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Pokyny k oprave úloh písomnej skúšky 
 
Písomku opravujte perom odlišnej farby, než akú používal skúšaný a to nasledovne: 

1. Správna odpoveď       
2. Nedostatky (chýbajúce údaje)    √  
3. Nepatrí striktne k riešeniu        [    ] 
4. Zbytočná, nehodnotiteľná časť (prečiarknutie)    
5. Hrubá, obsahová chyba (podčiarknutie)                                           

6. Nezrozumiteľný text, logické problémy (podčiarknutie)    ∼∼∼∼∼∼ 
7. Gramatika (podčiarknutie)                  ………… 
8. Hrubá pravopisná chyba (podčiarknutie) 

 
V obdĺžníkoch na konci úloh je v ľavej kolónke uvedený maximálny počet bodov, do 

pravej kolónky napíšte študentom dosiahnutý celkový/úplný počet bodov.  
Body za čiastkové úlohy tiež uveďte na písomke.  

Prijmite iba tie časti odpovede, ktoré sú udané/sformulované v pokynoch k oprave, 
a hodnoťte pomocou bodovania uvedeného pri jednotlivých otázkach! K hodnoteniu takých  
typov úloh alebo ich častí, ktoré umožňujú odlišnú odpoveď, než je stanovená (napr. 
odôvodnenie), nájdete zvláštny odkaz v podrobných pokynoch riešenia.  
 
 

I. Oprava  a hodnotenie krátkych úloh 
 

Základným princípom hodnotenia je, že prvky odpovede, uvedené v kľúči riešení, treba 
prijať ako správne odpovede.  
 
Bodovanie 
 
Správna odpoveď/časť:                 0,5 alebo 1 bod (podľa uvedeného v kľúči riešení) 
Nesprávna odpoveď: 0 bodu 
Chýbajúca odpoveď: 0 bodu 
 

Iba tie odpovede môžu mať hodnotu 0,5 bodu, ktoré sa takto zvlášť uvádzajú v kľúči 
riešení. 

Jednotlivé časti bodov, uvedených v kľúči riešení, sa už ďalej deliť nesmú.  
Pri rátaní bodov za danú úlohu sa počet bodov nezaokrúhľuje, môže byť napr. 3,5 

bodov.  
 

Bodovanie úloh pozostávajúcich z viacerých prvkov:  

• Ak sa úloha môže ohodnotiť 2 bodmi a pozostáva z dvoch prvkov, každý správne 
zodpovedaný prvok sa hodnotí 1-1 bodom, 

• Ak sa úloha môže ohodnotiť 1 bodom a pozostáva z dvoch prvkov, každý správne 
zodpovedaný prvok sa hodnotí 0,5-0,5 bodu.  
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Pri úlohách s otvorenou otázkou (napr. pri odôvodneniach, výkladoch textu) sú 
prijateľné všetky riešenia, ktoré sa s odpoveďou stanovenou v pokynoch k oprave obsahovo 
zhodujú. (Preto pri týchto úlohách začínajú riešenia: „Napr.”) 

Pri úlohách, kde si treba zvoliť správnu odpoveď z viacerých možností (napr. pravdivé - 
nepravdivé), v prípade podčiarknutia/označenia všetkých prvkov odpovede je úloha 
nehodnotiteľná.  Ak je v úlohe stanovený počet prvkov odpovede a skúšaný napíše väčší 
počet prvkov odpovede, hodnotiť ich treba v poradí napísania. 

Za riešenia sa ďalšie body  „za odmenu“ nad maximálny počet bodov nemôžu dať.  
Za nesprávne alebo chýbajúce časti odpovede sa body nesmú strhnúť! 
Odchýliť sa od kľúča riešení je povolené iba vo výnimočných a odôvodnených 

prípadoch. Dôvody odchýlok musí opravujúci uviesť s písomným odôvodnením. 
 

II. Oprava a hodnotenie slohových úloh 
 
1. Výber úlohy 
 
Hodnotiť sa môžu spolu tri úlohy:  

Jedna krátka úloha zo svetových dejín,  
Jedna krátka úloha z maďarských (uhorských) dejín,  
Jedna dlhá úloha z maďarských (uhorských) dejín.  
Úlohy z maďarských (uhorských) dejín sa musia týkať dvoch rôznych historických 

období. 
 
Hodnotenie úloh v prípade nesprávneho výberu úlohy 

 

Ak študent vyriešil tri úlohy, ale z hľadiska období a typu úloh ich nesprávne vyberal, 
potom 

• úlohu (alebo úlohy), v ktorej dosiahol najmenej bodov,  treba ignorovať, tým pádom 
pri kalkulácii celkového počtu bodov utrpí najmenšiu stratu bodov. 

• úlohu (alebo úlohy) treba hodnotiť, ktorá (ktoré) vyhovuje (vyhovujú) hľadiskám 
výberu, a v ktorej (ktorých) získal  najviac bodov. 

Ak študent začne vypracovať viac než tri úlohy, ale neoznačí jednoznačne svoj výber, 
a medzi nimi sú tri úlohy vyhovujúce hľadiskám výberu, v tomto prípade treba hodnotiť 
vyriešené úlohy od najnižšieho poradového čísla vzostupne (napr. 13., 15., 18. alebo 14., 15., 
18.). 

Ak študent začne viac než tri úlohy, ale nemá tri také úlohy, ktoré by vyhovovali 
hľadiskám výberu, v tom prípade treba hodnotiť tie úlohy, ktoré vyhovujú hľadiskám výberu 
a v ktorých dosiahol najväčší počet bodov. 

Ak študent začne každú úlohu, a neoznačí svoj výber jednoznačne, podľa popisu skúšky 
treba hodnotiť úlohy č. 13., 15., 20.!  

