
Kritériá hodnotenia a klasifikácie predmetu Anglický jazyk a Komunikácia 

v cudzom jazyku 

 
Žiak je povinný absolvovať: 

• minimálne 2/3 (v štvrtom ročníku) ústne odpovede za polrok, 

• priebežné testy za každou lekciou alebo tematickým celkom – aspoň 3 testy alebo 

písomky písomné previerky z tematických celkov: 2/1. polrok a 2/2. polrok, 

• projekt – prezentácia, 

• minimálne raz za polrok hodnotenie čítania s porozumením 

• minimálne raz za polrok hodnotenie počúvania s porozumením 

• polročný test 

• v štvrtom ročníku je žiak povinný absolvovať všetky priebežné testy, ktoré sa 

realizujú po prebratí príslušných tematických celkov 

• štvrták musí napísať minimálne 2 slohové útvary (žánre vyberie vyučujúca na základe 

cieľových požiadaviek na maturitné skúšky) 

 

Predmet konverzácia v cudzom jazyku: 

Žiak je povinný absolvovať: 

• minimálne 4 ústne odpovede (opis obrázkov, maturitné témy, rolové hry) 

• 2 písomné prejavy (témy a žánre sa budú týkať maturitných tém) 

 

Žiak má:  

• aktívne sa zúčastňovať vyučovacích hodín, 

• systematicky sa pripravovať na vyučovaciu hodinu (ak sa žiak z vážnych dôvodov na 

hodinu nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu ihneď na začiatku hodiny), 

• vykonávať zadané domáce úlohy (ak žiak domácu úlohu nenapíše, resp. nedonesie, 

hodnotí sa známkou nedostatočný), 

• nosiť si učebné pomôcky – učebnica, zošit (ak si žiak trikrát nedonesie učebné 

pomôcky, hodnotí sa známkou nedostatočný). 

 

Stupnica pri testoch a písomných previerkach: 

100 % – 90 %         výborný 

  89 % – 75 %        chválitebný 

  74 % – 50 %        dobrý 

  49 % – 34 %        dostatočný 

  33 % a menej       nedostatočný 

 

Výsledná klasifikácia zahŕňa tieto formy a metódy overovania:  

1. písomné – testy, previerky, referáty, projekty a domáce úlohy, 

2. ústne – minimálne 2 ústne odpovede za polrok, KCJ – 4 ústne odpovede 

3. hodnotí sa aj účasť na olympiádach a iných súťažiach, tieto aktivity môžu výslednú 

klasifikáciu zlepšiť. 

• Žiak bude klasifikovaný pri uzavretí všetkých tematických celkov. 

• Všetky dopredu ohlásené písomné odpovede sú pre žiaka povinné; ak ich žiak 

nemôže napísať v pôvodnom termíne, je jeho povinnosťou dohodnúť si 

s vyučujúcim náhradný termín po príchode do školy. 

• Mimoriadne situácie (napr. absencia nad 3 – 4 týždne) sa riešia podľa školského 

poriadku 



• Pri záverečnom hodnotení sa berú do úvahy všetky známky, v prípade 

nespokojnosti žiaka s výslednou klasifikáciou, požiada žiak alebo jeho zákonný 

zástupca o komisionálnu skúšku. 
 

 
 


