
B. Kritériá hodnotenia a klasifikácia žiakov 4.ročníka zo SJL: 

 
1. v rámci jazykovej a literárnej zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra, v súlade 

s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti a s učebnými osnovami, musí 

žiak ovládať škálu poznávacích, čitateľských kompetencií a rečových zručností, 

2.  úspešne zvládne dva cvičné maturitné testy s percentuálnou úspešnosťou vyššou 

ako 33,3% v prvom polroku školského roka. Ak sa žiak nedostaví na niektorý 

z testov, napíše 3. riaditeľský cvičný maturitný test pred skúšobnou komisiou, 

3.  úspešne zvládne polročný riaditeľský test, s percentuálnou úspešnosťou vyššou ako 

33,3% v prvom polroku školského roka. Ak sa žiak nedostaví, napíše polročný 

riaditeľský test pred skúšobnou komisiou, 

4. úspešne zvládne pojmový test z cieľových požiadaviek na maturitu, s percentuálnou 

úspešnosťou vyššou ako 33,3% v druhom polroku školského roka. Ak sa žiak 

nedostaví, napíše pojmový test pred skúšobnou komisiou, 

5. úspešne zvládne koncoročný riaditeľský test,  pozostávajúceho z jazykovej 

a literárnej zložky, s percentuálnou úspešnosťou vyššou ako 33,3% v druhom polroku 

školského roka. Ak sa žiak nedostaví,  napíše koncoročný riaditeľský test pred 

skúšobnou komisiou, 

6. v druhom polroku školského roka zvládne vzorovú ústnu odpoveď podľa cvičných 

maturitných zadaní s úspešnosťou minimálne na známku 3 / dobrý, 

7.  stupeň prospechu v danom klasifikačnom období (na konci polroka a na konci 

školského roka) je výsledkom prepočtu váhy a dôležitosti jednotlivých známok,  

pričom tieto musia obsahovať: 

       v 1. polroku: 2 známky z cvičných maturitných testov a 1 známku z polročného    

                              riaditeľského testu, 



       v 2. polroku: 1 známku z pojmového testu, 1 známku zo vzorových ústnej 

                              odpovede podľa cvičných maturitných zadaní a 1 známku    

                              z koncoročného riaditeľského testu,  

         a priemer známok s prepočtom ich váhy a dôležitosti nesmie byť horší ako 3,9 .      

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Zuzana Dupaľová 

V Prešove dňa 14.5.2014                                                                vedúca PK SVP                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.9 

A. Kritériá hodnotenia a klasifikácia žiakov 1., 2. a 3. ročník  

     zo SJL: 

 
1. v rámci jazykovej a literárnej zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra, v súlade 

s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti a s učebnými osnovami, musí 

žiak ovládať škálu poznávacích, čitateľských kompetencií a rečových zručností 

/podľa vzdelávacích štandardov slovenského jazyka pre jednotlivé ročníky/, 

2. úspešne zvládne dve školské slohové práce s percentuálnou úspešnosťou vyššou ako 

25% v prvom a druhom polroku školského roka, 

3. úspešne zvládne dve pravopisné cvičenia s priemerom nie horšie ako 4,00 v prvom 

a druhom polroku školského roka, 

4. úspešne zvládne záverečný pojmový test s percentuálnou úspešnosťou vyššou ako 

33,3% v druhom polroku školského roka, 

5. úspešne zvládne riaditeľský výstupný test s percentuálnou úspešnosťou vyššou ako 

33,3% v druhom polroku školského roka, 

6. priemer známok s prepočtom váhy a dôležitosti jednotlivých známok nie horší ako 

       4,00 v každom klasifikačnom období,  

7.    ak žiak nesplní kritériá na konci klasifikačného obdobia, bude mu navrhnuté       

       komisionálne preskúšanie pred trojčlennou komisiou. 

