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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) 

(Za hrubú pravopisnú chybu sa považuje napríklad: 
- chybné používanie dĺžne, resp. porušenie rytmického zákona 
- nepsrávne používanie veľkých a malých začiatočných písmen (napr. Rímska 

ríša, Széchenyi, napoleonovské, nemecké, Nemci)  
- neprávne používanie „y“ a „i“.) 

 
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 jednotlivé časti úloh 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. 

Odpovede sa nesmú hodnotiť ďalšími bodmi nad maximálny počet bodov (akoby „za 
odmenu“).  

Za nesprávne alebo chýbajúce časti odpovede sa body nesmú strhnúť! 
Ak celkový počet bodov za krátke úlohy vychádza na celé číslo, netreba podniknúť 

nič dodatočné. Ak však počet bodov nevychádza na celé číslo, treba ho zaokrúhliť (napr. 
23,5 zaokrúhliť na 24).  

Vlastné mená, topografické údaje a odborné pojmy nachádzajúce sa v rámcových 
učebných osnovách sa môžu hodnotiť iba ak sú uvedené podľa správneho pravopisu.  

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.!  
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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.   
 
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. 
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0 bodov sa dáva v prípade, ak skúšaný neporozumel úlohe, resp. ju úplne zle pochopil, 
nepoužíva pramene, jeho konštatovania sa nezamerajú na výklad problému. 

 
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”.  

Tieto dve hľadiská hodnotenia samozrejme úzko súvisia, keďže jednotlivé úkony sa 
môžu vysvetliť a hodnotiť iba cez konkrétne obsahy. 

K jednému úkonu v prípade krátkych úloh (zameraných na riešenie nejakého problému) 
patria jeden-dva obsahové prvky, kým pri analytických úlohách – najmä pri skúmaní 
činiteľov formujúcich udalosti – je ich 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. (Napríklad: V prípade 
krátkych úloh na hľadiská Orientácia v priestore a čase, Používanie odbornej terminológie a 
Používanie prameňov, podobne v prípade slohových úloh na hľadiská Orientácia v priestore a čase a 
Používanie odbornej terminológie sa môže udeliť iba 0 alebo 2 alebo 4 body.)  

Ak v kľúči riešení sú pri jednom úkone uvedené viaceré obsahové prvky, kvôli úzkej 
súvislosti medzi nimi sa pri ich oprave určité počty bodov neudeľujú (napríklad: V prípade 
krátkych úloh sa na hľadisko Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti nemôže udeliť 1 bod a 4 
body, podobne v prípade slohových úloh na hľadisko Používanie prmeňov sa nemôže udeliť 1 bod a 5 
bodov, ďalej na hľadisko Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti sa nesmie udeliť 1 bod a 6 bodov.)  

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. 

 
Príklady, uvedené pri obsahových prvkoch („Napr.“) naznačujú, aký obsah je prijateľný 

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. 
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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.  

 
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 svoje myšlienky 
rozvinul 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.  
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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 nezaokrúhľujte!  
8. Vyrátajte celkový počet bodov skúšky získaný v troch slohových úlohách! Ak je 

získaný počet bodov celé číslo, nemusíte ďalej nič podniknúť. Ak je získaný 
počet bodov necelé číslo, treba ho zaokrúhliť podľa pravidiel matematiky (napr. 
23,5 bodov sa má zaokrúhliť na 24 bodov.). 

 
III. Stanovenie celkového počtu bodov v pracovnom liste 

 
Sčítajte počet bodov získaných v I. i II. zložke!  

 
Tabuľky k hodnoteniu a bodovaniu úloh 
 
Úlohy vyžadujúce krátku odpoveď 
 

Hľadiská Možné Získané 
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 
 

Hľadiská Možné Získané 
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 staroveku (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 
 

 Čo, koho zobrazuje? Civilizácia 
a) Veľký múr čínsky, Čína 
b) Akropola grécka, Helada, Grécko 
c) Coloseum rímske, Rím, Rímska ríša 
d) Budha indický, India  

(Prijateľnou je aj iná budhistická civilizácia.) 
 
