DEJEPIS
1. Spôsoby a formy hodnotenia

Hodnotené
výstupy žiaka

Forma preskúšania

Časový
rozsah

Spôsob hodnotenia

Frekvencia
hodnotenia v
jednom
polroku

1.Tematická
písomná práca

písomná práca z
učiva celého
tematického celku

20 - 40 min

vyjadrenie úspešnosti v
percentách

po ukončení
tematického
celku

2

domáca
práca podľa
potreby

hodnotenie podľa kritérií

1 seminárna
práca

2

do 15 minút

vyjadrenie úspešnosti v
percentách

aspoň jedenkrát

1

5 – 10 minút
podľa
náročnosti
úloh

slovné hodnotenie,
sebahodnotenie,
rovesnícke hodnotenie,
vyjadrenie úspešnosti v
percentách

aspoň jedenkrát

1

2. Seminárna
práca

3. Priebežná
malá písomná
práca alebo
test

spracovanie učiva z
dejepisu alebo
jeho aplikácie do
praxe zvolenou
formou
písomná práca
alebo test na
overenie
základných
vedomostí a
zručností

4. Ústna
odpoveď

odpoveď pri tabuli

5. Projektová
úloha

spracovanie
zadanej témy
formou referátu,
PPT, poster,
model...

6. Známka za
aktivitu

čiastkové aktivity
na hodine,
výberové čiastkové
domáce úlohy

časť
vyučovacej
hodiny,
domáca
práca
časť
vyučovacej
hodiny,
domáca
práca

slovné hodnotenie,
sebahodnotenie,
rovesnícke hodnotenie
aspoň jedenkrát
vyjadrenie úspešnosti v
percentách
1 = 2%
2 = 1%
3 = 0%
Pripočítané k celkovému hodnoteniu
4 = -1%
5 = -2%

2. Percentuálna tabuľka na hodnotenie písomných prác a testov.
Známka
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný

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

Váha
v konečnom
hodnotení

1

3. Kritériá na hodnotenie ústnej odpovede
Známka
Percentá
výborný

100 – 90%

chválitebný

89 – 75%

dobrý

74 – 50%

dostatočný

49 – 30 %

nedostatočný

29 - 0%

Popis

Samostatne, logické členenie, bezchybne, príp. menšie
nepresnosti.
Samostatne, menšie zásahy učiteľa, veľmi dobre, len malé
chyby.
Dobre, väčšie nedostatky, nesamostatne, odpoveď na
základe otázok učiteľa.
Nepresne, slabo, výrazné chyby, nesamostatne, prevažne
nesprávne odpovede na otázky učiteľa.
Zásadné nedostatky

Slovné hodnotenie
vynikajúco,
bezchybne,
výborne
veľmi dobre,
prevažne správne
priemerne,
dobre
podpriemerne,
slabo,
prevažne nesprávne
nedostatočne,
neúplne a nepresne

4. Kritériá na hodnotenie seminárnej práce
1. VONKAJŠIA FORMA
7 bodov
Rozsah
2 – 3 stránky textu, 1 strana obrazová príloha.
2
Zdroje
Uvedené všetky zdroje. Dodržané bibliografické zásady.
1
Elektronický dokument (doc, pdf). Písmo: Calibri. Veľkosť: 12. Riadkovanie: 1,5. Okraje:
Forma
štandardné nastavenie, dodržať okraje, zarovnanie ľavého a pravého okraja, formálne
1
dodržanie odsekov.
Pravopis Dodržanie pravopisnej normy
3
2. OBSAH
20bodov
Ľubovoľná (alebo zadaná) čiastková téma z učiva dejepisu, nie téma alebo tematický celok..
1
Téma
Minimálne dva rôzne zdroje. Povinný jeden knižný zdroj.
5
Úvod
Objasnenie a výber témy. Stanovenie cieľa. Uvedené metódy práce.
3
Spracovanie témy. Logické a jasné členenie textu.
5
Jadro
Minimálne dve funkčné citácie s bibliografickým odkazom.
3
Záver
Zhrnutie témy, vyhodnotenie cieľov, vlastný postoj / názor k téme.
3
Obrazová
Správnosť obrázkov, popis obrázkov, zdroje obrázkov.
3
príloha
3. CELKOVÝ DOJEM
3 body
Práca by nemala obsahovať: nelogické názory, protispoločenské postoje, antihumánne a neetické názory.....
SPOLU
33 bodov
5. Podmienky celkovej klasifikácie
 Hodnotenie žiakov je v priebehu klasifikačného obdobia evidované v kvantitatívnej - percentuálnej podobe, ktorá
je kedykoľvek prevoditeľná do podoby známky.
 Žiak je na konci klasifikačného obdobia klasifikovaný, ak získal minimálne tri známky a napísal 50% písomných
prác.
 Výsledná známka je váženým priemerom všetkých získaných percentuálnych hodnotení, ku ktorému sa
pripočítajú percentá za aktivitu a následne sa premení na známku podľa tabuľky:
Známka
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný

