavy, napísať krátky 
umelecký text podľa vytvorenej osnovy a prerozprávať ho; vie vytvoriť jednoduchý plagát)a vie 
ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. 
Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 
jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, 
výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné.  

 

Stupeň 2 (chválitebný)  

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. 
Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, 
praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 
riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími 
podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a 
výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez 
väčších nedostatkov.  
 

Stupeň 3 (dobrý)  

Žiak má osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má 
nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, 
motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa 
uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení 
javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a 
písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav 
je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.  
 

Stupeň 4 (dostatočný)  

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 
učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 
uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 



využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 
presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, 
grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.  
 

Stupeň 5 (nedostatočný)  

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné 
medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 
uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 
využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 
Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický 
prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kritériá na hodnotenie 
matematiky vo 4. ročníku ZŠ 

 

 

 Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov celistvo a chápe vzťahy 
medzi nimi. Vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 
činnostiach. Pozná prirodzené čísla do 10 000, vie ich zapísať, orientuje sa na číselnej osi. 
Spamäti aj písomne vie sčítať a odčítať prirodzené čísla do 10 000. Spamäti vie násobiť a deliť 
v obore násobilky. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení 
jednotlivých úloh. Pozná jednotky dĺžky a ich premieňanie, určí obvod rovinných útvarov a narysuje 
ich. Grafický prejav je presný a estetický. Myslí logicky správne a zreteľne sa u neho prejavuje 
samostatnosť a tvorivosť. Výsledky jeho činností sú kvalitné. 
 

 Stupeň 2 (chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov v podstate celistvo a chápe 
vzťahy medzi nimi. Vie ich využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 
činnostiach. Pozná prirodzené čísla do 10 000, vie ich zapísať, orientuje sa na číselnej osi. 
Spamäti aj písomne vie sčítať a odčítať prirodzené čísla do 10 000. Spamäti vie násobiť a deliť 
v obore násobilky. S menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri 
riešení jednotlivých úloh. Pozná jednotky dĺžky a ich premieňanie, určí obvod rovinných útvarov 
a narysuje ich. Grafický prejav je bez väčších nepresností a estetický. Myslí logicky správne a 
prejavuje sa u neho tvorivosť. Výsledky jeho činností sú s menšími nedostatkami v správnosti. 
 

 Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov s menšími medzerami 
a pri ich využívaní  sa  prejavujú   nedostatky.  Podstatnejšie  nepresnosti  a chyby   vie s 
učiteľovou   pomocou   korigovať.    V uplatňovaní    osvojených    vedomostí a zručností pri 
riešení úloh sa dopúšťa chýb a potrebuje časté podnety učiteľa. Jeho myslenie je málo tvorivé, 
ale vcelku správne. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, 
presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú 
častejšie nedostatky. 
 

 Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 
učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 
uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný a málo 
pohotový pri využívaní poznatkov a riešení úloh. Jeho myslenie nie je tvorivé a celkový prejav 
má vážne nedostatky v správnosti a presnosti. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú 
omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa 



korigovať. 
 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné  
a značné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 
uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú veľmi značné chyby. Je nesamostatný a  
vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. Pri využívaní poznatkov nevie svoje vedomosti 
uplatniť ani na podnet učiteľa, taktiež ani s pomocou učiteľa nevie opraviť závažné chyby. 
Kvalita jeho výsledkov a grafický prejav je na veľmi nízkej úrovni. 



Kritériá na hodnotenie 
prírodovedy vo 4. ročníku ZŠ 

 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov celistvo a chápe 
vzťahy medzi nimi. Vie pomenovať svoje predstavy o prírode, vybraných prírodných a 
spoločenských javoch. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 
správne a na základe toho vie porovnávať, zoskupovať, triediť predmety a javy podľa 
pozorovaných znakov. Jeho celkový prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho 
činnosti sú kvalitné, bez podstatných nedostatkov. 
 

 Stupeň 2 (chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov v podstate celistvo. Vie 
pomenovať svoje predstavy o prírode, vybraných prírodných a spoločenských javoch. S 
menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení jednotlivých 
úloh. Vie porovnávať, zoskupovať, triediť predmety a javy podľa pozorovaných znakov. Myslí 
logicky správne a prejavuje sa u neho tvorivosť. Výsledky jeho činností sú kvalitné,  s menšími 
nedostatkami v správnosti. 
 

 Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov s menšími medzerami 
a pri ich využívaní  sa  prejavujú   nedostatky.  Podstatnejšie  nepresnosti  a chyby   vie s 
učiteľovou   pomocou   opraviť.  Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí  Jeho myslenie je málo 
tvorivé, ale vcelku správne. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v 
správnosti, presnosti, výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. 
 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 
učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 
uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný a málo 
pohotový pri využívaní poznatkov a riešení úloh. Jeho myslenie nie je tvorivé a celkový prejav 
má vážne nedostatky v správnosti a presnosti. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú 
omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa 
korigovať. 
 

