
Podmínky klasifikace – ZEMĚPIS / GEOGRAFIE 2022/2023

Minimální počet známek za klasifikační období:

2 hodiny týdně – 5 známek

Váha jednotlivých známek:
- standardní test (dopředu ohlášený), ústní zkoušení – 1,0
- malý test – 0,5
- seminární práce (nebo referát) prezentovaná před třídou – 0,5 až 1,0 (v závislosti na zadání a 

rozsahu)
- úkoly z geografických praktik – 0,5
- práce v hodině, domácí úkoly – 0,25 – 0,5 
- závěrečný test pro maturanty z geografie (pouze v maturitním semináři z geografie) – 2,0

Škála hodnocení v předmětu geografie:

100 – 90 % ………………… 1
89 – 75 % ………………….  2
74 – 55 % ………………….  3
54 – 35 % ………………….  4
34 – 0 % …………………...  5

Minimální  hranice  úspěšnosti  pro  hodnocení  písemného  i  ústního  projevu  žáka  (tj.  stupeň
hodnocení dostatečný) je 35 %.
V celkovém  hodnocení  studenta  je  zohledněn  jeho  přístup  k vyučovanému  předmětu,  snaha  a
aktivita v hodině. Výsledná známka není pouhým aritmetickým průměrem získaných známek.

Další poznámky k hodnocení:
Student je povinen doplnit si všechny testy hodnoty 1,0. V opačném případě mu bude na konci
klasifikačního  období  uložena  doplňková  zkouška  stejně  jako  při  zvýšené  absenci.  Doplňková
zkouška může být uložena studentovi i v případě, že získá více než jednu nedostatečnou z testů
hodnoty 1,0. Pokud se student bez omluvy nedostaví k doplňkové zkoušce (v dopředu avizovaném
termínu), bude z ní hodnocen nedostatečně.
Student má možnost si 1x za pololetí  zlepšit  známku aktivitou navíc – požádá učitele o zadání
práce,  kterou  písemně  zpracuje,  v předem  domluveném  termínu  odevzdá  a  bude  z této  látky
učitelem přezkoušen.
Pokud  student  zpracovává  seminární  práci  (nebo  referát),  odevzdání  a  případně  i  následná
prezentace jsou vázány pevným datem, které musí být dodrženo. V opačném případě bude student
hodnocen sníženou známkou. 
Hodnocení seminární práce (či referátu) prezentované před třídou se skládá z dílčích hodnocení,
které dohromady budou tvořit výslednou známku. 
Těmito dílčími hodnoceními jsou: 

 práce se zdroji a jejich správná interpretace; 
 ústní projev studenta a komunikace s publikem; 
 zpracování prezentace (formální stránka); 
 obsah prezentace.

Studenti 3. ročníku povinně absolvují praktika z geografie. Známka z praktik se počítá do celkové
známky z geografie (viz výše).