2. Islamské náboženstvo (3 body) 
 
a) (Za každý prvok 0,5 bodu.) 

- Mohameda 
- päťkrát / päť 
- chudobným/ žobrákom / odkázaným (Každá iná správna odpoveď je prijateľná.) 

b) Ramadan (0,5 bodu) 
c) Meka (1 bod) 
 
3. Zlatá bula (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 
 

Tvrdenie Pravdivé Nepravdivé 
a) Panovník vydávajúci zákon pochádzal z dynastie Anjouovcov.  X 
b) Ak panovník nedodržiava svoje sľuby, biskupi a vznešení 
môžu kráľovi protirečiť. 

X  

c) Desiatok treba odvádzať v plodinách. X  
d) Desiatok je príjmom zemepána.  X 
e) Dokument svedčí o posilnení kráľovskej moci.  X 
f) Zlatú bulu vydali v 16. storočí.  X 
g) Servienti nemusia platiť dane. X  
h) Hostia sú cudzinci (prišelci) z iných krajín. X  
 
4. Pojmy osvietenstva (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
 
Prameň Pojem 

a) Deľba moci 
b) Spoločenská zmluva 
c) Základné práva človeka 
d) Náboženská tolerancia 

 
5. Rákociho boj za slobodu (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 3 body.) 
 
a) 
 1) že neuznávajú panovníka 
 2) Trenčíne 
 3) omilostil 
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b) 

 
 

 
6. Spoločenské vplyvy priemyselnej revolúcie (Za každý prvok 1 bodu, spolu 4 body.) 
a) textilný priemysel alebo ľahký priemysel 
b) India 
c) - lebo USA boli súperom alebo 
 - lebo USA sa oddelili od Anglicka, od materskej krajiny alebo 
 - Anglicko vyvážalo bavlnené výrobky čím viac na kolónie alebo do iných regiónov 
d) - náklady výroby bavlneného vlákna sa znížili, alebo 
 - vzrástla mechanizácia výroby bavlneného vlákna, alebo 
 - poklesla cena surového materiálu (bavlny) 
 (Všetky odpovede, s vymenovanými rovnakého významu sú prijateľné.) 

 

7. Etnické pomery dualizmu (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 2 body.) 
 Pravdivé Falošné

a) V rokoch 1900-1910 bola väčšina vysťahovalcov maďarskej 
národnosti  

 X 

b) Počet celkového obyvateľstva v rokoch 1900-1910 vzrástol o 30 
percent 

 X 

c) Pomer Slovákov v rokoch 1880-1910 klesol. X  
d) Pomer Maďarov v rokoch 1880-1910 vzrástol. X  
 
8. Postavenie žien po I. svetovej vojne (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 

a) vstup do práce 
b) volebné právo  
c) rovnoprávnosť 
d) odevoch 

3 

1 

2 
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9. Dejiny Maďarska medzi dvomi svetovými vojnami (Za každý prvok 1 bod, spolu  
    4 body.) 

a) guvernér 
b) kráľovstvo alebo monarchia 
c) Miklós Horthy  
d) Dva pokusy Karola IV. o návrat 

 
10. Svojráznosti Rákosiho éry (Za každý prvok 1 bod, spolu 5 bodov.) 
- Prvý prameň: 
Písmeno obrazu: D) 
 
- Druhý prameň: 
Písmeno obrazu: C) 
 
- Tretí prameň: 
Písmeno obrazu: B) 
 
- Štvrtý prameň: 
Písmeno obrazu: A) 
 
- Piaty prameň: 
Písmeno obrazu: E) 
 
11. Tienisté stránky spotrebiteľskej spoločnosti (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
 

a) 6. 
b) 5. 
c) 3. 
d) 4. 