 



Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné  
a značné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 
uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú veľmi značné chyby. Je nesamostatný a  
vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. Pri využívaní poznatkov nevie svoje vedomosti 
uplatniť ani na podnet učiteľa, taktiež ani s pomocou učiteľa nevie opraviť závažné chyby. 
Kvalita jeho výsledkov je na veľmi nízkej úrovni.



Kritériá na hodnotenie 
vlastivedy vo 4. ročníku ZŠ 

 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak výborne ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie sa rýchlo  
samostatne zorientovať podľa mapových znakov. Pozná farby na mape, vie čítať mapu podľa 
legendy. Vie ukázať polohu Slovenska na mape sveta, aj na mape Európy. Vie opísať 
a predstaviť si krajinu, pozná zaujímavé miesta na Slovensku, prírodné krásy a pamiatky. Vie 
samostatne určiť cestu z obce na cieľové miesta. Pozná významné objekty, prírodné, kultúrne 
a historické objekty v miestnej krajine. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a 
kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, vie sa orientovať v mape podľa svetových 
strán. Pozná a identifikuje pohoria, nížiny, rieky a cesty na Slovensku. Vie vypočítať 
skutočnú vzdialenosť medzi objektmi podľa mapy a jej mierky. Vie ukázať na mape, kde sa 
nachádza jeho rodná obec. Vie porovnať svoju obec s inými obcami. 
 

Stupeň 2 (chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie sa orientovať na mape 
podľa mapových znakov. Pozná farby na mape, vie čítať mapu podľa legendy. Vie ukázať 
polohu Slovenska na mape sveta, aj na mape Európy. Vie opísať a predstaviť si krajinu, pozná 
zaujímavé miesta na Slovensku, prírodné krásy a pamiatky. Vie samostatne určiť cestu z obce 
na cieľové miesta. Pozná významné objekty, prírodné, kultúrne a historické objekty v 
miestnej krajine. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 
jednotlivých úloh, vie sa orientovať v mape podľa svetových strán. Identifikuje pohoria, 
nížiny, rieky a cesty. Vie ukázať na mape, kde sa nachádza jeho rodná obec. Vie porovnať 
svoju obec s inými obcami. 
 

Stupeň 3 (dobrý)  

Žiak priemerne ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie sa 
zorientovať podľa mapových znakov. Pozná farby na mape, vie čítať mapu podľa legendy. 
Vie ukázať polohu Slovenska na mape sveta, aj na mape Európy. Vie opísať a predstaviť si 
krajinu, pozná zaujímavé miesta na Slovensku, prírodné krásy a pamiatky. Vie pomocou 
učiteľa  a jeho pomocných otázok určiť cestu z obce na cieľové miesta. Pozná svetové strany 
na mape. Pozná niektoré významné objekty, prírodné, kultúrne a historické objekty v miestnej 
krajine. Za pomoci učiteľa pozná a identifikuje aspoň  niektoré  pohoria, nížiny, rieky a cesty 
na Slovensku. Vie ukázať na mape, kde sa nachádza jeho rodná obec. Vie porovnať svoju 
obec s inými obcami. 
Pri uplatňovaní vedomostí má častejšie nedostatky, výsledky jeho činnosti sú menej kvalitné. 
Pri ústnej odpovedi potrebuje  pomocné otázky učiteľa. 
 



Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, pojmov a zákonitosti 
podľa učebných osnov, aj v ich využívaní. S pomocou učiteľa  sa vie orientovať na mape  a 
pozná významné objekty v miestnej krajine. S pomocou učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti 
a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh. Je nesamostatný a vážne nedostatky 
dokáže opraviť s pomocou učiteľa.  
 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné 
medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 
uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 
využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 
Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 
 



Stupnica bodovania pre slovenský jazyk, matematiku, prírodovedu, 
vlastivedu a prvouku 

 
 
