
Történelem szlovák nyelven emelt szint 
 Javítási-értékelési útmutató 0611 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

TÖRTÉNELEM 
SZLOVÁK NYELVEN 

DEJEPIS 

 
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
PÍSOMNÁ 

MATURITNÁ ŠKÚSKA 
VYŠŠÍ STUPEŇ 

 

 
JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI  

ÚTMUTATÓ 
POKYNY K OPRAVE 

A HODNOTENIU 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA  
A KULTÚRY 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

  
●

  
2

0
0

7
. 

m
á

ju
s 

9
. 



 

írásbeli vizsga 0611 2 / 22 2007. május 9. 

Történelem szlovák nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

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 štyri úlohy:  

dve krátke a dve dlhé úlohy, ktoré sa majú týkať rôznych historických období, aspoň 
dve z nich majú pojednávať o uhorských/maďarských dejinách, a aspoň jedna o svetových 
dejinách.  
 
Hodnotenie úloh v prípade nesprávneho výberu úlohy: 

 

Ak študent vyriešil štyri 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 štyri úlohy, ale neoznačí jednoznačne svoj výber, 
a medzi nimi sú štyri úlohy vyhovujúce hľadiskám výberu, v tomto prípade treba hodnotiť 
vyriešené úlohy od najnižšieho poradového čísla vzostupne (napr. 13., 16., 17., 20. alebo 14., 
16., 17., 20..). 

Ak študent začne viac než štyri úlohy, ale nemá štyri 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., 16., 19., 22.!  

 
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 (3 a 4) vypočítajte body skúšky!  
7. Body skúšky pri jednotlivých úlohách netreba zaokrúhľovať!  
8. Vyrátajte celkový počet bodov skúšky získaný v štyroch esejistických úlohách! Ak  

celkový počet bodov skúšky nie je celé číslo: keď sa končí na 0,5, netreba ho 
zaokrúhľovať, keď sa končí pod 0,5, treba ho zaokrúhliť dole, ak sa končí nad 0,5, 
treba ho zaokrúhliť hore. 
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III. Stanovenie celkového počtu bodov v pracovnom liste 
 
Sčítajte počet bodov získaných v I. i II. zložke – prípadne pred tým už zaokrúhlené!  

 
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 6  
Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 8  
Skladba, jazyková správnosť 2  
Spolu 28  

 DELITEĽ  4 
Body skúšky 7  

 
 
 
Úlohy vyžadujúce dlhú odpoveď 
 

Možné Získané Hľadiská body 
Pochopenie úlohy 8  
Orientácia v priestore a čase 4  
Používanie odbornej terminológie 6  
Používanie prameňov 10  
Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 12  
Skladba, jazyková správnosť 8  
Spolu 42  
 DELITEĽ  3 
Body skúšky 16  
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I. ÚLOHY VYŽADUJÚCE KRÁTKU ODPOVEĎ 

 
 

1. Kultúra starovekého Grécka. (Spolu 4 body.) 
a) pravdivé 
b) pravdivé 
c) falošné 
d) falošné 

 
2. Stredoveké hospodárstvo. (Spolu 5 bodov.) 

a) 2. rast populácie; 5. trojpoľný systém; 10. chomút na hrudi (Za každý prvok 1 
bod.) 

b) cech (1 bod) 
c) Napr.: garancia kvality, vylúčenie súťaže, regulácia trhu, zabránenie 

neodbornej práce. (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
 
3. Architektúra v dobe Arpádovcov. (Spolu 4 body.) 

1. e. 
2. d 
3. b 
4. c 

4. Panovanie Ľudovíta XIV. (Spolu 4 body.) 
a) absolutistická alebo  systém vlády založený na neohraničenej moci alebo 

absolutistická monarchia (1 bod) 
b) Ľudovít XIV. alebo kráľ alebo panovník (1 bod) 
c) (Za každý prvok 0,5 bodu.) 

Z textu: napr. „Všetkým štyrom štátnym tajomníkom som nariadil, aby odteraz nič 
nepodpísali, čo mi nezreferovali (...)” alebo „nariadil, aby odteraz nič nepodpísali (…) 
takisto ani hlavný finančný intendant (…)” alebo „Nariadil som (...)” alebo „si svojich 
ministrov zavolám (…)”. 
Z obrázku: Ľudovít XIV. je jediná rozhodujúca moc alebo „Nariaďuje zákony“ alebo 
„Štát som ja“ alebo kontroluje všetky tri odvetvia moci. 

d) ústavná monarchia (1 bod) 
 