 
2. Hodnotenie úloh 

 
Pri hodnotení úloh sú rozhodujúce nasledujúce aspekty:  

a) Pochopenie úlohy,  
b) Vyhovenie požiadavkám (kompetencie, obsahy),  
c) Skladba, jazyková správnosť. 

Hodnotenie slohových úloh sa koná pomocou kľúča riešení, ktorý obsahuje konkrétne 
hľadiská a úkony hodnotenia a príslušné obsahy.   
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a) Pokyny k bodovaniu pochopenia úlohy: 
 
Pri hodnotení pochopenia úlohy treba zohľadniť nasledujúce aspekty: 

• Identifikácia úlohy (téma, obdobie): či študent píše o danom probléme, téme, období? 
• Držanie sa témy, vyzdvihnutie podstaty: či sa sústreďuje na podstatu a danú 

problematiku? 
• Obsahová hĺbka, rozvinutosť: nakoľko sú konštatovania a závery zložité, resp. či sú 

vzhľadom na problém relevantné? 
• Pestrosť a efektívnosť úkonov: či používa pramene a vie vyvodiť dôležité konštatácie 

a závery? 
 

Pri samotnom hodnotení úloh je prvým krokom rozhodnutie toho, či skúšaný z možných 
4 alebo 8 bodov za pochopenie úlohy dosiahol aspoň 1 bod. Ak nie, celkový počet bodov za 
danú úlohu môže byť iba 0 bodov. 
 
Pri úlohách vyžadujúcich riešenie problému (krátke) 
 

4 body sa dávajú v prípade, ak skúšaný úplne porozumel úlohe a správne ju pochopil, 
rozvinutie je úmerné, logické a sústreďuje sa na podstatu. Pomocou prameňov vyvodzuje 
dôležité závery, pomer konkrétnych a všeobecných konštatovaní je vyvážený.  
3 body sa dávajú v prípade, ak skúšaný úplne porozumel úlohe a správne si ju vysvetlil, ale 
rozvinutie nie je súmerné, alebo sa nesústreďuje na podstatu. 
2 body sa dávajú v prípade, ak riešenie problému vypracuje iba z časti a používa pramene, 
ale nevyvodzuje podstatné konštatovania. 
1 bod sa dáva v prípade, ak uvedie aspoň jedno také konštatovanie, ktoré poukazuje na 
pochopenie úlohy, ale väčšina rozvinutia nie je venovaná výkladu alebo riešeniu problému. 
0 bodov sa dáva v prípade, ak skúšaný neporozumel úlohe, resp. ju úplne zle pochopil, 
nepoužíva pramene, jeho konštatovania sa nezamerajú na výklad problému. 

 
 
Pri analytických (dlhých) úlohách 
 

7-8 bodov sa dáva v prípade, ak skúšaný úplne porozumel úlohe a správne ju pochopil, 
rozvinutie je úmerné, logické a sústreďuje sa na podstatu. Pomocou prameňov vyvodzuje 
dôležité závery, pomer konkrétnych a všeobecných konštatovaní je vyvážený.   
4-6 bodov sa dáva v prípade, ak skúšaný úplne porozumel úlohe a správne si ju vysvetlil, 
ale rozvinutie nie je súmerné, alebo sa nesústreďuje na podstatu. 
2-3 body sa dávajú v prípade, ak riešenie problému vypracuje iba z časti a používa 
pramene, ale nevyvodzuje podstatné konštatovania. 
1 bod sa dáva v prípade, ak uvedie aspoň jedno také konštatovanie, ktoré poukazuje na 
pochopenie úlohy, ale väčšina rozvinutia nie je zameraná na výklad alebo riešenie 
problému. 
0 bodov sa dáva v prípade, ak skúšaný neporozumel úlohe, resp. ju úplne zle pochopil, 
nepoužíva pramene, jeho konštatovania sa nezamerajú na výklad problému. 
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b) Bodovanie úkonov a obsahových prvkov 
 

Jednotlivé úkony súvisiace s kompetenciami (orientácia v priestore a čase, používanie 
prameňov, atď.) označujeme v kľúči riešení písmenom „Ú” a k nim patriace obsahové prvky 
písmenom „O”.  

K jednému úkonu v prípade krátkych úloh (riešenie problému) patria jeden-dva 
obsahové prvky, kým pri analytických úlohách – najmä pri skúmaní činiteľov formujúcich 
udalosti – je viac, aj dva-tri obsahové prvky. Ak v kľúči riešení je pri jednom úkone uvedený 
iba jeden obsahový prvok, pri oprave sa musia zhodovať aj počty bodov za úkony a obsahové 
prvky. Ako všeobecné pravidlo pri bodovaní jednotlivých úkonov a jednotlivých obsahových 
prvkov sa má uplatniť nasledovné: 
 
Bodovanie „Úkonov” (Ú)  
 
2 body sa dávajú v prípade, ak k nemu patriaci počet bodov za obsah je vysoký (viac ako 
50% maximálneho počtu bodov za obsah). 
1 bod sa dáva v prípade, ak z bodov za obsah skúšaný dosiahol aspoň 1 bod a odpoveď 
neobsahuje hrubé chyby (mylný údaj, tvrdenie). 
0 bodov sa dáva v prípade, ak skúšaný za obsahové prvky nedostal žiaden bod a jeho 
odpoveď obsahuje hrubú chybu. 

 
Medzi týmito dvoma aspektmi hodnotenia je samozrejme úzka súvislosť, keďže úkony 

sa dajú vysvetliť a hodnotiť iba prostredníctvom konkrétneho obsahu.  
Príklady, uvedené pri obsahových prvkoch (Napr. ...) naznačujú, aký obsah sa môže 

prijať za správnu odpoveď. Obsahové prvky sa väčšinou skladajú z dvoch častí: určenie 
času a priestoru; používanie všeobecných a konkrétnych pojmov; vymenovanie (zachytenie, 
predstavenie) a dedukcia (konštatovanie). Pri bodovaní to znamená, že ak odpoveď obsahuje 
iba jednu zložku, dáva sa 1 bod, ak obe zložky, dávajú sa 2 body. Samozrejme v prípade 
obsahových prvkov odpovede – predovšetkým pri výpočte a dedukcii – sú prijateľné aj iné 
správne kombinácie, než tie, ktoré uvádzame v kľúči riešení! V kľúči riešení pri obsahových 
prvkoch nájdete viac možných správnych odpovedí od seba oddelených slovom „alebo“. To 
však nevylučuje možnosť prijatia iných správnych odpovedí. 
 
