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Úroveň SKKR/EKR*): ........................................
SZKKR/EKKR szint*):

I. polrok – I. félév

Správanie – Magaviselet

II. polrok – II. félév

Prospech – Előmenetel
I. polrok – I. félév

Vyučovacie predmety – Tantárgyak
Maďarský jazyk a literatúra
Magyar nyelv és irodalom
Anglický jazyk
Angol nyelv
Matematika
Matematika
Informatika
Informatika
Prvouka
Környezetismeret
Prírodoveda
Természetismeret
Vlastiveda
Honismeret

výchova / náboženstvo
nevelés / vallásoktatás

Pracovné vyučovanie
Munkára nevelés
Hudobná výchova
Zenei nevelés
Výtvarná výchova
Képzőművészeti nevelés
Telesná a športová výchova
Test- és sportnevelés

Zameškané vyučovacie
hodiny
Mulasztott tanórák

II. polrok – II. félév

ospravedlnené
igazolt
neospravedlnené
igazolatlan

Celkové hodnotenie – Általános minősítés
*) Úroveň Slovenského kvalifikačného rámca / Európskeho kvalifikačného rámca (EQF).
*) A Szlovák Képesítési Keretrendszer / Európai Képesítési Keretrendszer (EQF) szerinti szint.
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Slovný komentár k hodnoteniu žiaka – A minősítés szöveges kiegészítése
I. polrok – I. félév

II. polrok – II. félév

Doložka – Záradék

QR kód

V ……………………………………………
………………………………….…….....-n
dátum …………….……… .……………….
keltezés …………………………..……….
…………………………………….………..
triedny učiteľ – osztályfőnök
………………………………………………
riaditeľ školy – igazgató
Stupnice hodnotenia – Értékelési fo k o za to k
Hodnotenie správania
A magaviselet ér tékelése
Hodnotenie prospechu
A tanulmányi előmenetel
ér tékelése
Celkové hodnotenie
(1. ročník)
Általános minősítés
(1. évfolyam)
Celkové hodnotenie
(2. – 4. ročník)
Általános minősítés
(2. – 4. évfolyam)
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veľmi dobré
kiváló
výborný (1)
kitűnő (1)

uspokojivé
kielégítő
chválitebný (2)
dicséretes (2)

menej uspokojivé
neuspokojivé
kevésbé kielégítő
nem kielégítő
dobrý (3)
dostatočný (4)
nedostatočný (5)
jó (3)
elégséges (4)
elégtelen (5)
neuspokojivé výsledky
dobré výsledky
uspokojivé výsledky
nem kielégítő
jó eredmények
kielégítő eredmények
eredmények

veľmi dobré výsledky
kiváló eredmények
prospel(a)
megfelelt

prospel(a)
s vyznamenaním
kitüntetéssel megfelelt

prospel(a) veľmi dobre
jelesen megfelelt

neprospel(a)
nem felelt meg

prospel(a)
megfelelt

neprospel(a)
nem felelt meg

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským /Bizonyítvány