5. Mikuláš Zrínsky (Spolu 4 body.) 

a) Leopold (I.) uhorský kráľ 
b) 1664 
c) Napr.: zničenie mostu, ktorá by umožnila zásobovanie Turkov alebo zničenie mostu 

sťažilo postup a útoky Turkov na území tureckej nadvlády alebo v južných oblastiach. 
Každá správna odpoveď argumentujúca taktikou je prijateľná! 

d) Kaniža 
 
6. Socialistické idey 19. storočia. (Spolu 4 body.) 
Písmeno 
Číslo 

a) 4. 
b) 5. 
c) 2. 
d) 1. 
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7. Hospodárstvo dualizmu. (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 2 body) 
a) Oba 
b) Žiaden 
c) Diagram 
d) Tabuľka 

 
8. Fungovanie OSN. (Spolu 4 body) 

a) Falošné 
b) Falošné 
c) Pravdivé 
d) Falošné 

 
9. Dejiny osvety v medzivojnovom období. (Spolu 4 body.) 

a) 5 
b) 4 
c) 3 
d) 1 

 
10. Prevrat (Spolu 4 body.) 

a) 1990 
b) MDF-FKgP-KDNP alebo odpovedá celými názvami strán. Na poradí nezáleží, ale 

bod sa dáva iba v prípade, ak vymenoval všetky tri strany! 
c) Žiadna zo strán nedosiahla absolútnu väčšinu alebo 50%+1 hlas. 
d) 3. 

 
11. Globálne problémy dneška. (Spolu 2 body.) 

a) napr.: Krajiny, disponujúce najväčšími zálohami vyprodukujú  menej, než vyspelé 
krajiny s menšími zálohami. (Prijateľná je aj iná správna odpoveď, poukazujúca na 
protirečenie!) (1 bod) 

b) napr.: Vyspelé krajiny sú v záujme zvyšovania priemyselnej výroby nútení k väčšej 
produkcii. 
Napr.: Niekoľko krajín Blízkeho východu brzdí produkciu v záujme nárastu ceny. 
Napr.: Niektoré krajiny brzdia produkciu ropy z politických dôvodov. (Za každý prvok 
0,5 bodu.) 

 
12. Dnešná maďarská spoločnosť. (Spolu 3 body.) 

a) Napr.: diktatúra alebo štát jednej strany (1 bod) 
b) Napr.: právny štát, ochrana základných práv, deľba moci, vytvorenie rovnováhy 

odvetví moci, ochrana ústavy (hodnotiť maximálne 2 prvky) (Za každý prvok 0,5 
bodu.) 

c) Napr.: predbežná kontrola právnych noriem, výklad Ústavy, dodatočná kontrola 
právnych noriem (hodnotiť maximálne 2 prvky) (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
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II. SLOHOVÉ ÚLOHY, VYŽADUJÚCE DLHŠIE ROZVINUTIE 
 
 

13. Protireformácia (krátka) 
 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný sa sústreďuje na načrtnutie procesu katolíckej 
obrody a rolu umení v ňom.  
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. zvolanie Tridentského koncilu zohralo 
významnú úlohu v zastavení a zvrátení procesu straty vplyvu 
katolíckej cirkvi; vďaka rôznym činnostiam jezuitského rádu 
sa postavenie katolicizmu zosilnelo. Barokový sloh zohral 
vďaka svojim špecifikám významnú úlohu v posilnení 
veriacich v oblasti citov, viery a presvedčenia) a tieto aj 
konkrétne rozpracuje.  

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že predmetné javy sa odohrávali v 16.-17. storočí. 
Vie pomenovať kľúčové udalosti (Tridentský koncil, 
zriadenie jezuitského rádu atď.), časovo správne zaradí 
rozvinutie barokového slohu (koniec 16. a začiatok 17. 
storočia). 
Pomenuje veľmoci, ktoré sa stali najvýznamnejšími 
presadzovateľmi katolíckej obrody. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné termíny a pojmy 
spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (cirkev, pápež, 
umelecké smery, katolícka obroda atď.), a správne používa 
terminológiu súvisiacu s témou (koncil, jezuiti, Index, 
inkvizícia, teologické dišputy, rekatolizácia, barok, citová 
napätosť, atď.). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: konštatuje, že cieľom jezuitov bolo upevnenie 
postavenia katolíckej cirkvi, a to prostredníctvom rôznych 
spôsobov šírenia viery (verejné kázne, vyučovanie 
a vychovávanie detí), alebo rozvinie myšlienku, podľa ktorej 
najvýznamnejšími cieľmi Tridentského koncilu boli vnútorné 
upevnenie katolíckej cirkvi a potlačenie reformácie.  
O Napr.: vymenuje tie nástroje barokového umenia, ktoré 
poslúžili na opätovné posilnenie viery cirkevníkov. 

