Súkromné Gymnázium DSA Sabinov

Kritériá hodnotenia a klasifikácie v predmete MATEMATIKA.

Pri klasifikácii výsledkov v predmete matematika sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami
a vzdelávacími štandardami:
 celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia si požadovaných vedomostí a zručností,
 schopnosť uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, najmä praktických,
 schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach na riešenie









problémových úloh, príp. projektov,
aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
schopnosť vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov aj prostredníctvom
informačných a komunikačných technológii,
schopnosť zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko a argumentovať,
kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
kvalita výsledkov činnosti,
schopnosť a úroveň prezentácie vlastných výsledkov práce,
pozícia a činnosť v skupine (pri skupinovej práci), schopnosť spolupracovať,
osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť.
.

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa klasifikujú podľa kritérií uvedených nižšie
v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené
vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, na základe získaných skúseností a poznatkov vie
analyzovať zadané úlohy (aj problémové) a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich
riešenie, aktívne pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky,
i mimo nich (projekty, predpríprava na skupinovú prácu), prejavuje o ne záujem a zaoberá sa
nimi, k danej problematike pohotovo vyhľadáva informácie z rôznych zdrojov, vie ich
spracovať (nie skopírovať) na veľmi kvalitnej úrovni, svoj postoj k danej problematike
zaujíma bez obáv, vlastné stanovisko vyjadruje presne, vecne a konštruktívne, nemá problém
diskutovať a argumentovať na danú tému, myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje
samostatnosť a tvorivosť, výsledky jeho činností sú veľmi kvalitné, vlastné výsledky práce
prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, prezentácia je spracovaná
na vysokej estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje so všetkými členmi
skupiny, vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor prednesie vždy,
účinne si osvojuje a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť.
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak samostatne, prípadne len s nepatrnými
podnetmi vyučujúceho, uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, na základe
získaných skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy (aj problémové) a samostatne
navrhnúť primeraný postup na ich riešenie (využitím známych postupov a metód), aktívne
pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky, menej
aktívne mimo nich (projekty), prejavuje o ne záujem a zaoberá sa nimi, k danej problematike
vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na pomerne
kvalitnej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj, vlastné stanovisko vyjadruje vecne
a konštruktívne, diskutuje a argumentuje na danú tému, myslí správne, v jeho myslení sa
prejavuje logika a tvorivosť, výsledky jeho činností sú kvalitné, vlastné výsledky práce
prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, prezentácia je spracovaná
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na estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje s členmi skupiny (nie však
so všetkými), vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor prednesie
často, nie však vždy, osvojuje si a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa
učiť.
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh
uplatňuje samostatne, občas potrebuje usmernenie vyučujúceho, zadané úlohy (aj
problémové) vie riešiť pomocou známych postupov a metód, k činnostiam a problémovým
úlohám na hodinách matematiky pristupuje so záujmom, ale potrebuje podporu a pomoc
vyučujúceho, príp. spolužiakov, menej aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích hodín
(projekty), k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vie ich
spracovať (nie skopírovať) na priemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj,
vlastné stanovisko vie vyjadriť priemerne, diskutuje, ale neargumentuje na danú tému, jeho
myslenie je takmer vždy správne, tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho,
výsledky jeho činností sú dobré, vie prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa
gramaticky správne, v štylistike sa vyskytujú malé nedostatky, prezentácia je spracovaná na
priemernej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupráca s členmi skupiny je na nízkej
úrovni, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, málokedy prednesie svoj názor,
vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť.
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení
úloh uplatňuje iba za aktívnej pomoci vyučujúceho, zadané úlohy vie riešiť len pomocou
známych postupov a metód, ktorým rozumie len čiastočne, ovláda základné pojmy a vie
predviesť jednoduché zručnosti, k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách
matematiky pristupuje s nízkym záujmom, potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, príp.
spolužiakov, menej aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích hodín (projekty), k danej
problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, nevie ich však spracovať, len
skopírovať na podpriemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj zriedka, vlastné
stanovisko vie vyjadriť priemerne, na danú tému diskutuje málokedy, jeho logika myslenia je
na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé, výsledky jeho činností sú podpriemerné, vie
prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa čiastočne správne, prezentácia je spracovaná
na podpriemernej úrovni, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na
riešenie úlohy, zriedka prednesie svoj názor, s ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si
a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť.
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti si neosvojil, má
v nich závažné nedostatky, zadané úlohy nevie riešiť ani s pomocou vyučujúceho,
k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje bez záujmu,
na úlohách mimo vyučovacích hodín (projekty) sa nezúčastňuje, k danej problematike nevie
vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vlastné stanovisko nevie vyjadriť, diskusií sa
nezúčastňuje, jeho logika myslenia je na nízkej úrovni a neprejavuje samostatnosť v myslení,
výsledky jeho činností sú nedostatočné, vlastné výsledky práce prezentuje len s pomocou
vyučujúceho alebo spolužiakov, jeho ústny aj písomný prejav je slabý, pri skupinovej práci je
pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, nevie vyjadriť svoj názor,
s veľkými ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy samostatného štúdia
a schopnosť učiť sa učiť.
Výsledná klasifikácia v predmete matematika zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania
požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:
a)

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

praktické – praktické cvičenia,

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 matematiky používa pri hodnotení a klasifikácii systém váženia známok,
v ktorom sú hodnotené výkony zaradené do kategórií:
Váha
2x-3x

1,5x
1x
0,5x

Kategória
Testy z tematických celkov, ročníkové projekty – váhu stanovuje
vyučujúci v závislosti od náročnosti overovaných vedomostí resp.
rozsahu projektu
Testy, písomné preverovanie z častí tem. celkov
Ústne skúšanie, krátke písomné odpovede
Domáce úlohy, aktivita na vyučovacej hodine, súťaže a iné.

Hodnotenie v predmete matematika, 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.
Mgr.František Lörinc
Ing.Mária Vujčíková
vyučujúci matematiky

