
Hodnocení dějepis – skupiny T. Zářeckého 

Faktografické testy (váha 10 v elektronické žákovské) 

 Během pololetí se píší zpravidla 4 faktografické testy (min. 3, max. 5) 

 Termíny testů jsou hlášeny min. týden dopředu a lze je rovněž odvodit dle postupu učivem – 

píší se na konci každého bloku 

 Testové otázky jsou známy dopředu – viz Okruhy na konci každého bloku 

 V každém testu je 21 uzavřených otázek, 1 otázka na základě vlastního výběru je volitelná – 

nemusí se na ni odpovídat. 22. otázka je bonusová za bonusový bod. 

 S výjimkou bonusové otázky jsou k dispozici vždy tři možnosti a z nich je právě jedna správná. 

Za špatné odpovědi se body neodečítají. 

 Po dohodě je možné si jeden test opravit v konzultačních hodinách.  

Hodnocení  21 odpovědí 20 odpovědí 

1 – 85% 21-18 (do 3 chyb) 20-17 (do 3 chyb) 

2 – 70% 17-15 (do 6 chyb) 16-14 (do 6 chyb) 

3 – 55% 14-12 (do 9 chyb) 13-11 (do 9 chyb) 

4 – 25% 11-6 (do 15 chyb) 10-5 (do 15 chyb) 

5 5-0 4-0 

Poznávací testy (váha 6 v elektronické žákovské) 

 Během pololetí se píše 1 poznávací test. 

 Termín testu je hlášen min. týden dopředu. 

 Obsahem testu jsou známé osobnosti, místa, předměty (zejména umělecké), události, státy apod. 

Obrázky nejsou známy dopředu. 

 V každém testu je 21 uzavřených otázek, 1 otázka na základě vlastního výběru je volitelná – 

nemusí se na ni odpovídat. 22. otázka je bonusová za bonusový bod. 

 S výjimkou bonusové otázky jsou k dispozici vždy tři možnosti a z nich je právě jedna správná. 

Za špatné odpovědi se body neodečítají. 

 Poznávací test se neopravuje. Hodnocení je stejné jako při faktografických testech. 

Domácí přípravy (váha 4 v elektronické žákovské) 

 Každý žák odevzdá za pololetí elektronicky nebo písemně 2 domácí přípravy: zápis o četbě, 

úvahu nebo prezentaci. Podrobnější zadání domácích příprav viz dále. Žák si vybírá práci dle 

své volby, může opakovaně dělat stejný typ. 

 Řádné termíny pro odevzdání domácích příprav jsou: 31. 10. nebo 31. 3., resp. 31. 12. nebo 31. 

5. Na později zaslané práce nemusí být brán zřetel a žák místo nich může být písemně či ústně 

zkoušený se stejnou nebo vyšší váhou známky. V případě špatné známky lze práci poslat znovu 

a známku si opravit. Nejzazší termín je 2. lednová neděle, resp. 2. červnová neděle. 

Aktivita v hodině 

 Za práci v hodině, dobrovolné úkoly z PS, aktualitu o konané výstavě, aktualitu o vycházející 

knize s historickou tematikou apod. žák dostává 1 (váha 1), za tři tyto známky dostane 1 (váha 

3). Počet známek za aktivitu je neomezený. 

 