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

SEMINÁR Z DEJEPISU
1. Spôsoby a formy hodnotenia

Hodnotené
výstupy žiaka

1.Tematická
písomná práca

Forma preskúšania

Spôsob hodnotenia

Frekvencia
hodnotenia v
jednom
polroku

Váha
v konečnom
hodnotení

20 - 40 min

vyjadrenie úspešnosti
v percentách

vždy po
ukončení
tematického
celku

2

5 - 20 minút
podľa
náročnosti
úloh

slovné hodnotenie,
sebahodnotenie,
rovesnícke
hodnotenie,
vyjadrenie úspešnosti
v percentách

aspoň
jedenkrát

2

aspoň
jedenkrát

1

Časový rozsah

písomná práca
z tematických
maturitných okruhov

2.Odpoveď pri
tabuli

odpoveď pri tabuli

3. Spracovanie
tematického
maturitného
okruhu

Súhrn poznatkov
tematického
maturitného okruhu
písomnou formou

domáca práca

4. Známka za
aktivitu

čiastkové aktivity na
hodine,
výberové čiastkové
domáce úlohy

časť
vyučovacej
hodiny,
domáca práca

slovné hodnotenie,
sebahodnotenie,
rovesnícke
hodnotenie,
vyjadrenie úspešnosti
v percentách
1 = 2%
2 = 1%
3 = 0%
4 = -1%
5 = -2%

Pripočítané k celkovému
hodnoteniu

3. Percentuálna tabuľka na hodnotenie písomných prác a testov.
Známka
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný

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

4. Kritériá na hodnotenie ústnej odpovede
Známka

Percentá

Popis

výborný

100 – 90%

Samostatne, logické členenie, bezchybne, príp.
menšie nepresnosti.

chválitebný

89 – 75%

dobrý

74 – 50%

dostatočný

49 – 30 %

Samostatne, menšie zásahy učiteľa, veľmi dobre,
len malé chyby.
Dobre, väčšie nedostatky, nesamostatne,
odpoveď na základe otázok učiteľa.
Nepresne, slabo, výrazné chyby, nesamostatne,
prevažne nesprávne odpovede na otázky učiteľa.

Slovné hodnotenie
vynikajúco,
bezchybne,
výborne
veľmi dobre,
prevažne správne
priemerne,
dobre
podpriemerne,
slabo,

nedostatočný

29 - 0%

Zásadné nedostatky

prevažne nesprávne
nedostatočne,
neúplne a nepresne

5. Podmienky celkovej klasifikácie
 Hodnotenie žiakov je v priebehu klasifikačného obdobia evidované v kvantitatívnej - percentuálnej podobe, ktorá
je kedykoľvek prevoditeľná do podoby známky.
 Žiak je na konci klasifikačného obdobia klasifikovaný, ak získal minimálne tri známky a napísal 50% písomných
prác.
 Výsledná známka je váženým priemerom všetkých získaných percentuálnych hodnotení, ku ktorému sa
pripočítajú percentá za aktivitu a následne sa premení na známku podľa tabuľky:
Známka
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný

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

