
Vnútorné kritéria hodnotenia výsledkov žiakov v predmete geografia na II. 

stupni základnej školy  

Aktualizované a schválené PK dňa 30.8.2022 

Hodnotenie sa pridržiava nového Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy. Žiaci musia byť v procese vzdelávania pravidelne hodnotení a majú právo dozvedieť sa výsledok 

hodnotenia. Hodnotenie žiakov budeme realizovať klasifikáciou. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka 

sa v tomto predmete klasifikujú podľa uvedených kritérií v primeranom rozsahu pre príslušný ročník 

štúdia.  

Stupeň 1 (výborný) 

 Žiak ovláda poznatky faktografického charakteru v rozsahu stanovenom učebnými osnovami celistvo, 

presne a úplne. Vie pracovať s učebnicou, geografickou literatúrou a mapami a koncipovať vlastné 

postoje k udalostiam a javom. Vie interpretovať geografické fakty, analyzovať kartografické 

materiály, zaraďovať fakty do súvislostí. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické 

činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a 

praktických úloh. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. 

Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami.  

Stupeň 2 (chválitebný)  

Žiak ovláda poznatky faktografického charakteru v rozsahu stanovenom učebnými osnovami v 

podstate celistvo, presne a úplne. Vie pracovať s učebnicou, geografickou literatúrou a mapami a 

koncipovať vlastné postoje k udalostiam a javom historického vývoja. Vie bez väčších nedostatkov 

interpretovať geografické fakty, analyzovať kartografické materiály, zaraďovať fakty do súvislostí. 

Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje 

osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh. Myslí v podstate logicky 

správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, 

spravidla bez podstatných nedostatkov.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti poznatkov faktografického charakteru v rozsahu 

stanovenom učebnými osnovami nepodstatné medzery. Vie pracovať s učebnicou, geografickou 

literatúrou a mapami. Koncipovať vlastné postoje k udalostiam a javom historického vývoja dokáže s 

pomocou učiteľa. Vie podľa podnetov učiteľa interpretovať geografické fakty, analyzovať 

kartografické materiály, zaraďovať fakty do súvislostí. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a 

motorických činnosti pracuje menej samostatne. Pri uplatňovaní vedomostí a zručností sa dopúšťa 

chýb. Myslí v podstate logicky správne, jeho myslenie nie je vždy tvorivé. V kvalite výsledkov jeho 

činnosti sú častejšie nedostatky.  

Stupeň 4 (dostatočný)  

Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti poznatkov faktografického charakteru v rozsahu 

stanovenom učebnými osnovami závažné medzery. Vie pracovať s učebnicou, geografickou 

literatúrou a mapami za pomoci učiteľa. Pri úlohe interpretovať geografické fakty, analyzovať 

kartografické materiály, zaraďovať fakty do súvislostí je nesamostatný, koncipovať vlastné postoje k 

udalostiam a javom dokáže s pomocou učiteľa. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a 

motorických činnosti a pri výklade pracuje málo samostatne. Pri uplatňovaní vedomostí a zručností sa 

dopúšťa významných chýb, ktoré dokáže s pomocou učiteľa opraviť. V logickosti myslenia sa 



vyskytujú zásadné chyby a myslenie nie je tvorivé. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú závažné 

nedostatky.  

Stupeň 5 (nedostatočný)  

Žiak si neosvojil poznatky faktografického charakteru v rozsahu stanovenom učebnými osnovami 

celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné medzery. Len s ťažkosťami dokáže pracovať s 

učebnicou, geografickou literatúrou a mapami. Pri úlohe interpretovať geografické fakty, analyzovať 

kartografické materiály, zaraďovať fakty do súvislostí je nesamostatný, koncipovať vlastné postoje k 

udalostiam a javom nedokáže ani s pomocou učiteľa. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a 

motorických činnosti a pri výklade pracuje málo samostatne. Pri uplatňovaní vedomostí a zručností sa 

dopúšťa významných chýb, ktoré nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. V logickosti myslenia sa 

vyskytujú podstatné chyby a myslenie nie je tvorivé. V kvalite výsledkov jeho činnosti je na nízkej 

činnosti. 

Dištančná výučba: Aj počas dištančného vzdelávania využívať metódy a formy vyučovania, ktoré 

prispejú k uzavretiu objektívnej  polročnej resp. koncoročnej známke v riadnom termíne.  Ak by nastali 

prekážky klasifikovanie sa posunie do náhradného termínu, po dohode vedenia školy s členmi 

predmetovej komisie a vyučujúcim. 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 tak si overiť kvalitu ich vedomostí, hodnotí známkou resp. slovne.  Ak u žiakov 

spätná väzba zlyhávala, resp. patria do skupiny žiakov s poruchou učenia, žiak dokáže kompenzovať 

výkony prácou, ktorú zvláda a to na hodnotených projektoch a referátoch k vybraným témam... 

 

 

 


