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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 časť, nedá sa hodnotiť (prečiarknutie)    
5. Hrubá, obsahová chyba (podčiarknutie)                                           

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

(Hrubá pravopisná chyba: 
- nedodržanie rytmického zákona, 
- nesprávne použitie –i/í a –y/ý, 
- zámena dlhých a krátkych samohlások, 
- nesprávne písanie slov spolu alebo osve, 
- nesprávne písanie veľkých a malých písmen.) 

 
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.  
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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.  

 

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 s „Napr.”) 

Pri úlohách, kde si treba zvoliť správnu odpoveď z viacerých možností (napr. pravdivé - 
nepravdivé), v prípade podčiarknutia/označenia všetkých prvkov odpovede úlohu nie je 
možné hodnotiť. 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! 
Vlastné mená osôb, topografické údaje a pojmy uvedené v rámcových učebných 

osnovách sa smú hodnotiť iba ak sú správne napísané podľa pravopisu.  
Celkový počet bodov za jednoduché, krátke úlohy zapíšte do príslušných políčok 

súhrnnej tabuľky na poslednej strane pracovného listu: 
- ak celkový počet bodov je celé číslo, napíšte ho do políčok Spolu i do políčka 
I. Počet bodov po zaokrúhlení;  
- ak  celkový počet bodov skúšky je zlomok, vpíšte ho do políčka Spolu, a po 
zaokrúhlení na celé číslo podľa pravidiel matematiky (napr. 23,5 bodov sa 
zaokrúhľuje na 24 bodov) ho vpíšte do políčka I. Počet bodov po zaokrúhlení. 

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.). 
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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 prebieha pomocou kľúča riešení, ktorý obsahuje konkrétne 
hľadiská a úkony hodnotenia, ako aj k nim prislúchajúce 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 zhodnotenie 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.   
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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. 

 

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”. 

Medzi týmito dvoma aspektmi hodnotenia je samozrejme úzka súvislosť, keďže úkony 
sa dajú vysvetliť a hodnotiť iba prostredníctvom konkrétneho obsahu.  

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. (Napr. v prípade krátkych úloh 
na hľadiská Orientácia v čase a priestore, Používanie odbornej terminológie a Používanie 
prameňov, v prípade dlhých úloh na hľadiská Orientácia v čase a priestore a Používanie 
odbornej terminológie sa môžu udeliť iba 0 alebo 2 alebo 4 body.)  

Ak v kľúči riešení sú pri jednom úkone uvedené viaceré obsahové prvky, z dôvodu ich 
úzkej súvislosti sa určité počty bodov nemôžu udeliť (Napr. v prípade krátkych úloh na 
hľadisko Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti nie je možné dať 1 bod a 4 body, v prípade 
dlhých úloh na Používanie prameňov nie je možné dať 1 bod a 5 bodov, a v prípade hľadiska 
Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti nie je možné dať 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 sa môže prijať 
za správnu odpoveď. Obsahové prvky sa väčšinou skladajú z dvoch častí: určenie času 
a priestoru; používanie všeobecných a konkrétnych pojmov; vymenovanie (konštatovanie, 
predstavenie) a dedukcia. Pri bodovaní to znamená, že ak odpoveď obsahuje iba jednu zložku, 
dáva sa 1 bod, ak obe zložky, udeľujeme 2 body. Samozrejme v prípade obsahových prvkov 
odpovede – predovšetkým pri vymenovaní 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 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. 
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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 netreba zaokrúhľovať!  
8. Vyrátajte celkový počet bodov skúšky získaný v troch slohových úlohách, toto 

číslo uveďte na príslušné miesta v súhrnnej tabuľke na poslednej strane 
pracovného listu: 

- ak celkový počet bodov je celé číslo, napíšte ho do políčok Spolu i II. Počet bodov 
po zaokrúhlení;  

- ak  celkový počet bodov skúšky je zlomok, vpíšte ho do políčka Spolu, a po 
zaokrúhlení na celé číslo podľa pravidiel matematiky (napr. 23,5 sa zaokrúhľuje 
na 24 bodov) ho vpíšte do políčka II. Počet bodov po zaokrúhlení! 

 
III. Stanovenie celkového počtu bodov v pracovnom liste 

 

Sčítajte počet bodov (zaokrúhlených na celé čísla) 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 SI KRÁTKU ODPOVEĎ 
 
1. Kríza rímskej republiky (Za každý prvok 1 bod, spolu 3 body.) 
a) 4.   
b) 7.     
c) 5. 
 
2. Stredoveký obchod (Za každý prvok 1 bod, spolu 3 body.) 
a) levantský (obchod) / Levant 
b) hanzový (zväz )/ mestá 
c) 3. 
 
3. Dejiny starých Maďarov  (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 

Definíca Sídlisko 
a) Brat Julián našiel na tomto sídlisku maďarsky hovoriaci kmeň ešte 
v 13. storočí. 