 
12. Parlamentná demokracia v Maďarsku (4 body) 
 
 a) raz / jedenkrát (1 bod) 
 
 b) vláda (0,5 bodu) 
 

 c) hlava štátu / prezident republiky (0,5 bodu) 

 d) na návrh ministerského predsedu alebo predsedu vlády (0,5 bodu) 

 e) členovia parlamentu alebo poslanci parlamentu alebo Parlament (0,5 bodu) 

 f) 18 rokov (1 bod) 
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II. SLOHOVÉ ÚLOHY, VYŽADUJÚCE DLHŠIE ROZVINUTIE 
 
13. Veľké zemepisné objavy        (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa vo svojej práci sústreďuje na predstavenie príčin 

a podmienok veľkých zemepisných objavov. 
Kokrétne príklady skúšaného sa viažu k téme, používa 
skutočnosti, súvislosti, údaje vzťahujúuce sa otázku (napr. 
vynálezy podnecovalo turecké dobýjanie, technicko-vedecký 
rozvoj). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný pozná základné chronologické, topografické 
súvislosti doby, a ich včlení do svojej odpovede. 
O Pozná základné územné a časové vzťahy otázky, spomedzi 
nich niekoľko vymenuje (napr. obsadenie Konštantinopolu – 
1453, Objavenie Ameriky – 1492).   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledujúce všeobecné pojmy (napr. objav, 
kontinent, expanzia, obchodné cesty), resp. správne používa 
odborné výrazy témy (napr. vzrast obyvateľstva, honba za 
zlatom, caravela, kníhtlač, atď). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: spomenie rolu tureckého dobývania, význam zmeny 
vedy a techniky, a konštatuje  náboženské, hospodárske 
a politické stimulujúce činitele. 

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný odhalí významnejšie príčiny objavov, a zmieni sa 
o ich predchádzajúcich udalostiach, podmienkach. 
O Napr. uvedie, že turecká expanzia podnecovala Európu na 
otvorenie nových obchodných ciest, a predstaví tie vedecko-
technické zmeny, ktoré dopomohli objaveniu Ameriky 
(Toscanelliho mapa, Zem je guľatá, nový typ lodí). 
O Napr. načrtne, že v objavoch rovnako zohrávali úlohu 
politické a náboženské hľadiská, a konštatuje, že hospodárske 
činitele (honba za pokladom a zlatom) boli rovnako dôležité. 

0–6 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Rozvinutie sa skladá zo zrozumiteľných 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. Nacistická ideológia        (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný koncentruje na predstavenie príznakov nacistickej 

ideológie, používa fakty, súvislosti, údaje vzťahujúce sa na 
tému. 
Odpoveď stručne načrtne determinujúce prvky nacistickej 
ideológie (napr. rola davu, antisemitizmus, demagógia, 
rasizmus, hlavná zásada, teória životného priestoru, systém 
symbolov). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný pozná základné chronologické, topografické 
súvislosti doby, a ich včlení do svojej odpovede. 
O Vysporiada sa s tým, že nacistická ideológia sa zrodila 
v Nemecku, spomenie, že nacistická strana sa dostala k moci 
v roku 1933.   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa základné pojmy, pritom vhodne 
používa terminológiu témy. 
O Používa nasledujúce  všeobecné pojmy (napr. kríza, 
ideológia, diktatúra), a odbornú terminológiu témy 
(antisemitizmus, vodca, demagógia, rasizmus, národný 
socializmus). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z uvedených 
prameňov a vyvodí z nich závery. 
O Napr. zadá základné prvky Hitlerových názorov (rola davov, 
propaganda, rasizmus) a odvoláva sa na systém symbolov 
obrazového zdroja (napr. hákový kríž, hlavná zásada, úloha 
propagandy). 

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví príznaky nacistickej ideológie a objasní 
pozadie jej vytvorenia. 
O Napr. načrtne podstatu rasizmu a určí, že podľa názorov 
Hitlera „nadradené rasy“ majú právo k moci, k zničeniu 
„podradených rias“. 
O Napr. odvoláva sa na to, že hitlerovým cieľom bolo 
vytvorenie jednoty nemeckého národa, a konštatuje, že podľa 
neho to vytvára propaganda, obraz nepriateľa a hlavná zásada. 