0–6 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví proces katolíckej obrody. 
O Napr.: zvolanie Tridentského koncilu zohralo významnú 
úlohu v zastavení a zvrátení procesu straty vplyvu katolíckej 
cirkvi, jeho cieľom bola tak vnútorná obnova ako i potlačenie 
reformácie.  
O Napr.: vďaka rôznorodým činnostiam jezuitského rádu sa 
postavenie katolíckej cirkvi v mnohých oblastiach upevnila 
(školstvo, vydavateľská činnosť, upevnenie vnútorného 
poriadku cirkvi). 

0–8 
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O Napr.: Barokový sloh zohral vďaka svojim špecifikám 
významnú úlohu v posilnení veriacich v oblasti citov, viery 
a presvedčenia, a to v oblasti hudby, maliarstva i architektúry 
(nástroje: dynamickosť, bohaté zdobenie) 

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 28 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 7 
 
14. Hospodárstvo Západnej Európy v ranom novoveku (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný analyzuje predovšetkým príčiny a proces 
hospodárskych a spoločenských zmien v Západnej Európe. 
Rozbor odhalí súvislosti medzi veľkými zemepisnými 
objavmi a hospodársko-spoločenskou premenou  v Západnej 
Európe (napr. príliv vzácnych kovov prispel k tvorbe 
kapitálu a vzniku manufaktúr, ohradzovanie zas prispelo 
k vzniku robotníckej triedy).  
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, 
vydedukuje a sformuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že k spoločenským a hospodárskym zmenám 
v Západnej Európe došlo po veľkých zemepisných objavoch, 
v 16.-17. storočí. Zmeny sa týkali najmä centra či krajín 
poloperiférie, Itália a krajiny Ibérskeho polostrova postupne 
prišli o svoje pozície vo vývojovom procese. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Odborne správne používa nasledovné všeobecné pojmy: 
napr. zemepisné objavy, akumulácia kapitálu, svetový 
obchod, dovoz, vývoz.  
O Odborne správne používa nasledovné konkrétne historické 
pojmy: napr. ohradzovania, manufakturálny priemysel, 
urbanizácia, zmenka, reklama, nájomník, podnik. 

0–6 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: predstaví význam rozšírenia manufaktúr 
a konštatuje, že to prispelo k spoločenským zmenám.   
O Napr.: uvedie následky ohradzovania, a konštatuje, že 
v Západnej Európe vznikli moderné veľkomestá.  
O Napr.: analyzuje proces vzniku svetového obchodu, alebo 
načrtne dopad zemepisných objavov na rôzne regióny 
Európy.   
O Napr.: predstaví spoločenské zmeny (prevažná časť 
roľníctva sa po presťahovaní do mesta stane námezdným 
robotníkom), a konštatuje, že táto premena bola kľúčovou 
podmienkou pre vznik moderného kapitalizmu. 

0–10 
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Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný sa v eseji sústreďuje na skúmanie a analýzu 
vplyvu zemepisných objavov na vznik hospodársko-
spoločenského zriadenia kapitalizmu.  
O Napr: odhalí smery najhlavnejších svetových obchodných 
ciest a zloženie ich tovarov, konštatuje, že z obchodu medzi 
Európou, Afrikou a Amerikou profitovali najmä 
západoeurópske krajiny (Anglicko, Holandsko) 
O Napr.: odhalí úzku súvislosť medzi rozvojom 
hospodárskych zmien a vznikom svetového obchodu, 
a konštatuje, že príliv vzácnych kovov nevplýval na všetky 
regióny Európy rovnako.   
O Napr.: konštatuje, že prvotnou podmienkou masovej 
výroby bolo zbavenie roľníkov ich pôdy. 
O Napr.: zistí, že rozvoj finančných transakcií viedol 
k objaveniu sa a rastu moci zástupcov, podnikateľov 
a bankárskych rodín, čo bolo nevyhnutné pre vznik 
moderného finančného hospodárenia. 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.   

0–12 
 

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 48 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 16 

 
 

15. Problémy tretieho sveta v 20. storočí (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný predstaví krízové javy v treťom svete a jeho 
odpoveď obsahuje aj následky jednotlivých problémov.  
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. preľudnenie, chudoba, hospodársko- 
spoločenské súvislosti krízy zásobovania potravinami). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje historické udalosti v čase 
a priestore. 
O Spomenie, že daný problém sa objavil v druhej polovici 
20. storočia, predovšetkým v krajinách južnej pologule, ale 
jeho následky zasahujú celý svet.  

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
historické pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (populácia, 
veľkomesto, premyslená výroba, poľnohospodárska výroba 
atď.), a správne používa odbornú terminológiu súvisiacu s 
témou (tretí svet, rozvojové krajiny, demografická/populačná 
explózia, daňová zadĺženosť atď.). 

