
PODMÍNKY HODNOCENÍ V PŘEDMETU – GEOGRAFIE 1. B 

Mgr. Marcela Dudová 

Žák bude klasifikován za předpokladu, že splní následující podmínky. 

1) Získá 90% známek z písemných testů. Tyto klíčové známky mají obvykle váhu 8 (případně nižší dle náročnosti testu). 

Počet písemných prací není stálý. 

2) Získá všechny známky ústního charakteru za pololetí. 

3) Získá všechny známky z individuálních domácích samostatných prací. 

4) Získá 75% ze všech skupinových školních či domácích prací. 

Součástí klasifikace je celkový přístup žáka k předmětu, jeho aktivita a spolupráce v hodinách, příprava na vyučování, plnění 

domácích úkolů a všeobecný přehled.  

Chybějící testy je student povinen doplnit v nejbližším možném termínu. 

Termíny všech testů jsou známy předem. 

Význam jednotlivých známek je rozlišen jejich váhou v systému bakaláři.  

 

 

 

 

 

PODMÍNKY HODNOCENÍ V PŘEDMETU – GEOGRAFIE 2. B 

Mgr. Marcela Dudová 

Žák bude klasifikován za předpokladu, že splní následující podmínky. 

1) Získá 90% známek z písemných testů. Tyto klíčové známky mají obvykle váhu 8 (případně nižší dle náročnosti testu). 

Počet písemných prací není stálý. 

2) Získá 90% známek ze slepých map. Tyto klíčové známky mají váhu 4. Počet slepých map není stálý. 

3) Získá všechny známky z individuálních domácích samostatných prací. 

4) Získá všechny známky ústního charakteru za pololetí. 

5) Získá 75% ze všech skupinových školních či domácích prací. 

Součástí klasifikace je celkový přístup žáka k předmětu, jeho aktivita a spolupráce v hodinách, příprava na vyučování, plnění 

domácích úkolů a všeobecný přehled.  

Chybějící testy je student povinen doplnit v nejbližším možném termínu. 

Termíny všech testů jsou známy předem. 

Význam jednotlivých známek je rozlišen jejich váhou v systému bakaláři.  

 

 

 

 

 



PODMÍNKY HODNOCENÍ V PŘEDMETU – GEOGRAFIE 3. A 

Mgr. Marcela Dudová 

Žák bude klasifikován za předpokladu, že splní následující podmínky. 

1) Získá 90% známek z písemných testů. Tyto klíčové známky mají obvykle váhu 8 (případně nižší dle náročnosti testu). 

Počet písemných prací není stálý. 

2) Získá 90% známek ze slepých map. Tyto klíčové známky mají váhu 4. Počet slepých map není stálý. 

3) Získá všechny známky z individuálních domácích samostatných prací. 

4) Získá všechny známky ústního charakteru za pololetí. 

5) Získá 75% ze všech skupinových školních či domácích prací. 

Součástí klasifikace je celkový přístup žáka k předmětu, jeho aktivita a spolupráce v hodinách, příprava na vyučování, plnění 

domácích úkolů a všeobecný přehled.  

Chybějící testy je student povinen doplnit v nejbližším možném termínu. 

Termíny všech testů jsou známy předem. 

Význam jednotlivých známek je rozlišen jejich váhou v systému bakaláři.  

 

 

 

PODMÍNKY HODNOCENÍ V PŘEDMETU – GEOGRAFIE 6. A, 6. B 

Mgr. Marcela Dudová 

Žák bude klasifikován za předpokladu, že splní následující podmínky. 

1) Získá 90% známek z písemných testů. Tyto klíčové známky mají obvykle váhu 8 (případně nižší dle náročnosti testu). 

Počet písemných prací není stálý. 

2) Získá 90% známek ze slepých map. Tyto klíčové známky mají váhu 4. Počet slepých map není stálý. 

3) Získá všechny známky z individuálních domácích samostatných prací. 

4) Získá všechny známky ústního charakteru za pololetí. 

5) Získá 75% ze všech skupinových školních či domácích prací. 

Součástí klasifikace je celkový přístup žáka k předmětu, jeho aktivita a spolupráce v hodinách, příprava na vyučování, plnění 

domácích úkolů a všeobecný přehled.  

Chybějící testy je student povinen doplnit v nejbližším možném termínu. 

Termíny všech testů jsou známy předem. 

Význam jednotlivých známek je rozlišen jejich váhou v systému bakaláři.  