0–6 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Rozvinutie sa skladá zo zrozumiteľných 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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15. Kultúrne vplyvy reformácie v Uhorsku     (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa v slohovej práci sústreďuje na predstavenie 

kultúrnych vplyvov domácej reformácie. 
Konkrétne príklady študenta sa viažu k téme, používa fakty, 
súvislosti, údaje vzťahujúce sa na otázku (napr. rola reformácie 
vo výučbe, preklady Biblie). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný pozná základné chronologické, topografické 
súvislosti doby, a ich včlení do svojej odpovede. 
O Vysporiada sa so základnými územnými a časovými 
pomermi otázky (napr. reformácia vychádzala z nemeckého 
územia v roku 1517, jej objavenie sa v Uhorsku je príznačné už 
v prvej polovici 16. storočia, jednotlivé konfesie sa stali 
určujúcimi v rozličných regiónoch.).   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa základné, resp. k téme sa viažuce 
pojmy. 
O Používa nasledujúce všeobecné pojmy (napr. reformácia, 
konfesia, náboženstvo, smer, školstvo, kníhtlač), resp. správne 
používa odbornú terminológiu témy (napr. evanjelický, 
reformovaný, kolégium, preklad Biblie). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Napr. odvoláva sa na veľavýznamnosť školstva, na význam 
zakladania škôl, štúdií na zahraničných univerzitách, na 
význam kníhtlače, prekladov Biblie, a konštatuje, že všetky 
tieto skutočnosti zohrávali významnú úlohu v šírení reformácie 
v Uhorsku. 

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný odhalí významnejšie domáce kultúrne vplyvy 
reformácie a systematizuje ich rolu. 
O Napr. konštatuje, že aj domáca kníhtlač zohrávala rolu 
v šírení nových učení a konštatuje, že jej technické pozadie dali 
európske vynálezy. 
O Napr. poznamená, že protestantskí maďarskí aristokrati 
spoznali význam školstva, a konštatuje, že zahraničné štúdiá 
a zahraničné styky ďalej zosilnili domáci protestantizmus. 

0–6 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Rozvinutie sa skladá zo zrozumiteľných 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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16. Politická dráha Jána Huňadiho a jeho protiturecké boje   (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný koncentruje na predstavenie a analýzu politickej 

dráhy a protitureckých bojov Jána Huňadiho. 
Odpoveď stručne načrtne jednotlivé etapy bojov, významnejšie 
udalosti (napr. dlhá výprava, Stoličný Belehrad). 
Analýza vysvetľuje politické pozadie bojov (napr. Huňadiho 
osobné záujmy, európske pozadie). 
Skúšaný používa fakty, súvislosti, údaje vzťahujúce sa na 
tému. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný pozná základné chronologické, topografické 
súvislosti doby, a ich včlení do svojej odpovede. 
O Načrtne najdôležitejšie stanice politickej dráhy Huňadiho, 
pomenuje vojenské územia (napr. Balkán), poznamená 
víťazstvo pri Stoličnom Belehrade a rok 1456.   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa základné pojmy, vhodne aplikuje 
odborné výrazy témy. 
O Používa nasledujúce všeobecné pojmy (napr. výprava, 
útočné a obranné vojenské operácie, zahraničná politika, 
mocenské boje), a odborné výrazy témy (napr. vojvoda, 
guvernér, systém pohraničných hradov). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Napr. určí dôležitejšie stanice osobnej kariéry Jána 
Huňadiho (statky, vojvoda, vojvodca, guvernér) a konštatuje, 
že tieto mu zabezpečili rôzne možnosti. 
O Napr. objasňuje príčiny a pozadie útočnej stratégie, a určí, že 
zásadným cieľom Huňadiho bolo, aby Turkov porazil na území 
Balkánu, spojením balkánskych národov. 
O Napr.: Na základe prameňov sa odvoláva na situáciu 
uhorskej vnútornej politiky a vysvetlí hlavné ťažkosti 
(maloletý kráľ, aristokrati s protizáujmom). 