0–4 
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Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: zistí, že tempo rastu populácie bolo v druhej 
polovici 20. storočia v rozvojových krajinách oveľa väčšie 
než priemyselných krajinách, a konštatuje, že rozvoj 
poľnohospodárskej výroby nedokázal sledovať tempo rastu 
populácie, preto sa v týchto krajinách vytvorila kríza 
zásobovania potravinami. 
O Napr.: uvedie, že v treťom svete rastie zadĺženosť a počet 
obyvateľov veľkomiest, a konštatuje, že tieto hatia 
hospodársky rozvoj. 

0–6 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný odhalí súvislosti medzi hospodárskymi 
a spoločenskými črtami tretieho sveta. 
O Napr.: analyzuje príčiny populačnej explózie (napr. vývoj 
pomerov natality a úmrtnosti, nedostatok plánovaného 
rodičovstva a regulácie pôrodov), a konštatuje, že tieto 
súvisia aj s krízou v zásobovaní potravinami a inými 
hospodársko-spoločenskými činiteľmi..  
O Napr.: spomenie, že kvôli nedostatku poľnohospodárskeho 
rozvoja sa čoraz viac obyvateľov sťahuje do veľkomiest, mesto 
im však nedokáže zabezpečiť prácu, a konštatuje, že preto  sa 
väčšina z nich stane obyvateľom chudobných štvrtí.  

0–8 

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 28 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 7 
 
16. Vojenské spojenectvá pred prvou svetovou vojnou (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný predstaví predovšetkým vznik vojenských 
spojenectiev súperiacich v prvej svetovej vojne. 
Odpoveď výstižne predstavuje rozpory veľmocí kvôli 
kolóniám a ich imperialistické úsilia.  
Rozbor odhalí, v akej miere ovplyvnil boj o znovurozdelenie 
sveta vznik jednotlivých spojeneckých systémov.  
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 Konštatuje, že vojenské zväzky sa vytvárali od 1870-tych 
rokov, a tento proces sa ukončil do prvého desaťročia 20. 
storočia. Spomenie konkrétne roky (1882, 1904, 1907). 
Uvedie názvy jednotlivých európskych veľmocí, 
vytvárajúcich spojenectvá a miesta, kvôli ktorým vznikli 
koloniálne rozpory (Afrika, Blízky východ, Ďaleký východ 
atď.)   

0–4 
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Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
historické pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (kolónia, rozvoj, 
vojenský konflikt atď.), a správne používa nasledovnú 
odbornú terminológiu (Trojdohoda, Dohoda atď.). 

0–6 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr. uvedie názvy vojenských zväzkov: zväz troch 
cisárov (1873 - Nemecko, Rusko, Rakúsko-uhorská 
monarchia), trojmocenská dohoda (1882 – Nemecko, 
Rakúsko-uhorská monarchia, Taliansko), Dohoda (1904, 
1907 – Rusko, Veľká Británia, Francúzsko), a konštatuje, že 
pred prvou svetovou vojnou sa vytvorili dve proti sebe 
stojacie vojenské koalície.   
O Napr.: pomocou diagramu načrtne nerovnomerný vývoj 
veľmocí, a uvedie, že jedným z jeho príčin boli hospodárske 
zmeny behom druhej priemyselnej revolúcie. 
O Napr.: poukazuje na to, že nemecké hospodárstvo 
potrebovalo trh a suroviny, a konštatuje, že následkom 
rýchlejšieho rozvoja nemeckého ťažkého priemyslu sa 
vyhrotili konflikty medzi kolonizátormi, alebo poukáže na 
to, že vznik jednotného Nemecka zmenil doterajšie 
mocenské pomery. 
O Napr.: uvedie, že hlavným činiteľom vzniku koalícií bola 
súťaž v kolonizácií, a uvedie, že vďaka tomu sa rozpory 
medzi veľmocami, vlastniacimi kolónie (Anglicko, 
Francúzsko) zmiernili.    

