
 
 

Hodnotenie žiakov v matematike je priebežné, prevažne frontálne. 

Uprednostňujeme písomné formy preverovania vedomostí pred ústnymi. Dôležité je 

sústavné pozorovanie a slovné hodnotenie práce žiakov v triede i mimo nej 

(samostatná práca na aplikačných matematických projektoch, odporúčané úlohy na 

precvičenie mimo vyučovacích hodín).  

 

 

 

    Písomné preverovanie realizujeme cez rozcvičky, štvrťročné písomné práce, 

tematické písomné práce, vstupné previerky, výstupné previerky v každom ročníku.  

Najväčšiu váhu majú štvrťročné písomné práce a vstupné a výstupné previerky. 

Tematické písomné práce  môžeme písať po jednotlivých tematických celkoch, ich 

počet závisí od počtu tematických celkov v ročníku. Termín týchto písomných prác 

oznamujeme vopred. 

Matematické rozcvičky sú  vždy  hodnotené a slúžia najmä na spätnú väzbu. Ich 

klasifikácia má najmenšiu váhu a záleží na vyučujúcom, či známku zapíše  aj do 

klasifikačného hárku. 

Všetky písomné skúšky sú klasifikované podľa vnútornej školskej stupnice. 

 

Percento 

úspešnosti  

Známka 

100% - 90% výborný (1) 

  89% - 76%  chválitebný (2) 

  75% - 50% dobrý (3) 

  49% - 26% dostatočný (4) 

  25% - 0% nedostatočný (5) 

 

     

 
 

V matematike menej časté verbálne hodnotenie žiakov prebieha priebežne podľa 

potrieb učiteľa alebo žiaka, býva individuálne. Frontálne či skupinové priebežné 

slovné hodnotenie plní najmä motivačnú funkciu pre prácu na jednotlivých 

vyučovacích hodinách. 

 

   Ústnymi odpoveďami sú:  cielené skúšanie žiaka pri tabuli, 

                        krátke odpovede počas vysvetľovania, precvičovania   

  a overovania učiva.    



Žiak by mal byť takto hodnotený aspoň raz za hodnotiace obdobie.  

  

 
 

   Výsledné hodnotenie je súhrnom  klasifikácie písomných a ústnych skúšok, 

pozorovania práce žiaka počas hodnotiaceho obdobia v triede aj mimo nej. Výsledná 

známka sa neurčuje ako priemer všetkých zapísaných známok. 

Žiaci so ŠVVP sú hodnotení s ohľadom na svoje možnosti a v súlade s metodickým 

pokynom z  28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

 Hodnotenie žiakov so špeciálnymi poruchami učenia a integrovaných žiakov sa 

uskutočňuje v spolupráci so špeciálnym pedagógom, pod dohľadom  ktorého  môžu 

títo žiaci povinné (i odporúčané) písomné práce vypracúvať. Pre žiakov so 

špeciálnymi potrebami sa slovné hodnotenie špeciálne pedagóga stáva súčasťou 

celkového hodnotenia žiaka.  

 
 

  

 