Bodovanie „Obsahových prvkov” (O)  
 
2 body sa dávajú v prípade, ak odpoveď obsahuje dostatočné množstvo správnych údajov, 
analýza sa odvoláva na pramene na vysokej úrovni (na autora, zámery, okolnosti atď.), 
konštatuje viaceré charakteristické či typické dôvody a následky, a/alebo v súvislosti 
s udalosťami spomenie historické osobnosti. 

1 bod sa dáva v prípade, ak analýza obsahuje málo údajov, záverov, konštatovaní a to 
nepodstatných, a obsahuje iba niekoľko (a to nie najcharakteristickejších) údajov.  

0 bodov sa dáva v prípade, ak chýbajú údaje, súvislosti, alebo v odpovedi sú úplne chybné 
konštatovania.  
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c) Bodovanie prvku „Skladba, jazyková správnosť”  
 
Pri úlohách vyžadujúcich riešenie problému (krátke) 
 
2 body sa dávajú v prípade, ak sloh tvorí súvislý text a skladá sa zo zrozumiteľných viet, 
v ktorých nie sú hrubé pravopisné chyby. 
1 bod sa dáva v prípade, ak obsahuje viacero gramatických a hrubých pravopisných chýb. 
0 bodov sa dáva v prípade, ak odpoveď tvorí iba koncept, neobsahuje súvislé vety. 

 
Pri analytických (dlhých) úlohách 
 
7-8 bodov sa dáva v prípade, ak sloh tvorí koherentný, upravený text a skladá sa zo 
zrozumiteľných viet, s logickou skladbou, je súmerný s obsahovou stránkou, konštatovania 
sú citlivé, vychádzajú z viacerých aspektov, neobsahuje gramatické alebo pravopisné 
chyby. 
4-6 bodov sa dáva v prípade, ak sa text skladá zo zrozumiteľných viet, ale je nesúmerný, 
alebo niektoré konštatovania sú zjednodušené, jednostranné, obsahuje menšie gramatické 
chyby. 
2-3 body sa dávajú v prípade, ak sa text skladá zo zrozumiteľných viet, ale skladba textu je 
zlá, nesúmerná, má nedostatky (napr. chýba úvod, jadro či záver). Konštatovania práce sú 
zjednodušené, jednostranné, obsahuje gramatické chyby. 
1 bod sa dáva v prípade, ak sa odpoveď skladá z viet, ale medzi nimi je nedostatočná 
(obsahová alebo jazyková) súvislosť a obsahuje hrubé gramatické a pravopisné chyby. 

0 bodov sa dáva v prípade, ak odpoveď je koncept, skladá sa iba zo slov. 

 
3. Rozsah slohových úloh 

Dôležitou kompetenciou vytvorenia slohovej práce je, aby študent rozvinul svoje 
myšlienky v rámci vopred určeného rozsahu. V odôvodnenej situácii myšlienkový 
celok začatý na bodkovanom mieste sa môže dokončiť a môže sa hodnotiť. Pri 
krátkych úlohách to znamená asi 2-3 riadky, pri dlhých úlohách asi 4-5 riadkov. 

 

4. Navrhovaný postup hodnotenia slohových úloh 

1. Preštudujte si kľúč riešenia úloh! 
2. Prezrite si vzor jednotlivých hľadísk hodnotenia! 
3. Skontrolujte študentov výber úloh! 
4. Prečítajte si študentovu písomku aspoň dvakrát! 
5. Na základe kľúča riešení určite počet bodov podľa jednotlivých hľadísk! 
6. Stanovte celkový počet bodov a pomocou deliteľa (2) vypočítajte body skúšky!  
7. Body skúšky pri jednotlivých úlohách netreba zaokrúhľovať!  
8. Vyrátajte celkový počet bodov skúšky získaný v troch slohových úlohách! (Ak sa 

celkový počet bodov skúšky končí na 0,5, netreba ho zaokrúhľovať.) 
 
 



 

írásbeli vizsga 0801 7 / 19 2008. május 7. 

Történelem szlovák nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
III. Stanovenie celkového počtu bodov v pracovnom liste 

 
Sčítajte počet bodov získaných v I. i II. zložke! (Ak celkový počet bodov v pracovnom 

liste končí na 0,5, netreba ho zaokrúhľovať.) 
 
Tabuľky k hodnoteniu a bodovaniu úloh 
 
Úlohy vyžadujúce krátku odpoveď 
 

Možné Získané Hľadiská body 
Pochopenie úlohy 4  
Orientácia v priestore a čase 4  
Používanie odbornej terminológie 4  
Používanie prameňov 4  
Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 6  
Skladba, jazyková správnosť 2  
Spolu 24  

 DELITEĽ  2 
Body skúšky 12  

 
Úlohy vyžadujúce dlhú odpoveď 
 

Možné Získané Hľadiská body 
Pochopenie úlohy 8  
Orientácia v priestore a čase 4  
Používanie odbornej terminológie 4  
Používanie prameňov 8  
Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 10  
Skladba, jazyková správnosť 8  
Spolu 42  
 DELITEĽ  2 
Body skúšky 21  
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I. ÚLOHY VYŽADUJÚCE KRÁTKU ODPOVEĎ 