0–10 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný odhalí činitele určujúce vznik vojenských 
koalícií, spomenie aj mocenské úsilia jednotlivých členov 
týchto spojenectiev..  
O Napr.: analyzuje ciele nemeckej zahraničnej politiky 
(izolácia Francúzska, vybudovanie kolonistickej ríše, 
vytváranie kontaktov na Blízkom východe atď.), 
a konštatuje, že súperenie veľmocí zohralo veľkú rolu vo 
vzniku spojeneckých systémov.   
O Napr.: uvedie, že Nemecko, zaznamenajúce hospodársky 
rozvoj, potrebovalo kolónie, a konštatuje, že preto vyvíjalo 
agresívnu zahraničnú politiku..   
O Napr.: sformuluje, že k zhoršeniu anglicko-nemeckých 
vzťahov prispel rozvoj nemeckej flotily, ktorá ohrozovala 
hegemóniu Anglicka na mori.  
O Napr.: predstaví balkánsku problematiku (problémy 
balkánskych štátov oslobodených spod tureckého jarma, 
rastúci vplyv Ruska v regióne, alebo sa venuje otázke 
morských úžin, vyzdvihujúc rolu Anglicka a spomenúc 
rozhodnutia o slobode lodnej dopravy), a konštatuje, že do 
konca 19. storočia sa Balkán stal najvýznamnejšou krízovou 
oblasťou sveta. 
 

0–12 
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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 48 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 16 

 
17. Doba Arpádovcov (krátka) 
 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na predstavenie roly 
vybudovania kresťanskej štátnej organizácie v spoločenskom 
vývoji doby.  
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. panovník zabezpečil fungovanie cirkvi 
zákonmi). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje historické udalosti v čase 
a priestore. 
O Napr.: uvedie, že začiatok zakladania štátu znamenalo 
korunovanie Štefana I. (Svätého) v roku 1000/1001, určí 
dobu panovania Štefana I. (Svätého) a poukáže na to, že 
kresťanský uhorský štát vznikol v Karpatskej kotline.  

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
historické pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (štát, štátne 
zriadenie, spoločnosť, kresťanstvo, vlastníctvo, cirkev, moc 
atď.), a správne používa odbornú terminológiu súvisiacu s 
témou (desiatok, župan, stolica, vznešený, kresťanské 
kráľovstvo atď.). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie, že Štefan I. (Svätý) zabezpečil materiálny 
základ cirkvi (napr. desiatky) a náboženské úkony (napr. 
založenie kostolov, pôst) darovaním majetkov a zákonmi, 
a konštatuje, že tým umožnil vybudovanie cirkevnej 
spoločnosti a vytvoril uhorskú cirkevnú organizáciu. 
O Napr.: uvedie, že následkom šírenia sa feudálneho 
majetkového a právneho systému do konca 13 storočia 
nastala zmena v postavení vznešených, servientov 
a poddaných, a konštatuje, že statkári nútili servientov 
k službe, kým časť poddaných dostala za svoje naturálie 
pozemok. 

0–6 
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Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma príčiny spoločenských zmien a črty 
spoločenského zriadenia. 
O Napr.: uvedie, že svetská i cirkevná vedúca vrstva sa 
vytvorila prevažne vďaka darovaným majetkom, 
a konštatuje, že táto nová vrstva sa stala oporou Štefana I. 
(Svätého) v organizovaní štátu. 
O Napr.: sformuluje, že Štefan I. (Svätý) vo svojich zákonoch 
zabezpečil ochranu súkromného vlastníctva, a uvedie, že tým sa 
upevnil súkromný majetok, ktorý je základom feudálneho 
hospodárstva a spoločnosti.  
O Napr.: vymenuje významnejšie spoločenské vrstvy, 
poukazuje na právne i majetkové rozdiely medzi nimi. 

0–8 

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 28 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 7 
 
18. Krajina rozdelená na tri časti (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný predstaví snahy o zjednotenie krajiny v rokoch 
1541-1629. 
Odpoveď výstižne opisuje predstavy Juraja Frátra, Štefana 
Bočkaja a Gabriela Bethlena o zjednotení krajiny.  
Rozbor odhalí činitele hatiace realizáciu plánov na pozadí 
mocenských pomerov..  
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 Uvádza rozhodujúce dátumy diskutovaných udalostí 
(Budín v rukách Turkov, pätnásťročná vojna, Bočkajov boj 
za slobodu, panovanie Gabriela Bethlena), a poukazuje na 
geografické umiestnenie troch častí krajiny.  

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
historické pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (zjednotenie 
krajiny, krajinský snem, stavy atď.), a správne používa 
odbornú terminológiu súvisiacu s témou (turecká nadvláda, 
Sedmohradské kniežatstvo, hajdúsi atď.). 

0–6 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: spomenie, že po r. 1541 si Juraj Fráter predstavoval 
zjednotenie Uhorska v spojenectve s Habsburgovcami proti 
Turkom, a konštatuje, že sa to môže vysvetliť aj jeho 
sklamaním v tureckej politike.   