0–8 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví vnútorné a vonkajšie okolnosti vývinu 
bojov, a určí ich hlavné následky. 
O Napr.: načrtne, že Huňadiho prevažne charakterizoval 
útočné zmýšľanie, a určí, že v tom ho hýbali aj osobné záujmy 
(ochrana statkov, získanie guvernérskej pozície). 
O Napr. odvoláva sa na to, že Huňadi popri stálych 
vnútropolitických ťažkostiach pokračoval v bojoch (smrť 
Vladislava I., maloletosť  Ladislava V., zápas s ligou Garai-
Cillei), a konštatuje, že to vplývalo aj na jeho protiturecké 
boje. 
O Napr.: určí, že aj obrana línie pohraničných hradov bola 
dôležitou úlohou, a konštatuje, že v tom Stoličný Belehrad 
zohrával kľúčovú rolu. 
O Napr.: načrtne, že pádom Konštantinopolu (1453) sa 
maďarská zahraničná politika dostala do výrazne horších 
podmienok, a konštatuje, že boje v súdobej Európe znamenali 
aj konfrontáciu islamského a kresťanského sveta. 

0–10 
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Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Slohová práca študenta sa skladá z viet, ktoré 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. Panovanie Jozefa II.        (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa v slohovej práci sústreďuje na predstavenie 

panovania Jozefa II. a protiklady jeho reformnej politiky. 
Konkrétne príklady študenta sa viažu k téme, používa fakty, 
súvislosti, údaje vzťahujúce sa na otázku (napr. poukazuje na 
jadro osvietenského absolutizmu, na najdôležitejšie opatrenia). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný pozná základné chronologické, topografické 
súvislosti doby, a ich včlení do svojej odpovede. 
O Vysporiada sa s tým, ku ktorému historickému obdobiu 
a regiónu sa viaže panovanie Jozefa II. (1780-90, Habsburská 
ríša). 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa základné, resp. k téme sa viažuce 
pojmy. 
O Používa nasledujúce všeobecné pojmy (napr. absolutizmus, 
nariadenie, osvietenstvo, modernizácia), resp. správne používa 
odbornú terminológiu témy (napr. náboženská tolerancia, 
osvietenský absolutizmus, klobučný kráľ, protestant, 
jozefinizmus). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr. predstaví najdôležitejšie opatrenia Jozefa II. 
(tolerančný patent, patent o nevoľníctve), načrtne zámery 
panovníka. 

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný odhalí príčiny opatrení Jozefa II., ich pozadie, 
a zmieni sa aj o ich vplyvoch a protikladoch. 
O Napr. konštatuje, že patenty vznikli v duchu osvietenského 
absolutizmu, a konštatuje, že dopomáhanie verejného dobra 
a náboženská tolerancia odzrkadľujú zásady osvietenstva, kým 
vládnutie nariadeniami a reforma zhora zásady absolutizmu. 
O Napr. sa zmieni o tom, že nariadenia smerovali k reformám, 
a konštatuje, že spôsoby realizovania vyvolali protest 
(neuskutočnenie korunovania, zavedenie nemeckého jazyka 
ako úradného, zrušenie župných samospráv). 

0–6 
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Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Rozvinutie sa skladá zo zrozumiteľných 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. Vyrovnanie         (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný koncentruje na predstavenie vyrovnania. 

Odpoveď stručne načrtne vnútorné a vonkajšie nátlaky, 
okolnosti a obsah vyrovnania (napr. hospodárske a politické 
vyrovnanie). 
Analýza predstaví verzie odlišného posudzovania vyrovnania 
(napr. mienka Kossutha, Eötvös, Deáka). 
Skúšaný používa fakty, súvislosti, údaje vzťahujúce sa na 
tému. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný pozná základné chronologické, topografické 
súvislosti doby, a ich včlení do svojej odpovede. 
O Vie, že k vyrovnaniu došlo v roku 1867, že vznikol nový štát 
(Rakúsko-uhorská monarchia), pozná tie zahraničnopolitické 
zmeny, ktoré vplývali na uzavretie vyrovnania (napr. vznik 
talianskej resp. nemeckej jednoty).   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa základné pojmy, vhodne aplikuje 
odborné výrazy témy. 
O Používa nasledujúce všeobecné pojmy (napr. zahraničná 
politika, mocenský boj, kompromis, vláda, krajinský snem, 
ústavná monarchia), a odborné výrazy témy (napr. dualizmus, 
kvóta, spoločné veci, delegácie, hospodárske vyrovnanie). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z daných prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Napr. určí nutkania a hybné sily vyrovnania, a konštatuje, že 
tieto naraz boli vnútropolitickými, zahraničnopolitickými 
a hospodárskymi nutkaniami. 
O Napr. predstaví štruktúru dualistického štátu, a zistí, že na 
najdôležitejšie otázky vznikli spoločné ministerstvá, 
zákonodarné telesá používali na dohodovania systém 
delegovania. 
O Napr.: odvoláva sa na odlišné posudzovanie vyrovnania 
(názory Deáka a Kossutha), a zistí jadro odlišných názorov. 