Magna Hungaria 

b) Toto sídlisko sa nachádzalo južne od panovníckeho centra 
zjednoteného slovanského štátu 

Itilkuz 

c) Toto sídlisko sa nachádzalo na európskom úpätí pohoria deliaceho 
Európu od Ázie. 

Magna Hungaria 

d) Na hranici tohto sídliska sa nachádza Verecký priesmyk. 
 

Itilkuz 

 
4. Reformácia  (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
a) reformovaný/kalvín   
b) evanjelik / luterán  
c) anglikán  
d) (rímsky) katolík (Odpoveď „jezuita“ nie je prijateľná.) 
 
5. Protiturecké boje  (Za každú časť 1 bod, spolu 3 body.) 
a) Štefan Dobó   
b) Ľudovít II, Sulejman   
c) Sulejman, Mikuláš Zrínsky 
(Mená priradené k správnemu prameňu sa môžu prijať aj v opačnom poradí.) 
 
6. Balkánske konflikty  (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 

Opis Číslo mesta / oblasti 
a) Hlavné mesto balkánskeho štátu, ktorý sa od Osmanskej ríše 
osamostatnil ako prvý, od čias staroveku bol významným 
hospodárskym a kultúrnym centrom. 

8 

b) Balkánske územie najskôr obsadené Rakúsko-uhorskou 
monarchiou, neskôr aj včlenené do nej. 

1 

c) Vytúžený cieľ ruskej expanzie, kľúč k opusteniu Čierneho mora 
ruskou flotilou, od čias staroveku hlavné mesto viacerých ríš.  

6 

d) Jeden zo základných článkov vznikajúceho Rumunského 
kráľovstva, predtým vazalské kniežatstvo Turkov. 

3 
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7. Poľnohospodárstvo dualizmu  (Za každý prvok 1 bod, spolu 3 body.) 
a) Vývoz pšenice v najväčšej miere smerovalo do Rakúska alebo iba menšiu časť pšenice 
vyvážali mimo územie Monarchie. (Prijateľná je aj iná, obsahovo správna odpoveď.) 
b) Cena pšenice začala klesať. (Prijateľná je aj iná, obsahovo správna odpoveď.) 
c) Rástol výnos z úrody. (Prijateľná je aj iná, obsahovo správna odpoveď.) 

 
8. Rovnoprávnosť žien  (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 

Podporuje volebné právo žien Odmieta alebo kritizuje volebné právo žien 
A, C B, D 
 
9. Bethlenovská konsolidácia (Spolu 5 bodov.) 
a) Komunistov (1 bod) 
b) Preto, lebo ohrozoval ich územnú celistvosť. alebo Preto, lebo podstatou iredentizmu 
bolo opätovné získanie území Uhorska. (Prijateľná je aj iná, obsahovo správna odpoveď.) 
(1 bod)  
c) Malá dohoda (1 bod) 
d) 2., 5. (Za každý prvok 1 bod.) 
 
10. Prevrat (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
a) 15. marec 1989 (Bod sa udeľuje iba v prípade uvedenia celého dátumu.) 
b) Obaja zomreli ako mučeníci. alebo Oboch popravili. (Prijateľná je aj iná, obsahovo 
správna odpoveď.)  
c) Na represálie / popravy ako následok revolúcie (a boja za slobodu) (v roku 1956) 
(Prijateľná je aj iná, obsahovo správna odpoveď.)  
d) Odchod sovietskych jednotiek z územia Maďarska. (Prijateľná je aj iná, obsahovo 
správna odpoveď.)  
 
11. Tretí svet (Za každý riadok 1 bod, spolu 4 body.) (Bod sa udelí iba v prípade, ak sa 
v danom riadku nachádza správny počet znakov X a sú na správnych miestach.) 
 

Problémy: A B C 
a)   X 
b) X X X 
c)   X 
d) X X  

 
12. Menšiny v Maďarsku (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 

Tvrdenie Pravdivé Nepravdivé
a) Z údajov tabuľky jednoznačne vyplýva, že v rokoch 1930-1941 
klesol počet osôb považujúcich sa za Nemcov. 

 x 

b) Údaje tabuľky potvrdzujú, že v čase prevratu vzrástol podiel 
osôb hlásiacich sa k inému materinskému jazyku, než k maďarčine. 

x  

c) Z údajov tabuľky jednoznačne vyplýva, že v rokoch 1920-1990 
počet osôb hlásiacich sa k nemeckému jazyku nikdy nebol menší 
než počet hlásiacich sa k rumunskému jazyku. 

x  

d) Z údajov tabuľky jednoznačne vyplýva, že v rokoch 1920-1990 
podiel osôb hlásiacich sa k srbskému jazyku nikdy nepresahoval 
podiel hlásiacich sa k slovenskému jazyku. 

 x 
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II. SLOHOVÉ ÚLOHY, VYŽADUJÚCE DLHÚ ODPOVEĎ 
 
13. Cirkev a kultúra        (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na opis vzťahu 
stredovekej cirkvi, vedy a kultúry. 
Odpoveď pomocou prameňa poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. nedôvera k vede, ochrana a šírenie kultúry).  