0–10 
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O Napr.: uvedie, že po smrti Juraja Frátra v rokoch 1552-
1566 viedli Turci niekoľko výprav, no neboli schopní 
obsadiť celé územie krajiny, a konštatuje, že ani 
Habsburgovci nemali dostatok síl na porazenie Turkov, preto 
k zjednoteniu krajiny nedošlo. 
O Napr.: uvedie, že následkom pätnásťročnej vojny sa úsilia 
o zjednotenie krajiny spojili s bojom proti Habsburgovcom, 
a konštatuje, že v týchto bojoch hralo Sedmohradské 
kniežatstvo rozhodujúcu úlohu.  
O Napr.: spomenie, že Bočkai a Bethlen videli šancu na 
zjednotenie v ďalšej budúcnosti, a uvedie, že vzhľadom na 
súčasnosť boli ochotní prijať kompromis, alebo pomer síl 
zhodnotili realisticky.   

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví hlavné črty úsilia o zjednotenie krajiny, 
analyzuje ciele a možnosti a skúma činitele prekážajúce ich 
realizáciu.  
O Napr.: rozpozná, že Uhorsko, rozdelené na tri časti sa stalo 
nárazníkovou zónou dvoch veľkých ríš, stalo sa „terčom“ ich 
veľmocenských snáh, a konštatuje, že následkom toho 
krajina mala veľmi malé manipulačné pole k vybojovaniu 
svojej nezávislosti. 
O Napr.: uvedie, že Juraj Fráter – očakávajúc vojenskú 
podporu Rímsko-nemeckého cisárstva – si zjednotenie 
krajiny predstavoval spolu s Habsburgovcami, a konštatuje, 
že nemecká vojenská sila v 16. storočí nebola dostatočne 
silná na potlačenie tureckej presily. 
O Napr.: spomenie, že Bočkaj počas pätnásťročnej vojny si 
mohol získať Uhorsko pred Habsburgovcami – tureckou 
pomocou -, a konštatuje, že to by malo za následok 
rozšírenie tureckej vlády, preto túto možnosť Bočkaj  
zavrhol.  
O Napr.: spomenie, že sedmohradské knieža Gabriel Bethlen 
zapájajúc sa do tridsaťročnej vojny dosiahol proti 
Habsburgovcom značné úspechy, a konštatuje, že v prvej 
polovici 17. storočia zjednotenie krajiny nebolo možné, 
pretože k tomu by bolo mohlo dôjsť iba v prípade zapojenia 
nejakej veľmoci. 
 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.   

0–12 
 

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 48 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 16 
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19. Industrializácia v období reforiem, kapitalistická premena (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný opíše začiatky industrializácie v Uhorsku, odhalí jej 
protirečenia, a odpoveď zahŕňa, že jednou z ústredných 
otázok obdobia reforiem bola industrializácia.  
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. vnútorný kapitál pochádzal z obchodu 
s úrodou). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje historické udalosti v čase 
a priestore. 
O Napr.: spomenie, že obdobie reforiem zahŕňa obdobie 
medzi rokmi 1830 a 1848, Uhorsko bolo v tom čase súčasťou 
Rakúsko-uhorskej monarchie.  

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
historické pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (doprava, železnica, 
rozmach, továrenský priemysel, úver, industrializácia atď.), 
a správne používa odbornú terminológiu súvisiacu s témou 
(obdobie reforiem, podpora priemyslu, Ochranný spolok, 
systém ochranného cla  atď.). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie, že na začiatku 19. storočia bol továrenský 
priemysel v Uhorsku malý a nepatrný, a konštatuje, že 
príčinou tohto stavu bol nedostatok kapitálu a/alebo 
postavenie Uhorska v rámci ríše. 
O Napr.: predstaví činitele rozvoja priemyslu v období 
reforiem (rola štátu, rola Kossutha, vnútorná produkcia 
kapitálu), a konštatuje, že továrenský priemysel sa začal 
rozvíjať od 1840-tych rokov (potravinársky, textilný, 
železiarsky priemysel a stavebníctvo) 

0–6 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví začiatky industrializácie v Uhorsku 
a odhalí jej protirečenia. 
O Napr.: uvedie, že rastom populácie v období reforiem 
rástla aj spotreba na domácom trhu, a konštatuje, že 
následkom toho sa z malých dielní vytvorili podniky. 
O Napr.: predstaví rolu uhorskej reformnej opozície v podpore 
industrializácie (rozvoj dopravy, zakladanie tovární, Ochranný 
spolok), a konštatuje, že Kossuth rozpoznal fakt, že totiž 
predpokladom rozvoja domáceho priemyslu bol systém 
ochranného cla.  
O Napr.: uvedie, že uhorská dopravná sieť bola zaostalá, 
a/alebo úverové hospodárstvo nerozvinuté, a to brzdilo 
rozvoj, ďalej konštatuje, že ich rozvoj sa začal od 1840-tych 
rokov. 

