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Požadavky na klasifikaci (podmínky hodnocení) z BIOLOGIE, CHEMIE A ZEMĚPISU určené 

mezipředmětovou komisí BIO-CHE-ZMP 

BIOLOGIE (včetně praktických cvičení a seminářů) 

váha 0,25 = aktivita (práce) v hodině, krátké opakování, dílčí práce na projektu, práce v ZOO  

                      koutku  

váha 0,50 = test menšího rozsahu, prezentace, referát, tvorba modelu, poznávačka přírodnin  

                      menšího rozsahu, praktická činnost (mikroskopování, splnění úkolů v rámci 

                      praktických cvičení) 

váha 0,75 = ústní zkoušení, poznávačka přírodnin většího rozsahu, tvorba herbáře 

váha 1,00 = test většího rozsahu, tvorba obsahově bohatšího herbáře 

hodnocení v rámci účasti na biologické olympiádě: 0,25 = školní kolo 

                                                                                            0,50= okresní kolo 

                                                                                            0,75 = krajské kolo 

 

ZEMĚPIS (včetně seminářů) 

váha 0,25 = aktivita (práce) v hodině, krátké opakování, dílčí práce na projektu  

váha 0,50 = test menšího rozsahu, písemné slepé mapy s méně pojmy na lokalizaci,  

                      ukazování na mapě u tabule, prezentace, referát, tvorba tematické mapy  

                       (popřípadě souhvězdí či jiných vesmírných objektů) 

váha 0,75 = ústní zkoušení, nadstandartní tvorba tematické mapy (popřípadě 

                      souhvězdí či jiných vesmírných objektů), písemné slepé mapy s více pojmy na  

                      lokalizaci, ukazování na mapě u tabule v obtížnější variantě 

váha 1,00 = test většího rozsahu 

hodnocení v rámci účasti na zeměpisné olympiádě: 0,25 = školní kolo 

                                                                                            0,50= okresní kolo 

                                                                                            0,75 = krajské kolo 

 

CHEMIE (včetně praktických cvičení a seminářů) 

váha 0,25 = aktivita (práce) v hodině, krátké opakování, dílčí práce na projektu  

váha 0,50 = test menšího rozsahu, prezentace, referát, práce v chemické laboratoři +  

                      protokol 

váha 0,75 = ústní zkoušení 

váha 1,00 = test většího rozsahu 

hodnocení v rámci účasti na chemické olympiádě:   0,50 = školní kolo 

                                                                                            0,75= okresní kolo 

                                                                                            1,00 = krajské kolo 

 

Kritéria hodnocení klasifikačními stupni pro písemné zkoušení: 
Písemné práce v jakémkoliv rozsahu jsou bodovány či průměrově známkovány, známky jsou 
procentuálně přiděleny podle následující stupnice. 
 

1 = 100 – 88 % 

2 = 87 – 73 % 

3 = 72 – 56 % 

4 = 55 – 40 % 

5 = pod 40 % 

 

Výsledná známka je plně v kompetenci vyučujícího daného předmětu. Neodráží pouze známkový 

průměr, je výsledkem přístupu a práce žáka za dané klasifikační období. 

 

Za předmětovou komisi po dohodě se všemi členy sepsala Mgr. Lenka Kořínková dne 25. 8. 2021. 


