
Vnútorné kritériá hodnotenia výsledkov žiakov v predmete biológia 

na II. stupni základnej školy 

 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov vychádza z METODICKÉHO POKYNU č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má 

informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 

 

Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s:  

a. výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov,  

b. požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií,  

c. učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami. 

 

V procese diagnostiky a hodnotenia žiakov uplatňujeme rozličné metódy i formy s cieľom 

poskytnúť žiakovi šancu dosiahnuť úspech. Žiak sa aktívne zapája do procesu hodnotenia.  

Výsledná klasifikácia prírodovedných predmetov zahŕňa nasledovné formy a metódy 

overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:  

1) Sústavné diagnostické pozorovanie žiaka, sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho 

pripravenosti na vyučovanie. 

2) Úroveň  samostatnej práce žiakov a schopnosť pracovať s textom pri individuálnych aj  

skupinových aktivitách je hodnotená formálne. Vedomosti získané pri týchto aktivitách 

žiaci prezentujú pri  verbálnom alebo písomnom skúšaní.   

3) Písomná forma hodnotenia - osvojenie získaných poznatkov je kontrolované formou 

testu  na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v rozsahu asi 

20 minút. Test je hodnotený známkou na základe percentuálnej úspešnosti podľa 

stupnice dohodnutej na zasadnutí predmetovej komisie pre ročníky 5 – 9. 

100% - 90% výborný  

89% - 75% chválitebný  

74% - 50% dobrý  

49% - 25% dostatočný  

24% - 0% nedostatočný 

4) Verbálna forma hodnotenia - priebežné hodnotenie vedomostí žiakov na hodine 

(dobrovoľná odpoveď žiaka alebo určenie konkrétneho žiaka učiteľom). Preverovaná je 

úroveň základných vedomostí určených vo výkonovej časti vzdelávacieho štandardu 

z preberaného tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém.  

5) Praktické aktivity - pri praktických  cvičeniach sa hodnotí:   

               a) samostatná práca s textom, 

               b) realizácia praktického cvičenia, 

               c) schopnosť vyvodiť na základe experimentu teoretické poznatky, 

               d) vedieť zdôvodniť výsledok experimentu, 

               e) vypracovanie protokolu na požadovanej úrovni. 

6) Prezentácia projektov - hodnotenie úrovne kombinovaných verbálnych, písomných, 

grafických prejavov a komunikatívnych zručností podľa vopred stanovených kritérií 

učiteľom. Pri hodnotení projektov je dôležité aj sebahodnotenie a hodnotenie žiakov 

navzájom. 



Vo výslednej klasifikácii prírodovedných predmetov sa odzrkadľuje:   

- sumatívne (súhrnné) hodnotenie, ktoré sa odvíja od základného učiva definovaného 

v obsahovom a výkonovom štandarde; výsledná  klasifikácia závisí od miery jeho 

zvládnutia,   

- formatívne (priebežné) hodnotenie, ktoré môže celkovú známku ovplyvniť maximálne 

o jeden stupeň, preveruje aj schopnosť žiaka využívať medzipredmetové vzťahy 

v prírodovedných predmetoch a jeho schopnosť uplatňovať získané vedomosti 

a zručnosti pri riešení konkrétnych úloh.   

 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi 

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, 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 až originálne. 

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 v celistvosti a úplnosti 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. 

 

Dištančná výučba:  
 

Aj počas dištančného vzdelávania využívame také metódy a formy vyučovania a diagnostiky, 

aby bolo možné uzavrieť objektívnu známku v riadnom termíne. Aj počas dištančného 

vzdelávania sa hodnotia vedomosti, zručnosti a návyky, žiaci sa vyučovania aktívne zúčastňujú 

a pedagóg tak dokáže od nich získať spätnú väzbu v rôznej forme a overiť kvalitu ich 

vedomostí.   

 

 