0–8 

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 28 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 7 
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20. Vzťahy Habsburgovcov a stavov (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný analyzuje dané obdobie z hľadiska vývoja vzťahov 
Habsburského dvora a stavov. 
Skúšaný predstaví centralizačné a stavovské 
riadenie/fungovanie štátu pod vládou Habsburgovcov.  
Skúšaný sa v odpovedi venuje aj príčinám a následkom 
zmien v právnom stave. 
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 dané obdobie sa vzťahuje na Uhorské 
kráľovstvo/Uhorsko v 18. storočí, ktoré bolo súčasťou 
Habsburskej ríše, a spomenie niekoľko konkrétnych dátumov 
v súvislosti s témou (1711, 1722-23, 1740-1780, 1780-1790).  

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
historické pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (vláda, organizácia 
úradov, kráľ, právny vzťah, krajinský snem atď.), a  používa 
konkrétne pojmy súvisiace s témou (osvietenský 
absolutizmus, miestodržiteľská rada, dvorská kancelária, 
palatín, zákon, patent, urbárske usporiadanie, stála armáda 
atď.). 

0–6 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr. uvedie, že uhorské stavy v Pragmatickej sankcii 
uznali dedenie habsburského trónu po praslici, a konštatuje, 
že panovník na oplátku potvrdil práva stavov.   
O Napr.: predstaví rozhodujúce úrady pre uhorské 
záležitosti, a konštatuje, že habsburská moc mala 
rozhodujúci vplyv na riadenie úradov.  
O Napr.: uvedie, že najdôležitejšími stavovskými 
inštitúciami boli krajinský snem a stolice, a konštatuje, že 
v týchto sa uplatnila moc a/alebo vplyv stavov v najväčšej 
miere, alebo moc panovníka sa v nich uplatnila nepriamo 
(napr.: hlavný župan). 
O Napr.: uvedie konkrétne opatrenia z textu (napr. úrad 
palatína, zvýšenie roly Uhrov v miestodržiteľskej rade atď.), 
alebo poukazuje na obsah zákonov, a konštatuje, že tieto 
zákony upevnili privilégiá stavov. 

0–10 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný odhalí príčiny a následky vývoja právneho 
a politického vzťahu medzi Habsburgovcami a uhorskými 
stavmi.  
O Napr.: konštatuje, že stavy sa v 18. storočí dostali do 
lepšieho postavenia v porovnaní s obdobím pred bojom za 
slobodu, alebo hodnotí satmársky mier z hľadiska uhorských 
stavov. 

0–12 
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O Napr.: uvedie, že právno-politickú situáciu ovplyvnili 
vnútro- i zahraničnopolitické udalosti (Rákociho boj za 
slobodu, rakúska vojna o dedičstvo, zosilnenie stavovského 
odporu) , a konštatuje, že Habsburgovci boli ochotní 
zabezpečiť práva uhorských stavov vo veľmi nepriaznivej 
politickej situácii.   
O Napr.: uvedie, že v dobe osvietenského absolutizmu 
(druhá časť panovania Márie Terézie, panovanie Jozefa II.) 
boli pokusy o obmedzenie a/alebo zrušenie stavovských 
práv, a konštatuje, že sa tak stalo z toho dôvodu, že 
stavovské privilégiá narúšali modernizačné a centralizačné 
úsilia ríše. 
O Napr.: uvedie, že po smrti Jozefa II. vrátili stavom ich 
práva, a konštatuje, že to súviselo so zmenou európskej  
(francúzska revolúcia) a uhorskej politickej situácie (národná 
obroda).  
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 48 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 16 

 
21. Gyula Gömbös vo funkcii ministerského predsedu (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný skúma politické a spoločenské ciele Gyulu Gömbösa, 
a odpoveď zahŕňa, že sa snažil o posilnenie výkonnej moci.  
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. vytvorenie národnej jednoty, eliminácia krízy, 
použitie demagógie). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje historické udalosti v čase 
a priestore, správne zrekonštruuje sled udalostí. 
O Napr.: uvedie, že dané obdobie sa vťahuje na trianonské 
Maďarsko v 1930-tych rokoch, a uvedie dátum nástupu 
Gömbösovej vlády na moc (1932), a poukáže na predohru – 
hospodárska svetová kríza (od r. 1929).  

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
historické pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (spoločnosť, politika, 
národ atď.), a pojmy súvisiace s témou (národný pracovný 
plán, revízia, vládny program, nacionalizmus, iredentizmus, 
demagógia atď.). 

