
Chémia 

Hodnotenie predmetu. 
- na základe metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

7. – 9. ročník: 

Povinné práce v hodnotiacom portfóliu:   

• ústna odpoveď minimálne raz za polrok  

• písomné práce po ukončení tematického celku, 

• laboratórne cvičenie minimálne dvakrát za polrok.  

 

Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu: 

• vypracovať a od prezentovať projekt na zadanú tému. 

Všeobecné informácie: 

1. Písomné práce: 

• po jednotlivých tematických celkoch žiaci napíšu písomnú prácu v trvaní 20 – 25 min., 

• počet písomných prác za klasifikačné obdobie je závislý od počtu tematických celkov, 

• termíny písomných prác vyučujúci žiakom vopred oznámi, 

• otázky budú mať bodové hodnoty, výsledky sa budú hodnotiť známkou (stupeň 1-5) 

podľa  počtu získaných bodov za správne odpovede, 

• ak žiakovi z dôvodu absencie chýba niektorá z písomných prác, vyučujúci môže dať 

žiakovi náhradný termín na písanie chýbajúcej práce, 

• špeciálnou formou písomnej práce môže byť tzv. bleskovka, resp. malá písomka 

v trvaní cca. 5 min., otázky budú mať bodové hodnoty, výsledky sa budú hodnotiť 

známkou (stupeň 1- 5) podľa počtu získaných bodov za správne odpovede. 

 

2. Ústne odpovede: 

• z jednotlivých prebratých tém – žiak by mal mať minimálne 1 ústnu odpoveď za 1 

polrok, 

• termíny ústnych odpovedí vyučujúci vopred neoznamuje, 

• žiak bude hodnotený známkou (stupeň 1 - 5) podľa presnosti, plynulosti, istoty vo 

vyjadrovaní v danej téme, úrovne zvládnutia učiva (systematická príprava na 

vyučovanie). 

 

3. Projektové práce : 



• žiak vypracuje projektovú prácu na tému vopred zadanú vyučujúcim,  

• žiaci voliteľne aspoň raz za školský rok odprezentujú svoj projekt pred spolužiakmi, 

pričom celkový počet projektov za školský rok určí vyučujúci podľa potreby a obsahu 

tematických celkov,  

• hodnotenie známkou (stupeň 1 – 5), podľa obsahovej a prezentačnej úrovne projektu. 

 

4. Laboratórne cvičenie : 

• žiaci minimálne 1x za školský rok vypracujú laboratórne cvičenie, 

• hodnotenie známkou (stupeň 1 – 5), podľa obsahovej, vizuálnej a grafickej úrovne PC. 

 

5. Celkové hodnotenie: 

• výsledné hodnotenie žiaka bude súhrnom vyššie uvedených kritérií, 

• výsledná známka nebude získaná aritmetickým priemerom priebežných známok, 

• odrazí sa v nej aj aktívna práca žiaka na hodinách, systematickosť učenia sa, úroveň  

písomných prejavov (úprava zošita, vypracované poznámky, domáce úlohy).   

 


