
Kritéria hodnotenia predmetu slovenský jazyk a literatúra 

 
KONTROLNÉ DIKTÁTY 

 

5. ročník Zameranie 

1. KD Opakovanie učiva 4. ročníka 

2.KD Podstatné mená 

3.KD Prídavné mená 

4.KD Slovesá 

5.KD Opakovanie učiva 5. ročníka 

 

6. ročník Zameranie 

1. KD Opakovanie učiva 5. ročníka 

2.KD Akostné a vzťahové prídavné mená 

3.KD Privlastňovacie prídavné mená 

4.KD Priama reč 

5.KD Opakovanie učiva 6. ročníka 

 

7. ročník Zameranie 

1. KD Opakovanie učiva 6. ročníka 

2.KD Cudzie slová 

3.KD Pomnoţné podstatné mená 

4.KD Číslovky 

5.KD Opakovanie učiva 7. ročníka 

 

8. ročník Zameranie 

1. KD Opakovanie učiva 7. ročníka 

2.KD Zvieracie podstatné mená 

3.KD Podstatné mená zakončené na –r, -l 

4.KD Zámená 

5.KD Opakovanie učiva 8. ročníka 

 

9. ročník Zameranie 

1. KD Opakovanie učiva 8. ročníka 

2.KD Jednoduché súvetie 

3.KD Interpunkcia 

4.KD Opakovanie učiva 5.-9. ročníka 

 

 

Kritéria hodnotenia diktátov  

 

0-1 chyba = 1  

2-3 chýb = 2  

4-6 chýb = 3  

7-8 chýb = 4  

9- viac chýb = 5 



Oprava diktátu:  

 

Ţiak, ktorý dostal známku 1 a 2 píše iba slová v ktorých urobil chybu. Ţiak ohodnotený známkou 

3 a 4 píše vety, v ktorých urobil chybu. Ţiak, ktorý bol ohodnotený známkou  
nedostatočný, píše celý diktát. Chyba, ktorá sa v diktáte viackrát opakuje sa počíta ako jedna 

chyba. V prípade, ţe ţiak urobí chybu aj v oprave, urobí opravu opravy. Opravu diktátu nie je 

moţné známkovať! 

 

KONTROLNÉ SLOHOVÉ PRÁCE ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA  

 

Zameranie 

5. ročník List priateľovi  

Statický opis 

6. ročník Dynamický opis 

Rozprávanie 

7. ročník Slávnostný prejav 

Umelecký opis 

8. ročník Charakteristika 

Štruktúrovaný ţivotopis 

9. ročník Úvaha 

Beletrizovaný ţivotopis 

 

Kritériá hodnotenia slohových prác  

 

Zložky hodnotenia:  
1. Vonkajšia forma  

2. Vnútorná forma  

3. Celkový dojem  

 

V prípade úplného odklonu od témy alebo úplného nedodrţania ţánru nezíska ţiak ţiadne body.  

 

1. Vonkajšia forma (maximum 10 bodov)  

Celková úprava:  

- čitateľnosť  

(zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodrţiavanie diakritických znamienok)- 3 

body,  

- zreteľné grafické členenie odsekov  

(na začiatku kaţdého odseku treba začať písať 1,5 – 2 cm od začiatku riadka)- 2 body,  

- čistota textu – bez škrtania  

(v čistopise sa nemá škrtať, v nevyhnutnom prípade dať chybné slovo do okrúhlych zátvoriek a 

prečiarknuť vodorovnou čiarou)- 3 body,  

- dodrţiavanie okrajov- 2 body  

(vnútorných aj vonkajších, v prípade potreby na konci riadka rozdeľovať slová).  

Dodrţiavanie prepísaného rozsahu textu:  

- ak ţiak nedodrţí stanovený rozsah, nezíska maximálny počet bodov.  



2. Vnútorná forma (maximálne 10 bodov)  

 

Obsah (maximálne 2 body)  

Kompozícia (maximálne 2 body)  

Jazyk (maximálne 2 body)  

Pravopis (maximálne 3 body)  

0 – 2 chyby 2,5 boda  

3 – 5 chýb 2 body  

6 – 9 chýb 1,5 boda  

10 – 12 chýb 1 bod  

13 a viac chýb 0 bodov  

 

Posudzovanie pravopisných chýb:  

- Kaţdé nečitateľne napísané slovo je pravopisná chyba.  

- Ak je v texte viackrát napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou  

chybou, táto chyba sa počíta len raz. Napr. Pekný chlapci prišli ... Pekný študenti navštívili ... 

posudzuje sa ako jedna chyba. Oproti tomu Pekný chlapci prišli ...Navštívili sme aj pekních 

študentov ... sú uţ dve pravopisné chyby, pretoţe sa nachádzajú v rôznych tvaroch tohto slova.  

- Kaţdá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba.  

- Nerozlišujú sa malé a veľké pravopisné chyby, všetky majú rovnakú hodnotu.  

Štýl (maximálne 1 bod)  

 

3. Celkový dojem (maximum 5 bodov)  

 

- celkové vyznenie práce  

- práca by nemala obsahovať: nelogické názory  

protispoločenské postoje  

nehumánne a neetické názory  

názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia a pod.  

 
Pri premene bodového hodnotenia na známku postupujeme podľa percentuálneho hodnotenia 

školy. 