 

                                                                                                    Mgr. Zuzana Dupaľová 

V Prešove dňa 14.5.2014                                                                vedúca PK SVP   



D.  Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov 4. ročníka z CUJ: 

 

1. žiak musí zvládnuť učivo v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi, 

ktoré sa prejavujú vo využívaní zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný 

ústny prejav a rozhovory v cudzom jazyku na komunikačnej úrovni B1 (podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca) v týchto aspektoch: obsahová 

primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede, 

2. v prvom polroku školského roka žiak úspešne zvládne tri cvičné maturitné testy 

s priemerom známok nie horším ako 4,00.  Ak žiak úspešne zvládne len 1 alebo 2 

cvičné maturitné testy  s priemerom známok do 4,00 , bude písať jeden alebo dva 

náhradné riaditeľské maturitné testy pred skúšobnou komisiou. 

3. žiak musí mať napísané všetky tri cvičné maturitné testy. V prípade absencie         

pri ktoromkoľvek z testov, žiak si dohodne u vyučujúceho náhradný termín. Ak si žiak 

nedohodne náhradný termín cvičného maturitného testu, bude písať riaditeľský 

maturitný test pred skúšobnou komisiou. 

4. žiak musí úspešne zvládnuť 2 školské slohové práce v priebehu školského roka        

(v každom polroku jedna školská slohová kontrolná práca – viď bod 6) 

s percentuálnou úspešnosťou vyššou ako 30% (hodnotenie a klasifikácia ako pri 

PFIČ), 

5. v druhom polroku školského roka zvládne 2 vzorové ústne odpovede podľa cvičných 

maturitných zadaní s úspešnosťou minimálne na známku 3 / dobrý, 

6. stupeň prospechu v danom klasifikačnom období (na konci polroka a na konci 

školského roka) je výsledkom prepočtu váhy a dôležitosti jednotlivých známok,  

pričom tieto musia obsahovať: 

       v 1. polroku: 3 známky z cvičných maturitných testov, 1 známku zo školskej 

slohovej  kontrolnej práce,  1 známku z ústnej odpovede, 



       v 2. polroku: 1 známku zo školskej slohovej práce, 2 známky zo vzorových ústnych  

                              odpovedí podľa cvičných maturitných zadaní, 

  a priemer známok s prepočtom ich váhy a dôležitosti nesmie byť horší ako 3,9 (viď   

Jednotné kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov z CUJ). 

 

 

                                                                                                                                Mgr. Júlia Amanová 

                                                                                                                                      vedúca PK CUJ 

V Prešove dňa 14.5.2014 

    

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.  Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov 1., 2. a 3. ročníka 

      z CUJ: 
 

1.  žiak si na začiatku 1.ročníka zavedie Európske jazykové portfólio, ktoré bude 

     uchovávať u seba vyučujúci hlavného cudzieho jazyka a bude obsahovať jeho školské 

     slohové práce a testy počas celého štúdia na našej škole,  

2.  žiak musí zvládnuť komunikáciu v cudzom jazyku v súlade s učebnými osnovami 

     a vzdelávacími štandardmi, ktoré sa prejavujú vo využívaní zručností: čítanie, písanie, 

     počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory v cudzom jazyku na úrovni: 

     1. ročník:  A1-A2 (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca), 

     2. ročník:  A2-B1 (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca), 

     3. ročník:  B1-B2 (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca), 

     pričom žiak ich musí zvládnuť v týchto aspektoch: obsahová primeranosť, plynulosť 

     vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede, slovná zásoba, pojmový 

     aparát, 

3.  žiak úspešne zvládne minimálne dva štandardizované testy s priemerom známok nie  

     horším ako 4,00 v každom z klasifikačných období,  

4.  žiak zvládne 1 školskú slohovú prácu s percentuálnou úspešnosťou vyššou ako 30%   

     v každom z klasifikačných období (hodnotenie a klasifikácia ako pri PFIČ), 

5.  žiak musí v jednom polroku školského roka mať minimálne 2 známky z ústnych 

     odpovedí nie horšie ako 4,00,  

6.  priemer známok s prepočtom váhy a dôležitosti jednotlivých známok nie horší ako 

     4,00 v každom klasifikačnom období (viď Jednotné kritériá hodnotenia a klasifikácie 

     žiakov z CUJ). 

7.  ak žiak nesplní kritériá, bude mu navrhnuté komisionálne preskúšanie pred trojčlennou  

     komisiou.                                                                                                               Mgr. Júlia Amanová 

V Prešove dňa 14.5.2014                                                                                                vedúca PK CUJ                                                                                                                                       


