
Podmínky pro hodnocení žáka 
v předmětu geografie 
 
O1.A: 
 
minimální počet známek za pololetí: 4 (první pololetí), 4 (druhé 
pololetí) 
formy prověřování znalostí a dovedností za pololetí: písemná 
prověrka 
Součástí hodnocení může být navíc ústní či písemné zkoušení, práce 
s mapou a orientace na mapě. 
Součástí hodnocení je také aktivita žáků v hodině a řádné vedení 
písemných zápisů v sešitě. 
Podmínkou pro hodnocení za pololetí je také odevzdání všech úkolů. 
 
Pokud bude mít žák (žákyně) předepsaný minimální počet známek 
v pololetí, bude prověřen ze všech hlavní celků uvedených 
v tematickém plánu a odevzdá řádně vypracované všechny úkoly, 
bude hodnocen(a). 
 
 
 
O2.A: 
 
minimální počet známek za pololetí: 4 (první pololetí), 4 (druhé 
pololetí) 
formy prověřování znalostí a dovedností za pololetí: písemná 
prověrka 
Součástí hodnocení může být navíc ústní či písemné zkoušení, práce 
s mapou a orientace na mapě. 
Součástí hodnocení je také aktivita žáků v hodině a řádné vedení 
písemných zápisů v sešitě. 
Podmínkou pro hodnocení za pololetí je také odevzdání všech úkolů. 

  
Pokud bude mít žák (žákyně) předepsaný minimální počet známek 
v pololetí, bude prověřen ze všech celků uvedených v tematickém 
plánu a odevzdá řádně vypracované všechny úkoly, bude 
hodnocen(a). 
 
 
 
 
 



O3.A: 
 
minimální počet známek za pololetí: 3 (první pololetí), 3 (druhé 
pololetí), povinně test z orientace na mapě v podobě slepé mapy 
formy prověřování znalostí a dovedností za pololetí: písemná 
prověrka 
Součástí hodnocení může být navíc ústní nebo písemné zkoušení, práce 
s mapou a orientace na mapě,  
Součástí hodnocení je také aktivita žáků v hodině a řádné vedení 
písemných zápisů v sešitě. 
Podmínkou pro hodnocení za pololetí je také odevzdání všech úkolů. 
 
Pokud bude žák (žákyně) za dané pololetí prověřen ze všech celků 
uvedených v tematickém plánu a odevzdá řádně vypracované 
všechny úkoly, bude hodnocen(a). 
 
 
 
 
O4.A: 
 
minimální počet známek za pololetí: 3 (první pololetí), 3 (druhé 
pololetí), povinně test z orientace na mapě v podobě slepé mapy 
formy prověřování znalostí a dovedností za pololetí: písemná 
prověrka 
Součástí hodnocení může být navíc ústní či písemné zkoušení, práce 
s mapou a orientace na mapě. 
Součástí hodnocení je také aktivita žáků v hodině a řádné vedení 
písemných zápisů v sešitě. 
Podmínkou pro hodnocení za pololetí je také odevzdání všech úkolů. 

  
Pokud bude mít žák (žákyně) předepsaný minimální počet známek 
v pololetí, bude prověřen ze všech celků uvedených v tematickém 
plánu a odevzdá řádně vypracované všechny úkoly, bude 
hodnocen(a). 
 
 
 
1. ročník, O5.A: 
 
minimální počet známek za pololetí: 4 (první pololetí), 4 (druhé 
pololetí), povinně test z orientace na mapě v podobě slepé mapy 
formy prověřování znalostí a dovedností za pololetí: písemná 
prověrka 



Součástí hodnocení může být navíc ústní nebo písemné zkoušení, 
případně písemná orientace na mapě. Na konci pololetí si může žák dopsat 
jednu prověrku z hlavního tematického celku, termín stanoví vyučující. 
Dále se přihlíží na aktivitu žáků v hodině a řádné  vedení písemných zápisů 
v sešitě. 
 
Podmínkou pro hodnocení za pololetí je také odevzdání všech úkolů. 

 
Pokud bude mít žák (žákyně) předepsaný počet známek v pololetí, 
bude prověřen ze všech hlavních celků uvedených v tematickém 
plánu a odevzdá řádně vypracované všechny úkoly, bude 
hodnocen(a). 
 
 
2. ročník, O6.A: 
 
minimální počet známek za pololetí: 4 (první pololetí), 4 (druhé 
pololetí) 
formy prověřování znalostí a dovedností za pololetí: písemná 
prověrka 
Součástí hodnocení může být navíc ústní nebo písemné zkoušení, 
případně písemná orientace na mapě. Dále se přihlíží na aktivitu žáků 
v hodině a řádné vedení písemných zápisů v sešitě. Na konci pololetí si 
může žák dopsat jednu (případně navíc jednu velkou) prověrku z hlavního 
tematického celku, termín stanoví vyučující. 
Podmínkou pro hodnocení za pololetí je také odevzdání všech úkolů. 
 
Pokud bude mít žák (žákyně) předepsaný minimální počet známek 
v pololetí, bude prověřen ze všech hlavních celků uvedených 
v tematickém plánu a odevzdá řádně vypracované všechny úkoly, 
bude hodnocen(a). 
 
SGE - 3. ročník: 
 
Minimální počet známek za pololetí: 4 (první pololetí), 4 (druhé 
pololetí) 
 

Formy prověřování znalostí a dovedností za obě pololetí: 
písemné a ústní zkoušení, orientace na mapě  
 

Podmínkou pro pololetní klasifikaci je prověření znalostí a 
dovedností ze všech hlavních témat a jejich hodnocení nejhůře známkou 
3 a odevzdání všech zadaných úkolů. 
 



 
SGE – 4. ročník: 
 
Minimální počet známek za pololetí: 4 (první pololetí), 4 (druhé 
pololetí) 
Formy prověřování znalostí a dovedností: písemné a ústní zkoušení, 
orientace na mapě 
Podmínkou pro pololetní klasifikaci je prověření znalostí a 
dovedností ze všech hlavních témat a jejich hodnocení nejhůře známkou 
3 a odevzdání všech úkolů. 
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