SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG
Názov školy: ..................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Az iskola neve: ...............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Vysvedčenie – Bizonyítvány
Meno a priezvisko: .........................................................................................................................................................................
A tanuló neve:
Dátum narodenia: ................................... Miesto narodenia: .........................................................................................................
Születési ideje: ……………………….….. Születési helye: ………..………………..…………..………………………………….…….
Národnosť: ............................................. Štátne občianstvo: .......................................... Rodné číslo: ......................................
Nemzetisége: ......................................... Állampolgársága:

Személyi száma:

Rok školskej dochádzky: ........................................ Trieda: …………………………………………………………..………………….
Az iskolalátogatás éve: ……………………..…….… Osztály: ……………………………………………………………………………
Ročník: .................................................................... Číslo v triednom výkaze: ……………….… Školský rok: …………………….
Évfolyam: ................................................................. Törzslap száma: ………………………………………..……………..-es tanév
I. polrok – I. félév

Správanie – Magaviselet

II. polrok – II. félév

Prospech – Előmenetel
Vyučovacie predmety – Tantárgyak

I. polrok – I. félév

II. polrok – II. félév

Slovenský jazyk a literatúra
Szlovák nyelv és irodalom
Matematika
Matematika
Výchova k mravnosti a občianstvu
Erkölcsi és állampolgári nevelés
Hudobná výchova
Zenei nevelés
Výtvarná výchova
Képzőművészeti nevelés
Telesná výchova
Testnevelés
Rodinná výchova
Családi életre nevelés
Zdravotná výchova
Egészségnevelés
Ručné práce a šitie
Kézimunka és szabás-varrás
Príprava jedál a výživa
Ételkészítés és helyes táplálkozás
Domáce práce a údržba domácnosti
Házimunkák, háztartási ismeretek
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Prospech – Előmenetel
I. polrok – I. félév

Vyučovacie predmety – Tantárgyak

Zameškané vyučovacie
hodiny
Mulasztott tanórák

II. polrok – II. félév

ospravedlnené
igazolt
neospravedlnené
igazolatlan

Celkové hodnotenie – Általános minősítés

Doložka – Záradék

QR kód

┌

┐

V ……………………………………………
………………………………………….. -n
dátum …………….………………….…….
dátum ……………………………….….….
………………………………………….…..
Triedny učiteľ – Osztályfőnök
…………………………………………...…

└

┘

Riaditeľ školy – Igazgató

Stupnice hodnotenia – Értékelési fokozatok
Hodnotenie správania
A magaviselet értékelése
Hodnotenie prospechu
A tanulmányi előmenetel
értékelése
Celkové hodnotenie
Általános minősítés

veľmi dobré
kiváló

uspokojivé
kielégítő

menej uspokojivé
kevésbé kielégítő

neuspokojivé
nem kielégítő

veľmi dobré výsledky
kiváló eredmények

dobré výsledky
jó eredmények

uspokojivé výsledky
kielégítő eredmények

neuspokojivé výsledky
nem kielégítő
eredmények

prospel(a)
s vyznamenaním
kitüntetéssel megfelelt

prospel(a)
veľmi dobre
jelesen megfelelt

prospel(a)
megfelelt

neprospel(a)
nem felelt meg
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