0–4 
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Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: na základe textu uvedie prvky poukazujúce na 
politické zmeny (dôraz na národnú samoúčelnosť, „chcem byť 
... vodcom novej generácie“ atď.), a konštatuje, že jeho cieľom 
je vytvorenie štátu riadeného „vodcom“ (Gömbös) pri 
zachovaní právneho poriadku. 
O Napr.: na základe programu uvedie Gömbösove spoločenské 
ciele (eliminácia sociálnych problémov), a konštatuje, že tieto 
problémy súviseli s hospodárskou krízou a spoločenskými 
problémami po Trianone (sľub rozmachu národa a revízie). 

0–6 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný analyzuje Gömbösove politické a spoločenské 
ciele. 
O Napr.: uvedie, že prejav pripravoval zmeny aj v politickom 
živote, a konštatuje, že na to poukazujú časti, v ktorých načrtol 
potlačenie tradičných/konzervatívnych spoločenských vrstiev, 
ako aj zámer každému sľúbiť niečo. 
O Napr.: uvedie, že Gömbös sľuboval rozvoj hospodárstva 
a bezpečnosť, a konštatuje, že vďaka tomu začiatkom 1930-
tych rokoch rástla jeho popularita.  
O Napr.: uvedie, že Gömbös chcel v dlhodobej perspektíve 
vybudovať štát podľa talianskeho vzoru (korporatívny štát), 
a konštatuje, že k tomu neboli vytvorené vhodné politické 
a spoločenské podmienky.  

0–8 

 
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 28 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 7 
 
22. Kultúrna politika v Kádárovom režime (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný predstaví črty kultúrnej politiky Kádárovho režimu. 
Odpoveď výstižne predstavuje tzv. „tri T“ („tiltás, tűrés és 
támogatás“ – zákaz, strpenie, podpora).  
Rozbor odhalí protirečenia kultúrnej politiky (napr. rola cenzúry 
v upevnení moci a posilnení legitimity).  
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 Konštatuje, že Kádárovým režimom nazývame obdobie od 
konca roku 1956 do roku 1989. Spomenie, že krajina patrila do 
východného bloku. 

0–4 
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Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
historické pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (komunizmus, 
socializmus, ideológia, inteligencia, kultúra, cenzúra atď.), 
a správne používa odbornú terminológiu súvisiacu s témou (tri T 
(támogat-tűr-tilt) - zákaz, strpenie, podpora atď.). 

0–6 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a vyvodí 
z nich jednoduché závery. 
O Napr. uvedie, že Kádárovu kultúrnu politiku charakterizovali 
tzv. tri T., a konštatuje, že v praxi to znamenalo, že časť diel 
podporovali, druhú časť iba trpeli, a tie „nepriateľské“ zakázali.   
O Napr.: spomenie, že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím 
sa objavila nová črta, že sa totiž mohli vydať aj diela 
nereflektujúce komunistickú ideológiu, a konštatuje, že pritom 
tieto diela nesmeli predstavovať politické ohrozenie.  
O Napr.: uvedie, že diela proti režimu sa mohli vydať iba na 
Západe, alebo vo forme samizdatu, a to z dôvodu, že kritizovali 
politický režim (diktatúry jednej strany), alebo Sovietsky zväz. 
O Napr.: uvedie, že v 1980-tych rokoch už čoraz viac umelcov 
kritizoval režim, a konštatuje, že to súviselo so zmenou 
medzinárodnej situácie a vznikom opozičných hnutí.  
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Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný odhalí súvislosti a protirečenia kultúrnej politiky 
Kádárovho režimu.  
O Napr.: zistí, že v kultúrnej politike sa uplatnila hegemónia 
komunistickej ideológie, a uvedie, že cenzúra bola neprehľadná, 
pretože sa nikde neuvádzali jej pravidlá.   
O Napr.: spomenie, že vodcom kultúrnej politiky režimu bol 
György Aczél, alebo že cieľom politiky bolo vyžadovanie 
lojality k režimu aj v kultúre, a konštatuje, že aj v kultúre sa 
uplatnilo heslo „kto nie je proti nám, je s nami“.   
O Napr.: konštatuje, že kultúrna politika síce umožňovala väčšiu 
slobodu, než bola pred tým, aparát policajného štátu sa však  
mohlo použiť proti autorom, a konštatuje, že moc preto mohla 
držať pod kontrolou aj kultúrnu politiku.  
O Napr.: vysvetlí rolu „troch T” („tiltás, tűrés és támogatás“ – 
zákaz, strpenie, podpora) v kultúrnej politike, a konštatuje, že 
kategória strpených diel sa v tomto období stále rozširovala, ale 
skutočná sloboda sa v oblasti kultúry neuskutočnila. 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými vedomosťami 
a správnymi konštatovaniami.   
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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. 
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