 
1. Kultúra starovekého Východu (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 3 body) 
 
 Názov starovekého štátu Názov kultúrnej pamiatky 
a) Sumer/ Mezopotámia/Babylon mýtická socha (Gilgameš) 
b) Egypt hieroglyfy alebo hieroglyfické písmo 
c) Fenícia hláskové písmo / lineárne písmo / písanie písmen  

 
2. Spoločnosť a dejiny kultúra stredovekých miest (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 

4 body) 
a) obyvatelia miest alebo plebejci 
b) vlastná nehnuteľnosť alebo vlastný dom 
c)       1. obchodníci alebo patricijovia 

2. patricijovia (obchodníci) alebo remeselníci (cechmajstri) alebo ktokoľvek 
s občianskymi právami 

3. obchodníci alebo patricijovia 
d)       1. gotika 

2. renesancia 
e) kupola 
 
3. Doba Matúša Čáka (Spolu 5 bodov) 

a) 2 
b) 2 
c) 1 
d) 3 
e) 1 

 
4. Formy vlády v 18. storočí 
 
a) 1.   ústavná monarchia (1 bod) 

2. absolútna monarchia (1 bod) 
       b) 1., 2., 1., 1. (Za každý prvok 0,5 bodu) 
 

5. Barok v Uhorsku (Spolu 5 bodov) 
a) 17. 
b) jezuitská 
c) univerzitu 
d) protireformácie 
e) Sedmohradska alebo východnej časti Uhorska alebo uhorskej nížiny 
 
6. Spoločenské následky priemyselnej revolúcie (Spolu 3 body) 
a) 8 ročný chlapec 
b) 12 hodín 
c) Napr. zamestnávali čoraz viac detí, na čoraz dlhšiu dennú pracovnú dobu, a to viedlo 

k trvalému narušeniu ich zdravotného stavu alebo smrti. Alebo nútili ich pracovať 
príliš veľa a mnohí z nich sa nedožili ani dospelosti. Každá iná správna odpoveď je 
prijateľná. 
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7. Udalosti predchádzajúce vyrovnaniu (Spolu 4 body) 
a) falošné  
b) falošné 
c) pravdivé 
d) falošné 
 
8. Udalosti predchádzajúce 1. svetovej vojne ((Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 2 

body) 
a) Francúzsko 
b) 3. Francúzsko – Nemecko 
c) 1. (druhej) priemyselnej revolúcie 

2. železnú rudu 
 

9. Maďarská zahraničná politika v rokoch 1938-41 (Spolu 4 body) 
a)  2. 
b)  4. 
c)  1. 
d)  3. 

 
 

10.  Maďarská revízna politika (Spolu 5 bodov) 
a) Hitler alebo nacistické Nemecko 
b) židovského zákona 
c) potravín alebo potravín a surového materiálu 
d) trojmocenskej dohode 
e) neangažovanosti alebo ozbrojenej neutrality 

 
11.  Črty bývalých socialistických krajín po prevrate (Za každý prvok 0,5 bodu, 

spolu 2 body) 
a) Falošné 
b) Falošné 
c) Pravdivé 
d) Falošné 
 

12. Národné a etnické menšiny v dnešnom Maďarsku (Spolu 4 body) 
a) jedno storočie 
b) napr.: používanie materinského jazyka, vytvorenie miestnej a celoštátnej 

samosprávy, kolektívna účasť vo verejnom živote, pestovanie kultúry, 
vyučovanie v materinskom jazyku, právo používať mená vo vlastnom jazyku, 
menšinové zastupiteľské právo (Za každý prvok 0,5 bodu) 

c) Nie. (nemajú zvýhodnený prístup) 
d) Miestnu a celoštátnu. (Za každý prvok 0,5 bodu) 
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II. SLOHOVÉ ÚLOHY, VYŽADUJÚCE DLHŠIE ROZVINUTIE 
 

13. Reformácia Luthera (krátka) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na predstavenie 
lutherskej reformácie, zmieni sa o hlavných požiadavkach 
a o niektorých charakteristických črtách. 
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. kázne v materinskom jazyku a požadovanie 
prekladov biblie viedli k vytvoreniu jednoduchšej, lacnejšej 
cirkvi). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Napr. uvedie, že reformácia sa vytvorila v prvej polovici 16. 
storočia (Lutherove vystúpenie: 1517) a poznamená, že 
reformácia sa objavila v západnej a strednej časti Európy, 
alebo k Lutherovmu vystúpeniu došlo v Nemecko-rímskej ríši.   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecnú terminológiu, resp. 
historické pojmy spojené s témou. 
O Správne používa nasledovné všeobecné pojmy (protestant, 
odpustenie hriechov, reformácia, prechod na svetskejšiu 
cirkev, kníhtlač, školy) a nasledujúce konkrétne historické 
pojmy (odpustky, preklad biblie, svätosť, evanjelický, pápež, 
mních). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie, že výbuch reformácie bol odpoveďou na 
zneužitia lístkov na rozlúčku alebo na prechod cirkvi 
v svetskejšiu, a konštatuje, že Luther začal proces, ktorý viedol 
k vytvoreniu novej cirkvi, alebo Napr. konštatuje, že návrat 
k biblickým základom viedol k vytvoreniu nových foriem 
osvety a školstva.    

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví hlavné požiadavky a príznačné črty 
Lutherovej reformácie. 
O Napr.: poukáže na to, že Luther zdôrazňoval návrat k Biblií, 
a konštatuje, že viaceré požiadavky vyplývali priamo z toho 
(napr. kázne v materinskom jazyku, preklady Biblie, nová 
cirkevná štruktúra). 
O Napr.: uvedie, že Luther spočiatku vystúpil proti 
zneužívaniam (napr. predávanie lístkov na rozlúčku, 
márnotratnosť cirkvi) a konštatuje, že jeho program sa stretol 
s duševnými a finančnými nárokmi nemeckého meštianstva 
a šľachty (napr. lacnejšia cirkev, nárok na osobnú vieru, 
významnosť materinského jazyka, možnosť získania 
cirkevných statkov.). 