0–8 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví príčiny historickej dohody a objasní jej 
pozadie. 
O Napr.: načrtne zahraničnopolitické okolnosti (vojenské 
straty Rakúska, nemecká a talianska jednota) a konštatuje, že 
tieto dali významný impulz na uzavretie dohody. 
O Napr.: spomenie, že politická opozícia v značnej miere 
spomalila hospodársku modernizáciu (uzavretie, nedostatok 
kapitálu), a zistí, že bývalú aristokraciu aj hospodárske záujmy 

0–10 
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tlačili ku kompromisu. 
O Napr.: určí, že dualistický charakter nového štátu bol 
svojráznym útvarom, a konštatuje, že sa to odzrkadlilo aj 
v štruktúre nového štátneho systému. 
O Napr.: načrtne, že vyrovnanie malo viac výhod (možnosť 
hospodárskeho vývoja, vojenská-zahraničnopolitická 
bezpečnosť, vybudovanie občianskoprávneho systému), 
a konštatuje, že malo aj nevýhody (niet úplnej suverenity, niet 
samostatného vojska a zahraničnej politiky), že kompromis aj 
kritizovali. 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Slohová práca študenta sa skladá z viet, ktoré 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. Hospodárstvo Maďarska v ’70-tych a ’80-tych rokoch   (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa v slohovej práci sústreďuje na predstavenie 

hospodárstva Kádárovej éry. 
Konkrétne príklady študenta sa viažu k téme, používa fakty, 
súvislosti, údaje vzťahujúce sa na otázku (napr. pomer dovozu/ 
vývozu sa nepretržite zhoršoval, udržanie vnútornej spotreby 
malo ťažkú cenu, vymáhanie úverov spôsobilo zadĺženie sa). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný pozná základné chronologické, topografické 
súvislosti doby, a ich včlení do svojej odpovede. 
O Vysporiada sa s tým, že Kádárova éra začala v roku 1956 
a trvala do 1989. Vie, že v tomto období Maďarsko patrilo do 
záujmovej sféry Sovietskeho zväzu (dvojpólny svet), a malo 
ohraničenú politickú-hospodársku vôľu pohybu. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa základné, resp. k téme sa viažuce 
pojmy. 
O Používa nasledujúce všeobecné pojmy (napr. socializmus, 
systém jednej politickej strany, hospodárska reforma, životná 
úroveň, kríza), resp. správne používa odbornú terminológiu 
témy (napr. zhoršenie sa pomeru dovozu/vývozu, 
záhumienkové hospodárstva, zadĺženosť, trvalý spotrebný 
tovar). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Napr. charakteristické črty hospodárstva ’70-tych a ’80-tych 
rokov a skonštatuje dôležitejšie prvky (vývoj 
zakraničnoobchodného obratu, zhoršenie sa pomeru 
dovozu/vývozu, zadĺženie sa, rola záhumienkových 
hospodárstiev). 

0–4 
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Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný odhalí príčiny hospodárskych zmien, analyzuje ich 
vnútorné a vonkajšie okolnosti. 
O Napr. konštatuje, že vývoz maďarského hospodárstva 
nevedela dosiahnuť mieru dovozu, a zistí, že napriek tomu 
politické vedenie aj naďalej podporovalo vysokú spotrebu 
(rozšírenie životnej úrovne), alebo načrtne, že Maďarsko 
napriek ťažkostiam  bolo v dobrej situácií v socialistickom 
tábore (najveselší barák, gulášový komunizmus, fridžidérový 
komunizmus). 
O Napr. konštatuje, že Kádárov systém bol nutný zobrať 
značné západné úvery, a určí, že obyvateľstvo vedelo 
zabezpečiť pozdvihnutie životnej úrovne iba značnou 
nadprácou. 

