Súkromné Gymnázium DSA Sabinov

Kritériá hodnotenia a klasifikácie v predmete INFORMATIKA.

Pri klasifikácii výsledkov v predmete informatika sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami
a vzdelávacími štandardami:











schopnosť žiaka posudzovať správnosť použitých postupov a v prípade potreby aj
nástrojov informačných a komunikačných technológií pri riešení rôznych úloh, schopnosť
argumentovať a diskutovať o kvalite a efektívnosti rôznych postupov,
schopnosť správne navrhnúť postup riešenia danej úlohy poskladaním z menších úloh,
zovšeobecňovaním iných postupov, analógiou, modifikáciou, kontrolou správnosti riešenia,
nachádzaním a opravou chýb,
schopnosť porovnávať rôzne postupy a princípy, analyzovať ich, hľadať vzťahy,
schopnosť riešiť konkrétne situácie pomocou známych postupov a metód, demonštrovať
použitie princípov a pravidiel na riešenie úloh, na vyhľadávanie a usporiadanie informácií,
prezentovať informácie a poznatky,
porozumenie požadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich vysvetliť,
ilustrovať, zdôvodniť, uviesť príklad, interpretovať, prezentovať najmä pomocou
zodpovedajúcich nástrojov informačných a komunikačných technológií,
schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne, ale aj v skupine žiakov.

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa klasifikujú podľa kritérií uvedených nižšie
v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak vie analyzovať zadané úlohy a problémové
úlohy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, v prípade potreby aj
prostriedkami informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu
rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných
riešení. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení aj
náročnejších úloh. Dokáže posudzovať, porovnávať a vyhodnotiť informácie a nástroje na ich
spracovanie. Myslí logicky správne a dokáže jasne interpretovať nadobudnuté vedomosti.
Jeho ústny aj písomný prejav je pohotový s bohatou slovnou zásobou. Svoje znalosti
a zručnosti vie prezentovať samostatne. Grafický prejav je spravidla estetický a zrozumiteľný.
Stupeň 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak vie analyzovať zadania a problémové úlohy a
samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami
informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych
postupov riešenia problémov. Samostatne uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení
úloh, dokáže analyzovať a syntetizovať nadobudnuté vedomosti. Dokáže prevažne
samostatne vyhodnotiť informácie a nástroje na ich spracovanie. Myslí logicky správne
a dokáže interpretovať nadobudnuté vedomosti Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať
na dobrej úrovni. Grafický prejav je spravidla estetický a jasný.
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak vie zadania riešiť pomocou známych postupov a
metód. S pomocou učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, dokáže,
spracovať, upraviť a zaznamenať, zistiť informácie. Dokáže s pomocou interpretovať
nadobudnuté vedomosti. Jeho ústny aj písomný prejav je správny a výstižný s bežnou
slovnou zásobou. Grafický prejav je priemerne estetický. Výsledky jeho činností sú menej
kvalitné. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na priemernej úrovni.
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak žiak ovláda základné pojmy a vie predviesť
jednoduché zručnosti. Postupom riešenia zadania rozumie len čiastočne. S pomocou učiteľa
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vie zistiť a zaznamenať základné informácie a vyriešiť väčšinu jednoduchých zadaní.
Vyjadruje sa jednoducho. Jeho ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti
a výstižnosti nízku úroveň. Výsledky jeho činnosti a jeho grafický prejav sú podpriemerné.
Svoje znalosti a zručnosti vie vysvetliť a prezentovať na podpriemernej úrovni.
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak žiak nie je schopný riešiť zadania a úlohy.
V predmete informatika nemá ani základné zručnosti z práce s informačných
a komunikačných technológií, nerozumie princípom fungovania týchto technológií. Žiak si
osvojil len veľmi nízku úroveň štandardu. Nedokáže samostatne získať a zaznamenať
základné informácie. Dokáže riešiť len najjednoduchšie úlohy. Osvojené vedomosti
a zručnosti nestačia na to, aby ich žiak dokázal využívať ani s pomocou učiteľa.
Výsledná klasifikácia v predmete informatika zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania
požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:
a)

písomné – testy, previerky, referáty, projekty, domáce úlohy,

b)

praktické – praktické cvičenia, ročníkové projekty

c)

ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz
nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie v logických
súvislostiach a ich aplikáciou v praktických súvislostiach,

d)

účasť v olympiádach a iných súťažiach v rámci predmetu; tieto aktivity žiaka
môžu výslednú klasifikáciu v predmete zlepšiť,

e)

schopnosť kooperácie a komunikácie pri riešení problémových úloh v skupine

Vyučujúci informatiky používa pri hodnotení a klasifikácii systém váženia známok,
v ktorom sú hodnotené výkony zaradené do kategórií:
Váha
2x
1x
0,5x

Kategória
Testy z tematických celkov, ročníkové projekty
Ústne a kratšie písomné odpovede, referáty, projekty menšieho rozsahu
Domáce úlohy, aktivita na vyučovacej hodine, protokoly, súťaže a iné.

Hodnotenie v predmete informatika, podmienky klasifikácie, práva a povinnosti žiaka sú dané
všeobecnými pravidlami na klasifikáciu predmetov zverejnenými na webovom sídle školy, so
zohľadnením špecifických požiadaviek v tomto predmete.
Ing.Mária Vujčíková
vyučujúca informatiky