0–6 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Rozvinutie sa skladá z viet a text má logickú skladbu. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické či pravopisné chyby. 0–2 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 24 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 
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14. Mierový systém ukončujúci 1. svetovú vojnu (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný skúma a odôvodní, v ktorých prípadoch uplatnili 

a v ktorých neuplatnili wilsonovské princípy pri vytváraní 
nového územného usporiadania Európy. 
Odpoveď obsahuje informáciu, že „Wilsonov princíp 
sebaurčenia“ mohli uplatniť iba tam, kde ten nenarúšal 
veľmocenské záujmy a/alebo sľuby víťazov. 
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. Wislonove body sa uplatnili v západných 
častiach Európy: Alsasko-Lotrinsko, Belgicko). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje historické udalosti v čase 
a priestore, správne zrekonštruuje sled udalostí. 
O Konštatuje, že v čase vzniku Wislonových princípov, 
v posledných rokoch vojny sa Dohoda už zaviazala tajnými 
zmluvami a z odpovede je zrejmé, že skúšaný ovláda územné 
nariadenia mieru, alebo z odpovede je zrejmé, že skúšaný vie, 
že mierové dohody, uzatvárajúce 1. svetovú vojnu, podpísali 
v okolí Paríža v rokoch 1919-1920.   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
historické pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. veľmoc, víťazi, 
porazení, národnostná otázka, nacionalizmus) a pojmy spojené 
s témou (napr. Dohoda, versaillský mier, wilsonovské princípy, 
sebaurčenie, tajné zmluvy atď.). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: vysvetlí, kde s uplatnili (Belgicko, Alsasko- 
Lotrinsko, východ na more pre Srbsko atď.) a kde sa 
neuplatnili (Rakúsko-Uhorsko) Wilsonove body, a skonštatuje, 
že v konečnom dôsledku neuplatnili americké zásady 
usporiadania, ale tajné zmluvy a záujmy Dohody. 

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný vysvetlí, že wilsonovské princípy sa nemohli 
uplatniť, pretože Dohoda, na čele s Francúzmi, chcela na 
mierovej konferencii dosiahnuť posilnenie svojej 
veľmocenskej pozície a vplyvu. 
O Napr.: uvedie, že v prípade určitých západných častiach 
Európy sa Wilsonove princípy mohli uplatniť, pretože sa tam 
opätovne nastolilo skoršie politicko-geografické usporiadanie 
(suverenita Belgicka, Alsasko- Lotrinsko sa vrátilo Francúzsku 
atď.), čo porazené Nemecko muselo jednoducho prijať. 
O Napr.: uvedie, že v prípade niektorých väčších štátov 
Strednej a Juhovýchodnej Európy Wilson darmo sformuloval 
princíp sebaurčenia, ten sa neuplatnil, pretože v nich žijúce 
národnosti prejavili svoju vôľu osamostatniť sa, čo Francúzsko 
aj podporilo, aby tak získal vplyv v tomto regióne, a/alebo 
porazených nepozvali na rokovania. 

0–6 
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Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Rozvinutie sa skladá z viet a text má logickú skladbu. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické či pravopisné chyby. 0–2 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 24 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 
 
 
15. Spoločenské zmeny začiatkom 13. storočia v Uhorsku (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný opisuje predovšetkým materiálne a právne posilnenie 

uhorskej nobilite. 
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti. (Napr. zoslabenie kráľovskej moci umožnilo 
kodifikáciu práv barónov a servientov) 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje historické udalosti v čase 
a priestore. 
O Konštatuje, že Zlatú bulu vydal v roku 1222 Ondrej II., 
a uvedie, že v prvej polovici 13. storočia kráľovská moc 
oslabla.   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
historické pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. nobilita, 
darovanie majetkov, kráľovská moc, kráľovská rada atď.) 
a pojmy spojené s témou (právo na odpor, šľachtické práva 
a slobody, servient, barón atď.). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: konštatuje, že Zlatá bula poskytuje základné práva 
servientov (oslobenie od daní, bez súdneho rozhodnutia nie je 
ich možné zadržať atď.); a barónom poskytuje významné 
výsady (právo na odpor, cudzincom neudelia štátne hodnosti 
atď.), a konštatuje, že tieto výsady značne posilnili postavenie 
svetskej vládnucej vrstvy oproti kráľovskej moci. 

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma príčiny a význam posilnenia hornej svetskej 
vrstvy. 
O Napr.: odhalí, že následkom sporov o kráľovský trón 
začiatkom 13. storočia kráľ rozdelil viac majetku a počet 
kráľovských majetkov značne poklesol, a konštatuje, že keďže 
kráľovská moc bola v tejto dobe založená najmä na pôde, 
autorita kráľa bola naštrbená. 
O Napr.: uvedie, že Zlatá bula spomína dve skupiny svetskej 
vládnucej vrstvy (servienti a baróni) oddelene, a konštatuje, že 
v Uhorsku značne postúpila spoločenská diferenciácia 
západného typu alebo konštatuje, že Zlatá bula sa neskôr stala 
základom šľachtických privilégií. 