0–6 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Rozvinutie sa skladá zo zrozumiteľných 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. Vstup Maďarska do vojny       (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný koncentruje predovšetkým na predstavenie okolností 

vstupu do vojny, a na opis príčin vstupu. 
Jeho konkrétne príklady dobre ilustrujú príznaky vstupu do 
vojny a európske okolnosti. 
Sloh odhalí príznačné prvky správania sa do vojny 
vstupujúceho maďarského štátu (napr. revízna politika, 
súvislosti hospodárskych vzťahov a zahraničnej politiky, 
formovanie sa nemecko-maďarských vzťahov, donútenia 
a samostatné rozhodnutia). 
Skúšaný používa fakty, súvislosti, údaje vzťahujúce sa na 
tému. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný pozná základné chronologické, topografické 
súvislosti doby, a ich včlení do svojej odpovede. 
O Pozná bezprostredné premisy druhej svetovej vojny, jej 
príznačné teritóriá, nové revízne hranice krajiny (napr. Severné 
Sedmohradsko, Dolniaky), a naznačí rok vstupu do vojny 
(1941).   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa základné pojmy, súčasne na 
vhodnom mieste a vhodnom ponímaní používa odborné výrazy 
témy. 
O Používa nasledujúce všeobecné pojmy (napr. vstup dp 
vojny, stratégia, zahraničná politika, diplomacia, 
bombardovanie), a odborné výrazy témy (napr. územná revízia, 
ozbrojená neutralita, vypovedanie vojny, hospodárska 
závislosť, mocnosti osi). 

0–4 
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Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný sa opiera o pramene ktoré má k dispozícií, o 
Dejepisný atlas, a dané pramene systematizuje, konfrontuje, 
včlení do odpovede a vyvodí z nich závery. 
O Napr. vyzdvihne faktory, ktoré zohrávajú určujúcu 
rolu ohľadom otázky, upozorní na príznaky (hospodárske 
donútenia a oddanosť, zmýšľanie vojenských kruhov, príčiny 
posúvania sa vpravo, zahraničnopolitické pomery.) 
O Napr. objasňuje stanovisko Sovietskeho zväzu v súvislosti 
s Maďarskom, a zistí, že Sovietsky zväz nemal v záujmoch 
vstúpiť do vojny oproti Maďarsku. 
O Napr.: načrtne stanovisko z ohľadu témy dôležitých 
historických osobností (Pál Teleki, Henrik Werth), 
a skonštatuje, že ohľadom vstupu do vojny sa nadhodili aj 
značné pochybnosti. 

0–8 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný odhalí ohybné sily vstupu do vojny, vnútorné 
a vonkajšie príčiny, zmieni sa o dôležitejších následkoch. 
O Napr.: odvoláva sa na tie predchádzajúce faktory, ktoré 
dopomohli, aby Maďarsko vstúpilo do vojny na strane 
Nemecka, a konštatuje ich odlišný charakter (trianonský mier, 
antikomunizmus, nemecko-maďarský úzky obchodný 
a politický pomer, názor maďarského vojenského vedenia, 
revízna propaganda). 
O Napr.: snaží sa priblížiť k otázke z viacerých náhľadov, 
a uvedie, že na vstup do vojny naraz vplývali politické 
a vojenské náhľady. 
O Napr.: skonštatuje, že v pozadí vstupu do vojny sa tiahli aj 
hospodárske tlaky, a zistí, že hospodárska závislosť a oddanosť 
Maďarska voči Nemecku bola od ’30-tych rokov čoraz 
silnejšia. 
O Napr.: odhalí, ako posúdili situáciu a možnosti Maďarska 
determinantné osobnosti doby (Miklós Horthy, Pál Teleki, 
Henrik Werth), a určí hlavné príčiny odlišnosti stanovísk. 

0–10 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Slohová práca študenta sa skladá z viet, ktoré 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 
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MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 21 
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