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 Plánovaná krúžková činnosť: 

         -  biologická olympiáda -   Mgr. Székháziová 

         -  ostatné krúžky podľa záujmu žiakov : korešpondečný seminár, SOČ, konzultačné 

hodiny  

 

Plánované akcie a exkurzie 

 Exkurzia Arborétum Mlyňany – 2.r a sexty – máj 

 ZOO Bratislava, Bojnice, Lešná –– priebežne – september – apríl - výber z ročníkov 

 Exkurzia Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice – 2. až 4.ročníky a sexty až oktávy  

 Exkurzia Prírodovedecké múzeum Bratislava, Viedeň – 2.,3.r. , sexty a septimy 

 Návštevy Západoslovenského múzea – náplň labor. cvičení – priebežne 

 Turisticko - poznávacie exkurzie do okolia školy - náplň labor. cvičení – priebežne  

 Jaskyňa Driny – Malé Karpaty – kvarta – apríl, máj 

 Exkurzia Mendlovo múzeum Brno – 4.r. a oktávy – október až apríl 

 Exkurzia do VÚRV Piešťany -  4. ročníky, oktávy -  október-november 

 Hvezdáreň Hlohovec – kvarty – priebežne 

 Budapešť  – Tropikárium / prvé ročníky, kvinty / 

 exkurzia  A.S.A. – všetky ročníky, priebežne 

 Bratislava – všetky ročníky  podľa ponuky expozícií Slovenského národného múzea alebo 

iných kultúrnych, vedeckých alebo vzdelávacích orgánov a organizácií  

      exkurzia - Lesnícky skanzen Vydra v Čiernom Balogu – kvarty 

 

                                                                                                                                                                                            

 

 

Kritériá hodnotenia predmetu biológia 

 
Hodnotenie a klasifikácia na predmete prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 

na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho 

procesu je systematické hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých 

vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov.  

Predmet Biológia, Seminár a cvičenia z biológie sa v školskom roku 2013/2014 hodnotí 

známkou v ročníkoch štvorročného aj osemročného štúdia. 



 

 

Podmienky klasifikácie: 
- aktívna účasť na vyučovacích hodinách 

- menej ako 30% absencia 

- pravidelná príprava na vyučovanie 

- laboratórne cvičenia sú súčasťou hodnotenia na základe individuálnych kritérií (aktivita, 

samostatnosť pri práci, presnosť pri zhotovovaní preparátov) 

 

 stupnica pri testoch:  

100 %  - 90 %       výborný 

89,9 % - 75 %       chválitebný 

74,9 % - 50 %       dobrý 

49, 9 % - 30%       dostatočný 

29,9 % a menej     nedostatočný 

 

Výsledná klasifikácia zahŕňa tieto formy a metódy overovanie:  

1. písomne – testy, previerky, referáty, projekty, záznamy z laboratórnych cvičení  

2. praktické – laboratórne a praktické cvičenia (z 5 laboratórnych cvičení by mal žiak 

absolvovať aspoň 3) 

3. hodnotí sa aj účasť na olympiádach a iných súťažiach v rámci BIO a EKO – tieto 

aktivity môžu výslednú klasifikáciu zlepšiť 

- pri laboratórnych a praktických cvičeniach sa hodnotí: 

      -  samostatná práca s textom 

      -  realizácia praktického a laboratórneho cvičenia 

      -  vyvodenie záveru na základe experimentu 

      -  zdôvodnenie záveru 

      -  vypracovanie protokolu na požadovanej úrovni 

 - študent 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 dohodou 

- pri záverečnom hodnotení sa berú do úvahy všetky známky. Najväčšiu váhu majú známky 

z ústnych odpovedí a ohlásených písomných testov 

- v prípade nespokojnosti žiaka s výslednou klasifikáciou, požiada žiak alebo jeho zákonný 

zástupca o komisionálnu skúšku 

 

 

 

 Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v prírodovedných predmetoch klasifikujú 

podľa nasledovných stupňov: 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu 

ovláda aspoň na 90%. Platí to rovnako pre triedy vyšších aj nižších ročníkov osemročného 

gymnázia, ako aj pre všetky triedy štvorročného gymnázia. Pohotovo vykonáva požadované 

intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti 

a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 

a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky 

správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav 



je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať 

kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti 

daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu 

ovláda aspoň na 75%.  Platí to rovnako pre triedy vyšších aj nižších ročníkov osemročného 

gymnázia, ako aj pre všetky triedy štvorročného gymnázia. Pohotovo vykonáva požadované 

intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri výklade 

a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. 

Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať predložené 

problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať 

kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na 

zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu 

ovláda aspoň na 50%, platí to rovnako pre triedy vyšších aj nižších ročníkov osemročného 

gymnázia, ako aj pre všetky triedy štvorročného gymnázia.  Osvojené vedomosti a zručnosti 

interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer 

vždy správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav 

je čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je dobrej úrovni.  

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu 

žiak ovláda aspoň na 30%, platí to pre triedy štvorročného gymnázia, ako aj pre  ročníky 

osemročného gymnázia .  Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických 

činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na 

nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé.  

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard 

predmetu žiak ovláda na menej ako 30%. Vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími 

štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky, a chyby nevie opraviť ani s pomocou 

vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení. 

  

 

Výsledné hodnotenie v predmete sa určuje na základe čiastkového hodnotenia 

a klasifikácie, ktoré sa vykonáva priebežne počas celého klasifikačného obdobia.  

Hlavný dôraz sa kladie na známku z tematickej previerky alebo testu.  

Rovnakú váhu má známka za ústnu odpoveď.  

Hodnotenie ďalej ovplyvnia: 

- menšie previerky z aktuálneho učiva, ktorými sa sleduje individuálny pokrok študenta 

v danom predmete, 

- aktivita na hodinách, 



- umiestnenie v súťažiach, 

- ročníkové tematické projekty 

-  aktivita na laboratórnych cvičeniach, kompletné laboratórne protokoly 

Tieto známky majú nižšiu váhu avšak pri celkovom hodnotení sa berú do úvahy, ako aj 

celková aktivita študenta na hodinách a praktických cvičeniach.  

 

 

 

 

 

 

 