0–6 
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Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Rozvinutie sa skladá z viet a text má logickú skladbu. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické či pravopisné chyby. 0–2 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 24 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 
 
16. Obdobie po bitke v Moháči (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný predstavuje predovšetkým dejiny Uhorska v rokoch 

1526-1541, a skúma kroky, ktoré viedli k rozdeleniu krajiny na 
tri časti.  
Odpoveď stručne predstaví následky vnútropolitickej 
rozdrobenosti Uhorska a zahraničnopolitickej situácie.  
Rozbor odhalí politické následky rozdelenia krajiny na tri časti 
(Habsburské panstvo, turecká nadvláda, Sedmohradsko 
vazalským štátom).  
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, sformuluje 
podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje historické udalosti v čase 
a priestore, správne zrekonštruuje sled udalostí. 
O Opíše, že proces rozdelenia krajiny na tri časti sa odohral v 
rokoch 1526-1541. Uhorsko sa ocitlo medzi Habsburskou 
a Osmanskou/Tureckou ríšou, tým sa stalo bojiskom. 
Spomenie nasledovné zemepisné názvy: Moháč, (Várad), 
Budín, Viedeň, Istanbul. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
historické pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (vnútorná politika, 
zahraničná politika, veľmoc, svetová ríša, nárazníkový štát, 
rozdelenie, vojenská výprava, právne postavenie atď.), 
a odborné pojmy súvisiace s témou (varadínsky mier/dohoda, 
dvojité kráľovstvo, poroba, vazalský štát atď.). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: predstaví bezprostredné následky moháčskej bitky 
(smrť Ľudovíta II., voľba dvoch kráľov) a skonštatuje, že to 
rozdelilo šľachtu, čo Turkom neskôr prišlo vhod. 
O Napr.: predstaví najdôležitejšie vojenské (výpravy) 
a politické (miery/dohody) pomery doby, a skonštatuje, že 
Turci neúspešne útočili na Viedeň (1529, 1532), alebo dvakrát 
rozvrátil Budín, a následkom mocenských pomerov si traja 
králi uzatvárali medzi sebou dvojstranné dohody (1528, 1533) . 
O Napr.: predstaví podstatu varadínskej dohody, a uvedie, 
prečo ju obaja panovníci porušili a ako na tom získali Turci. 
Ďalej skonštatuje, že obsadením Budína v roku 1541 Turci 
trvalo okupovali strednú časť krajiny, následkom čoho sa 
Uhorsko definitívne rozpadlo na tri časti. 

0–8 
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Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný odhalí, že následkom bitky pri Moháči sa štátna 
a vojenská organizácia stredovekého Uhorska rozpadla, 
v krajine teda nebolo takej vojenskej či politickej sily, ktorá sa 
mohla postaviť proti Turkom.  
O Napr.: rozpozná, že Uhorsko sa stalo nárazníkovým štátom 
medzi dvoma veľmocami (Habsburská ríša i Turecká ríša), 
a uvedie, že jeho postavenie ďalej zhoršili nepriaznivé 
mocenské pomery veľmocí. 
O Napr.: vysvetlí, že mocenský boj medzi dvoma kráľmi, 
Ferdinandom a Zápoľským, vydal krajinu napospas Turkom, 
a skonštatuje, že v konečnom dôsledku viedol k pádu Budína 
a rozdeleniu krajiny na tri časti..   
O Napr.: predstaví politické črty troch častí krajiny: kráľovské 
Uhorsko je súčasťou Habsburskej ríše, uplatňuje sa 
centralizácia, jej úlohou je ochrana krajiny pred tureckými 
útokmi; Oblasť pod tureckou nadvládou bola súčasťou 
Tureckej ríše, v nej sa vybudovala turecká verejná správa; 
Sedmohradsko bolo v oblasti vnútornej politiky pomerne 
samostatné, ale platilo dane Turkom; a skonštatuje, že tieto 
pomery pretrvávali do konca 17. storočia.  
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými vedomosťami 
a správnymi konštatovaniami. 

0–10 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Slohová práca študenta sa skladá z viet. Vety sú jasné a 
jednoznačné. 
Rozbor tvorí upravený text, ktorý slúži logickému rozvinutiu 
obsahu. 
Konštatovania odzrkadľujú schopnosť študenta citlivo 
analyzovať. 
Text neobsahuje hrubé gramatické alebo pravopisné chyby. 

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 42 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 21 
 
17. Program a činnosť Štefana Széchenyiho (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný skúma prekážky modernizácie uhorského 

hospodárstva, predstaví, ako chcel tieto problémy riešiť 
Széchenyi. 
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. Széchenyi rozpoznal, že dedovizeň prekáža 
v čerpaní úverov, chcel presvedčiť stavovsky privilegovanú 
šľachtu o tom, že vtedajšia forma hospodárenia bola pre nich 
nevýhodná). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje historické udalosti v čase 
a priestore. 
O Konštatuje, že Széchenyi rozvinul svoj program v období 
reforiem (1825, medzi 1830-1848) alebo publikovanie jeho 
diela Úver považujeme za začiatok obdobia reforiem. Ďalej 
uvedie, že podľa jeho predstáv sa reformy mali previesť 

0–4 
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v rámci Habsburskej ríše, v spolupráci s Habsburgovcami či 
viedenským dvorom.   

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
historické pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. reformy, 
doprava, modernizácia, poľnohospodárstvo, preprava atď.) 
a pojmy spojené s témou (obdobie reforiem, občianske 
premeny, znášanie bremien, dedovizeň, poddanstvo, robota, 
úver, Reťazový most, aristokracia atď.). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: predstaví problémy hospodárskeho systému obdobia 
reforiem (nedostatok úveru, kvôli dedovizni niet úveru, robota 
nie je efektívna, kto nie je šľachticom, nesmie vlastniť pôdu, 
existencia privilégií atď.) a kroky ich eliminácie, a skonštatuje, 
že Széchenyi zdôrazňoval šľachte možnosti hospodárskeho 
pokroku, aby ich získal pre reformy.  

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú  Skúšaný skúma, prečo pristupuje Széchenyi k prekážkam 
modernizácie z hospodárskeho hľadiska, ďalej predstaví 
najdôležitejšie kroky modernizácie.. 
O Napr.: uvedie, že možnosti reforiem vidí v likvidácii 
stavovského zriadenia (šľachtické privilégiá, poddanstvo), 
a skonštatuje, že kvôli tomu jeho program vyvolal v 1830-tych 
rokoch veľký rozruch, a/alebo rozdelil šľachtu. 
O Napr.: uvedie, že Széchenyi považoval rozvoj dopravy za 
jednu zo svojich hlavných úloh, lebo ho pokladal za základ 
rozvoja poľnohospodárstva a priemyslu, ďalej uvedie, že 
modernizáciu krajiny plánoval previesť podľa anglického 
vzoru.. 

