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ÚVOD 

 

Stručná anotácia: 

Školské hodnotenie je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu aj v matematike. 

Hodnotenie žiaka učiteľom je zložitá a zodpovedná činnosť. Žiakovi môže pomôcť, ale na druhej 

strane, v prípade, ak nie je v súlade s určitými pravidlami a princípmi aj ublížiť. Má na žiaka výrazný 

vplyv, učí ho vytvárať si svoj vlastný hodnotový systém, ovplyvňuje jeho vzťah ku škole, motivuje ho, 

alebo naopak odrádza od ďalšej činnosti. Má vplyv na jeho rozhodnutie či bude ďalej pokračovať 

v štúdiu a na akej škole. 
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu: 

Zámerom písomného výstupu aké formy a prostriedky najčastejšie využívajú učitelia matematiky, ako 

často hodnotia žiakov, či dodržiavajú kritéria hodnotenia. 

 

JADRO 

1. Návrh didaktického výstupného testu z MATEMATIKY v 9. ročníku. 

Špecifické ciele: 

 Vedieť v obore prirodzených čísel násobiť a deliť, vrátane delenia so zvyškom;  

 Ovládať algoritmus násobenia a delenia viacciferných prirodzených čísel viacciferným prirodzeným 

číslom.  

 Vykonať skúšku správnosti prevedenej počtovej operácie.  

 Poznať základné znaky deliteľnosti prirodzených čísel dvoma, tromi, štyrmi, piatimi, šiestimi, 

ôsmymi, deviatimi a desiatimi.  

 Analyzovať text slovnej úlohy a diagnostikovať dané a hľadané údaje potrebné pre riešenie úlohy.  



 Správne nájsť optimálnu stratégiu riešenia úlohy a použiť jednotlivé operácie pri riešení 

jednoduchých slovných úloh.  

 Analyzovať zápis úlohy obsahujúcej viaceré počtové operácie (aj s použitím zátvoriek).  

 Pri riešení úloh s viacerými počtovými úkonmi vedieť rozhodnúť o poradí ich riešenia.  

 Vedieť zložené číslo rozložiť na súčin prvočísel, pomocou prvočíselného rozkladu určiť spoločný 

násobok a deliteľ zložených čísel. 
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2. Návrh didaktického testu z MATEMATIKY Zlomky. 

Špecifické ciele: 

 Rovnosť zlomkov pre ten istý celok, ich krátenie a rozširovanie.  

 Základný tvar zlomku.  

 Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov s rovnakými čitateľmi alebo rovnakými 

menovateľmi.  

 Sčitovanie a odčítavanie zlomkov s rovnakými menovateľmi, sčítanie a odčítanie 

prevodom na spoločný.  

 Zmiešane číslo (pravý, nepravý zlomok).  

 Násobenie a delenie zlomku prirodzeným číslom.  

 Interpretácia násobenia zlomkom ako výpočtu zlomkovej časti z čísla.  

 Zlomok a delenie, vzťah zlomkov a delenia, zlomok ako číslo. 

 Riešiť slovné úlohy so zlomkami. 
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ZÁVER 

 

Zhrnutie a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov: 

Pre samotné hodnotenie je hlavnou zásadou, aby žiaci vedeli, čo sa bude hodnotiť a poznali samotné 

kritéria hodnotenia.  Žiak má právo na objektívne hodnotenie a  má právo poznať výsledok každého 

hodnotenia. Pri  hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho 

výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú 

jeho ľudské práva. Pri hodnotení a klasifikácií žiakov so zdravotným znevýhodnením sa zohľadňuje 

konkrétne zdravotné postihnutie a vychádza sa z odporúčaní poradenských zariadení.  

Podklady na hodnotenie učiteľ získava najmä sledovaním výkonov žiakov a ich prípravy na vyučovanie, 

rôznymi typmi skúšok (písomné, ústne, praktické),  konzultáciou s ostatnými pedagogickými 

zamestnancami a v prípade potreby aj s odbornými zamestnancami  zariadení výchovného, 

psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva. 

Učiteľ si vedie evidenciu o každom  hodnotenom žiakovi podľa vnútorných predpisov školy, aby mohol 

žiakovi poskytnúť spätnú väzbu a informovať jeho  zákonných zástupcov.  Pri určovaní stupňa prospechu 

v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, 

ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Prihliada sa na systematickosť a zodpovednosť, 

snahu, iniciatívu, ochotu a schopnosť spolupracovať, počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň 

prospechu sa neurčuje podľa priemeru získaných známok v danom období, ale prihliada sa k dôležitosti 

a váhe jednotlivých známok. Pre jednotlivé predmety sú stanovené samostatné kritéria na klasifikáciu.  
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