Hodnotenie a klasifikácia v predmete konverzácia v anglickom jazyku
Získavanie podkladov pre hodnotenie a klasifikáciu a ich spracovanie
Vyučujúca predmetu konverzácia v anglickom jazyku využíva pri hodnotení a klasifikácii:


Systém váženia známok, v ktorom sú hodnotené výkony zaradené do kategórií:

Váha Kategória
2x
Ústne odpovede z obsahu maturitných tém (monológ), Písomné odpovede z obsahu
maturitných tém
1x

Písomné previerky (slovná zásoba, čítanie a počúvanie s porozumením)

0,5

Písomná domáca práca, aktivita na vyučovacej hodine, účasť na súťaži a iné aktivity







každý výkon sa hodnotí známkou od 1 do 5 pomocou percentuálnej stupnice
nasledovne:
100 – 90% = výborný
89 – 75% = chválitebný
74 – 50% = dobrý
49 – 35% = dostatočný
34 – 0% = nedostatočný

Spôsob a určenie výsledného hodnotenia
Výsledná klasifikácia žiaka v predmete anglický jazyk je vypočítaná ako vážený aritmetický
priemer. Ten je orientačný a o výslednej známke rozhoduje vyučujúci!

Zapisovanie známok do internetovej žiackej knižky



Vyučujúci zapisuje priebežne známky do internetovej žiackej knižky a na konci
klasifikačného obdobia zapíše výslednú známku
Vytvorí v internetovej žiackej knižke jednotlivé kategórie úloh so zodpovedajúcou
váhou, do ktorých bude priebežne zapisovať známky tak, aby žiak a rodič mal prehľad
o jednotlivých známkach v príslušných kategóriách.

Podmienky klasifikácie
Učiteľ preveruje vedomosti žiaka ústne a písomne. Žiak môže byť klasifikovaný, ak splní
nasledovné podmienky klasifikácie:



má stanovený počet známok v predmete,
absolvoval jednu ústnu a jednu písomnú odpoveď z obsahu maturitných tém



odovzdá všetky práce (referáty, slohy, prezentácie) a vypracuje príslušné úlohy
zadané vyučujúcim v danom klasifikačnom období.

Hodnotenie a klasifikácia v konverzácii v anglickom jazyku sleduje základné všeobecné,
sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných
komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory.
Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk je cieľová komunikačná úroveň
žiaka v jednotlivých ročníkoch, v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami.
Pri hodnotení v predmete konverzácii v anglickom jazyku sa berú do úvahy tieto aspekty:
obsahová primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.
Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania anglického jazyka
a náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti definovanej v učebných
osnovách a vzdelávacích štandardoch
Pri hodnotení sa zohľadňujú nielen úroveň zvládnutia jazyka, kvalita práce a študijné
výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia, ale aj dosiahnutý pokrok v
učení, systematickosť v práci žiaka, jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je
zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého
klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných
v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.
Pri hodnotení ústneho prejavu sa hodnotí plynulosť vyjadrovania, obsahovú a jazykovú
primeranosť, správnu interpretáciu a interakciu pri rozhovore. Pri písaní písomných odpovedí
majú žiaci preukázať zvládnutie po jazykovej a obsahovej stránke učivo predpísaného
Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka na
úrovni B2 pre prvý cudzí jazyk a B1 pre druhý cudzí jazyk. Pri hodnotení písomnej práce
môže žiak získať maximálne 20 bodov – hodnotí sa obsah (5 bodov), forma (5 bodov),
gramatika (5 bodov) a lexika (5 bodov). Kritériá klasifikácie sú v súlade s požadovanou
úrovňou ovládania cudzieho jazyka a náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať
náročnosti definovanej v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch.

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete cudzí jazyk na úrovni B2
klasifikujú podľa uvedených kritérií.
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania
cudzieho jazyka reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou. K splneniu úlohy
pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a téme primeranú bohatú
slovnú zásobu. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a
intonácia sú jasné, prirodzené a zrozumiteľné. Obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného)
zodpovedajú téme, v prípade, že žiak nedokáže niečo/niekoho pomenovať, dokáže chýbajúce
výrazy nahradiť opisnou formou. Žiak vie presvedčivo argumentovať, obhajovať
prezentované názory a uvádzať protiargumenty. Výpoveď je takmer gramaticky správna.
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania
cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je
celistvá a zámer výpovede jasný. Používa takmer vždy primeranú slovnú zásobu a správne