0–6 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Rozvinutie sa skladá z viet a text má logickú skladbu. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické či pravopisné chyby. 0–2 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 24 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 
 
18. Populačné a národnostné pomery Uhorska v 18. storočí (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný skúma demografické pomery Uhorska v 18. storočí, 

a odpoveď obsahuje príčiny zmien populácie.  
Analyzuje činnosť Habsburských panovníkov 18. storočia 
smerujúce k zmene uhorskej populácie, a poukáže na ich 
motívy.  
Odpoveď podrobne uvádza zmeny v národnostnom zložení 
uhorského obyvateľstva, a poukazuje na ich súdobé a neskoršie 
následky.  
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, sformuluje 
podstatné konštatovania a závery. 

0–8 
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Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje historické udalosti v čase 
a priestore. 
O Uvedie, že k zaľudneniu krajiny mohlo dôjsť až po uzavretí 
mieru s Turkami (1699), resp. po ukončení boja za slobodu pod 
vedením Rákociho (1711). Proces prebiehal počas celého 18. 
storočia, a kolonizácia sa uskutočnila vo viacerých väčších 
vlnách. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. hustota 
obyvateľstva, populácia, odhad, sčítanie ľudu atď.), a pojmy 
súvisiace s témou (napr. demografické zmeny, národnostné 
pomery, prisťahovalectvo/migrácia, organizovaná kolonizácia, 
daňové úľavy, mnohonárodnostný štát atď.). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: podľa máp rozpozná, ktorá národnosť sa v ktorej časti 
krajiny usadila, a skonštatuje, že následkom kolonizácie sa 
v krajine zmenili národnostné a etnické pomery, krajina sa stala 
mnohonárodnostnou. 
O Napr.: uvedie, že zemepáni urobili všetko preto, aby pre 
obrábanie svojej pôdy získali čo najviac pracovnej sily (nových 
poddaných), preto prisťahujúcim sa sedliakom poskytovali 
privilégiá (slobodu sťahovania sa, dočasné oslobodenie od 
urbárskych dávok). 
O Napr.: uvedie, že kolonizáciu organizoval dvor a uhorská 
aristokracia, pretože iba oni disponovali dostatočnou mocou 
a prostriedkami, a skonštatuje, že vďaka svojmu vplyvu 
a bohatstva si mohli dovoliť prísť o urbárske služby, mnohí sa 
teda na ich majetkoch usadili. 
O Napr.: poukazuje na to, že riedko obývané oblasti, nejasné 
majetkové vzťahy prilákali mnohých usadlíkov spoza hraníc, 
a skonštatuje, že práca prisťahovalcov vo veľkej miere prispela 
k hospodárskemu rozmachu krajiny. 

0–8 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma príčiny zaľudnenia a kolonizácie v Uhorsku 
v 18. storočí a ich dopad na národnostné zloženie obyvateľstva 
Uhorského kráľovstva..  
O Napr.: poukáže na to, že následkom tureckej nadvlády 
a neustálych bojov sa rozsiahle úrodné oblasti v strednej 
a južnej časti krajiny stali močariskom, počet obyvateľov sa 
drasticky znížil, vyľudnenie bolo príznačné najmä v strednej 
a južnej časti kráľovstva, obývaných prevažne Maďarmi, ich 
počet sa teda znížil v ešte väčšej miere. 
O Napr.: rozpozná, že dvor a aristokracia kolonizáciou chceli 
dosiahnuť rozmach hospodárstva, aj keď významnú úlohu tu 
zohrali aj vojenské otázky (obrana), a skonštatuje, že 
kolonizácia dopomohla germanizačnej snahe dvora, a vzrástol 
aj počet obyvateľov katolíckeho vierovyznania.   
O Napr.: uvedie, že kolonizácia zmenila národnostné zloženie 
obyvateľstva, Maďari sa dostali do menšiny, a skonštatuje, že 

0–10 
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počas toho storočia to ešte neprinášalo problémy, no 
v nasledujúcom storočí sa to stalo vážnym zdrojom napätia.  
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými vedomosťami 
a správnymi konštatovaniami. 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Slohová práca študenta sa skladá z viet. Vety sú jasné a 
jednoznačné. 
Rozbor tvorí upravený text, ktorý slúži logickému rozvinutiu 
obsahu. 
Konštatovania odzrkadľujú schopnosť študenta citlivo 
analyzovať. 
Text neobsahuje hrubé gramatické alebo pravopisné chyby. 

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 42 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 21 
 
19. Poľnohospodárstvo Kádárovho režimu (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na predstavenie 

príznačné črty poľnohospodárstva v Kádárovom režime. 
Skúšaný pomocou prameňov poukazuje na podstatné súvislosti 
(Napr. dobrá zásobovanosť obyvateľstva bola predovšetkým 
politickou otázkou, politické vedenie bolo teda otvorené pre 
zmeny oblasti skvalitnenia zásobovania, ako napríklad 
zavedenie záhumienkového hospodárstva). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje historické udalosti v čase 
a priestore, správne zrekonštruuje sled udalostí. 
O Konštatuje, že Kádárov režim trval v rokoch 1956-1989 
v Maďarsku. Reformy z roku 1968 zohrali v transformácii 
poľnohospodárstva významnú úlohu.   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
historické pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. 
poľnohospodárstvo, rast, rozvoj, vlastnícka štruktúra, reforma 
atď.) a pojmy spojené s témou (napr. sovietsky model, druhé 
hospodárstvo, hospodársky sektor, výrobné družstvo, štátne 
hospodárstvo, záhumienkové hospodárstvo atď.). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie, že v poľnohospodárstve boli vďaka reformy 
z roku 1968 prítomní tak veľkopodnikové (štátne 
hospodárstvo, výrobné družstvá) ako aj malopodnikové 
(záhumienkové, doplnkové) hospodárstva. , a skonštatuje, že 
k úspechu veľkopodnikovej výroby prispel aj nákup západných 
technológií, zlúčenie družstiev a zamestnávanie odborníkov. 