 
Známka 1 2 3 4 5 Známka 1 2 3 4 5 

% 100-90 89-75 74-50 49-30 29-0 % 100-90 89-75 74-50 49-30 29-0 
Body Body 

 
10 10 – 9 8-7 6-5 4-3 2-0 55 55-50 49-41 40-28 27-16 16-0 
11 11-10 9-8 7-6 5-3 2-0 56 56-50 49-42 41-28 27-17 16-0 
12 12-11 10-9 8-6 5-4 3-0 57 57-51 50-43 42-29 28-17 16-0 
13 13-12 11-10 9-7 6-4 3-0 58 58-52 51-44 43-29 28-17 16-0 
14 14-13 12-11 10-7 6-4 3-0 59 59-53 52-44 43-30 29-18 17-0 
15 15-14 13-11 10-8 7-5 4-0 60 60-54 53-45 44-30 29-18 17-0 
16 16-14 13-11 10-8 7-5 4-0 61 61-55 54-46 45-31 30-18 17-0 
17 17-15 14-13 12-9 8-5 4-0 62 62-56 55-47 46-31 30-19 18-0 
18 18-16 15-14 13-9 8-5 4-0 63 63-57 56-47 46-32 31-19 18-0 
19 19-17 16-14 13-10 9-6 5-0 64 64-58 57-49 48-32 31-19 18-0 
20 20-18 17-15 14-10 9-6 5-0 65 65-59 58-49 48-33 32-20 19-0 
21 21-19 18-16 15-11 10-6 5-0 66 66-59 58-50 49-33 32-20 19-0 
22 22-20 19-17 16-11 10-7 6-0 67 67-60 59-50 49-34 33-20 19-0 
23 23-21 20-17 16-12 11-7 6-0 68 68-61 60-51 50-34 33-20 19-0 
24 24-22 21-18 17-12 11-7 6-0 69 69-62 61-52 51-35 34-21 20-0 
25 25-23 22-19 18-13 12-8 7-0 70 70-63 62-53 52-35 34-21 20-0 
26 26-23 22-20 19-13 12-8 7-0 71 71-64 63-53 52-36 35-21 20-0 
27 27-24 23-20 19-14 13-8 7-0 72 72-65 64-54 53-36 35-22 21-0 
28 28-25 24-21 20-14 13-8 7-0 73 73-66 65-55 54-37 36-22 21-0 
29 29-26 25-22 21-15 14-9 8-0 74 74-67 66-56 55-37 36-22 21-0 
30 30-27 26-23 22-15 14-9 8-0 75 75-68 67-56 55-38 37-23 22-0 
31 31-28 27-23 22-16 15-9 8-0 76 76-68 67-57 56-38 37-23 22-0 
32 32-29 28-24 23-16 15-10 9-0 77 77-69 68-58 57-39 38-23 22-0 
33 33-30 29-25 24-17 16-10 9-0 78 78-70 69-59 58-39 38-23 22-0 
34 34-31 30-26 25-17 16-10 9-0 79 79-71 70-59 58-40 39-24 23-0 
35 35-32 31-26 25-18 17-11 10-0 80 80-72 71-60 59-40 39-24 23-0 
36 36-32 31-27 26-18 17-11 10-0 81 81-73 72-61 60-41 40-24 23-0 
37 37-33 32-28 27-19 18-11 10-0 82 82-74 73-62 61-41 40-25 24-0 
38 38-34 33-29 28-19 18-11 10-0 83 83-75 74-62 61-42 41-25 24-0 
39 39-35 34-29 28-20 19-12 11-0 84 84-76 75-63 62-43 42-26 25-0 
40 40-36 35-30 29-20 19-12 11-0 85 85-77 76-65 64-43 42-26 25-0 
41 41-37 36-31 30-21 20-12 11-0 86 86-77 76-65 64-43 42-26 25-0 
42 42-38 37-32 31-21 20-12 11-0 87 87-78 77-65 64-44 43-26 25-0 
43 43-39 38-32 31-22 21-13 12-0 88 88-79 78-66 65-44 43-26 25-0 
44 44-40 39-33 32-22 21-13 12-0 89 89-80 79-67 66-44 44-27 26-0 
45 45-41 40-34 33-23 22-14 13-0 90 90-81 80-68 67-45 44-27 26-0 
46 46-41 40-35 34-23 22-14 13-0 91 91-82 81-68 67-45 45-27 26-0 
47 47-42 41-35 34-24 23-14 13-0 92 92-83 82-69 68-46 45-28 27-0 
48 48-43 42-36 35-24 23-14 13-0 93 93-84 83-70 69-47 46-28 27-0 
49 49-44 43-37 36-25 24-15 14-0 94 94-85 84-71 70-47 46-28 27-0 
50 50-45 44-38 37-25 24-15 14-0 95 95-86 85-71 70-48 47-29 28-0 
51 51-46 45-38 37-26 25-15 14-0 96 96-86 85-72 71-48 47-29 28-0 
52 52-47 46-39 38-26 25-16 15-0 97 97-87 86-73 72-49 48-29 28-0 
53 53-48 47-40 39-27 26-16 15-0 98 98-88 87-74 73-49 48-29 28-0 
54 54-49 48-41 40-27 26-16 15-0 99 99-89 88-74 73-50 49-30 29-0 

100 100-90 89-75 74-50 49-30 29-0 
 



Stupnica kontrolných diktátov schválená na MZ 29. 10. 2018  
platná od 1. 11. 2018 

 
 
 

POČET CHÝB ZNÁMKA 

0 – 2 chyby 1 

3 – 5 chýb 2 

6 – 8 chýb               3 

9 – 11 chýb             4 

12 a viac chýb         5 

 

 