jazykové prostriedky. Prerušuje len zriedkavo svoj prejav kratšími prestávkami, ktoré sú
spôsobené menšími jazykovými nedostatkami. Vplyv materinského jazyka na intonáciu a
výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom komunikácie,
obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Slovná zásoba je primeraná a
žiak väčšinou vyjadrí chýbajúce slová vhodným výrazom. Žiak dokáže argumentovať a zaujať
stanovisko k odlišnému názoru. Ojedinelé gramatické chyby žiaka neovplyvňujú
zrozumiteľnosť prejavu.
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka
reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú
slovnú zásobu, nedostatky v používaní jazykových prostriedkov nebránia porozumeniu.
Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými
nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv materinského
jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou primeraný, žiak
potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je primeraná, ale nie
vždy adekvátna danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len
sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do určitej miery aj obhájiť, vlastné názory a
stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu.
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho
jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý a
nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často
používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné jazykové
nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len krátkymi
odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne ovplyvňujú
zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami primeraný, žiak vie
čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná
zadanej téme žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať problémy, ale
neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť
prejavu.
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho
jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani pomocou
učiteľa. Používa nevhodnú slovnú zásobu a závažné chyby bránia porozumeniu. Nie je
schopný vyjadriť sa samostatne a súvislo. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú
zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak
nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni porozumeniu. Žiak
nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať. Množstvo gramatických chýb
znemožňuje porozumenie.

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete cudzí jazyk na úrovni B1
klasifikujú podľa uvedených kritérií.
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania
cudzieho jazyka reaguje na podnet, rozumie hlavnej myšlienke vypočutého alebo prečítaného

textu. Dokáže zachytiť logickú štruktúru textu a vyhľadať v ňom špecifické a detailné
informácie. K splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové
prostriedky a slovnú zásobu týkajúcu sa bežného života v dostatočnom rozsahu na to, aby
mohol opísať nepredvídateľné situácie, vyjadriť myšlienky či opísať problémy so značnou
dávkou precíznosti. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a
intonácia sú jasné. Žiak dokáže zrozumiteľne napísať súvislý prejav na témy z každodenného
života, v ktorom vie vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Správne používa primerané
lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom a neformálnom
prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného
prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar.
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania
cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je
celistvá a zámer výpovede jasný. V ústnom prejave reaguje na podnety v rôznych
komunikačných situáciách takmer vždy jazykovo správne, používa primeranú slovnú zásobu.
Vyjadruje sa väčšinou súvislo, vplyv materinského jazyka na intonáciu a výslovnosť
neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom komunikácie, obsah a
kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Ojedinelé gramatické chyby žiaka
neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu.
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka
reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú
slovnú zásobu. Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky
spôsobené jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa.
Vplyv materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou
primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je
čiastočne adekvátna danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže
len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do určitej miery aj obhájiť vlastné názory a
stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu.
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho
jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý a
nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často
používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné jazykové
nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len krátkymi
odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne ovplyvňujú
zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami primeraný, žiak vie
čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná
zadanej téme, žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať problémy, ale
neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť
prejavu.
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho
jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani s pomocou
učiteľa. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi
krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna

a chýbajúca slovná zásoba, ako aj množstvo gramatických chýb, bránia porozumeniu. Žiak
nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať.

Práva žiaka
Žiak má právo:






byť informovaný o výsledku každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením,
byť o výsledku hodnotenia ústneho vyskúšania informovaný ihneď,
požiadať o opravu jedného neúspešného testu počas polroka, žiada o opravu počas
polroka po dohode s vyučujúcou,
byť informovaný o chybách, ktoré vo výkone urobil, počas rozboru písomných prác
a ústnej odpovedi,
na konzultáciu, ak nerozumie učivu alebo dlhodobejšej absencii v škole.

Povinnosti žiaka




ak žiak chýbal, je povinný si vymeškané učivo dobrať, doplniť chýbajúce poznámky
a vypracovať zadania, ktoré boli dané učiteľom v požadovanej forme do časového
limitu stanoveného učiteľom.
Žiak je povinný mať do konca klasifikačného obdobia splnené všetky podmienky
klasifikácie. Ak ich nesplní, môže učiteľ podať návrh riaditeľovi školy na vykonanie
komisionálnej skúšky- Hodnotenie a klasifikácia komisionálnej skúšky je konečná.

Komisionálna skúška


Komisionálne skúšky vychádzajú z § 56 a 57 zákona 245/2008 Z. z. a čl. 24
Metodického usmernenia č. 21/2011. Obsahom komisionálnej skúšky je celé učivo
daného klasifikačného obdobia podľa platných učebných osnov. Skúška pozostáva
z písomnej a ústnej časti- písomná časť z testových úloh a ústna časť z troch otázok
pokrývajúcich učivo predmetu preberané v danom klasifikačnom období.

RNDr. Ivana Lorinčíková
vyučujúca konverzácie
v anglickom jazyku