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma charakteristické znaky poľnohospodárstva 
Kádárovho režimu.. 
O Napr.: rozpozná, že medzi jednotlivými sektormi došlo 
k rozdeleniu práce, veľkopodniky sa väčšinou venovali 

0–6 
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pestovaniu obilia a chovu dobytka, kým malovýrobné podniky 
sa zaoberali záhradkárstvom, pestovaním vinice 
a hydinárstvom, a skonštatuje, že v záhumienkovom 
hospodárení sa pravidlá trhu uplatnili vo väčšej miere, záujmy 
pestovateľa teda rástli. 
O Napr.: uvedie zložky rýchleho rozvoja poľnohospodárstva: 
vyspelé výrobné techniky, podniková štruktúra, systém 
záujmov, nový hospodársky mechanizmus, a skonštatuje, že 
maďarské poľnohospodárstvo sa v tomto období rozvíjalo, k 
zmenám však mohlo dôjsť iba následkom politickej vôle. 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Rozvinutie sa skladá z viet a text má logickú skladbu. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické či pravopisné chyby. 0–2 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 24 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 
 
20. István Bethlen vo funkcii ministerského predsedu (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný predstavuje predovšetkým kroky politickej 

a hospodárskej konsolidácie a skúma, ako tie prispeli 
k upevneniu systému.  
Odpoveď v stručnosti vysvetlí, že vnútropolitická konsolidácia 
vytvorila obmedzený parlamentarizmus (dohoda so sociálnymi 
demokratmi, obmedzenie práva na tajné voľby, obnova hornej 
snemovne).  
Rozbor odhalí aj medzinárodné súvislosti politickej 
a hospodárskej konsolidácie (napr. finančná konsolidácia sa 
uskutočnila pomocou pôžičky Spoločnosti národov).  
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, sformuluje 
podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje historické udalosti v čase 
a priestore. 
O Uvedie, že István Bethlen bol ministerským predsedom 
„trianonského Maďarska“ v rokoch 1921-1931.  

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
historické pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (vnútorná politika, 
zahraničná politika, hospodárstvo, kríza, rozmach, dohoda, 
volebné právo, sociálna demokracia, pôžička atď.), a pojmy 
súvisiace s témou (konsolidácia, revízia, detronizácia 
Habsburgovcov, obmedzený parlamentarizmus, pengő atď.). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: predstaví kroky vnútropolitickej konsolidácie 
(detronizácia Habsburgovcov, referendum v Šoprone, pakt 
Bethlena a Peyera, reforma volebného práva, obnova hornej 
komory atď.), a skonštatuje, že Bethlen týmito krokmi do 
polovice 1920-tych rokov vytvoril stabilný politický systém. 
O Napr.: skonštatuje, že jedným zo zásadných krokov 

0–8 
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hospodárskej konsolidácie bolo zavedenie pengő po čerpaní 
úveru Spoločnosti národov (s cieľom zastaviť infláciu), 
a uvedie, že víťazné mocnosti povolili čerpanie úveru preto, 
lebo Bethlena považovali za schopného previesť konsolidáciu 
(a/alebo Bethlen bol pre Dohodu prijateľným/podporovaným 
politikom). 
O Napr.: uvedie znaky hospodárskej reštrukturalizácie 
(zníženie podielu poľnohospodárstva, zmena v štruktúre 
priemyslu atď.), a skonštatuje, že hlavnou príčinou týchto 
zmien bola trianonská mierová dohoda a/alebo zánik Rakúsko-
uhorskej monarchie.  

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma, ako zabezpečovali kroky vnútropolitickej 
konsolidácie politickú rolu vládnucej strany, a predstaví, ako 
a prečo došlo k reštrukturalizácii hospodárstva po Trianone.  
O Napr.: skúma politickú rolu paktu Bethlena a Peyera: 
obnova sociálnodemokratickej, ako najsilnejšej opozičnej, 
strany, ale zároveň aj jej obmedzenie, a skonštatuje, že vďaka 
zmluvy sa sociálnodemokratická strana stala lojálnou 
opozíciou vládnucej strany. 
O Napr.: analyzuje „politické páky“, ktorými dokázal držať 
opozíciu na uzde (obmedzenie tajných a rozšírenie verejných 
volieb, obnovením hornej komory kontroloval zákonodarný 
proces), a uvedie, že tak vytvoril taký parlamentárny systém, 
kde opozícia síce existovala, ale nedokázala sa dostať do 
vládnucej pozície (alebo uvedie, že sa vytvoril obmedzený 
parlamentarizmus).   
O Napr.: analyzuje príčiny reštrukturalizácie hospodárstva: 
časť pôdy, na ktorej sa pestovalo obilie, sa dostala za hranice, 
preto sa znížila váha poľnohospodárstva a potravinového 
priemyslu, rozvíjal sa textilný priemysel, vybudoval sa ľahký 
priemysel, a uvedie, že rast výroby elektrickej energie súvisel 
s elektrifikáciou v oblasti hospodárstva a spotreby atď.  
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými vedomosťami 
a správnymi konštatovaniami. 

0–10 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Slohová práca študenta sa skladá z viet. Vety sú jasné a 
jednoznačné. 
Rozbor tvorí upravený text, ktorý slúži logickému rozvinutiu 
obsahu. 
Konštatovania odzrkadľujú schopnosť študenta citlivo 
analyzovať. 
Text neobsahuje hrubé gramatické alebo pravopisné chyby. 

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 42 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 21 
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