0–4 

Orientácia 
v priestore a 
čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Napr. uvedie, že opísané fakty sa vzťahujú na stredovekú 
(Západnú a Strednú) Európu.   

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3] 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy: napr. mních, cirkev, veda, pápež. 

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3] 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie, že pápež považoval vedu za zbytočnú, 
a z toho vyvodí podstatný záver (napr. bál sa, že by veda 
spochybnila vieroučné články, svet považoval za 
nepoznateľný, mohol zabrániť šíreniu vedy).    

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3] 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje vzťah stredovekej cirkvi, vedy a kultúry, 
a jeho ďalšie súvislosti. 
O Napr.: poukáže na to, že v stredoveku bola cirkev 
nositeľkou vzdelanosti, a v tejto súvislosti poznamenáva 
závažné fakty (napr. existovala iba cirkevná inteligencia, 
dominovala latinská gramotnosť, stredoveké kresťanstvo 
vytvorilo všeobecnú/nadnárodnú kultúru, zakladali sa 
univerzity, základom vzdelávania bola teológia, filozofiou 
doby bola scholastika, školstvo sídlilo v mníšskych 
a kapitulských školách). 
O Napr.: uvedie nejaký závažný fakt ohľadom vzťahu cirkvi 
a kultúry (napr. prepisovanie kníh prebiehalo v cirkvi, 
cirkevná hudba vznikla pre liturgiu, vďaka sakrálnym 
stavbám sa rozvinulo aj cirkevné výtvarné 
umenie/architektúra), v tejto súvislosti vydedukuje aj nejaký 
záver (napr. cirkevné mecenášstvo zohrávalo významnú 
úlohu v kultúre doby, rukou písané kódexy boli raritou / 
drahé / zdobené, umeleckými štýlmi doby boli gotika a 
romantika). 

0–6 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 4] 

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. Veľká svetová hospodárska kríza       (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na opis čŕt 
hospodárskej krízy v Spojených štátoch v roku 1929. 
Odpoveď pomocou prameňa poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. dopad krízy na každodenný život).  

0–4 

Orientácia 
v priestore a 
čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Napr. uvedie, že kríza vypukla v Spojených štátoch 
amerických v roku 1929.   

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3] 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy: napr. nadvýroba, kríza, burza, banka. 

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3] 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie všetky podstatné prvky karikatúry (napr. 
karikatúra poukazuje na biedu a zároveň aj na prídely chleba 
a bankovú paniku, následkom krízy dochádzalo k pouličným 
incidentom), a v tejto súvislosti poznamená jeden závažný 
záver (napr. mnohí boli odkázaní na podporu, rapídne 
rástla nezamestnanosť, úspory boli ohrozené, k bankrotu 
niektorých bánk prispela aj panika, nariadili bankové 
moratórium).    

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3] 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje okolnosti vzniku krízy, poukazuje na jej 
príčiny i následky. 
O Napr.: poukáže na to, že hlavnou príčinou krízy bola 
nadvýroba, a v tejto súvislosti poznamená jeden závažný fakt 
(napr. nahromadili sa nepredané zásoby tovaru, nastal pokles 
cien, súvislosť s rozmachom pred krízou, nadvýrobu 
stupňoval pokles dopytu/spotreby kvôli kríze). 
O Napr.: uvedie niektorý prvok udalostí na burze, ktoré 
viedli ku kríze (napr. kolaps burzy v New Yorku, náhly pád 
cien akcií, akcie sa prakticky nedali predať), a spomenie 
jeden z bezprostredných príčin alebo  následkov (napr. 
podnikatelia bankrotovali / mali značné ťažkosti, mnohí 
drobní investori prišli o svoj majetok, veľké majetky sa 
nenávratne stratili za krátky čas, akcie boli nadhodnotené). 

0–6 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 4] 

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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15. Organizácia stoličného zriadenia     (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na opis organizácie 
stoličného zriadenia a jeho základných čŕt v dobe Štefana I. 
(Svätého). 
Odpoveď pomocou prameňa poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. zriadeniu niektorých stolíc napomohlo aj 
víťazstvo nad búriacimi sa kmeňovými náčelníkmi).  

0–4 

Orientácia 
v priestore a 
čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že Štefan I. (Svätý) panoval v Uhorsku od roku 
997/1000/1001 až do 1038.   

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3] 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy: napr. stolica, župan, kráľ, kmeň(-ový 
náčelník). 

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3] 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie jeden z podstatných prvkov prameňa (napr. 
k zriadeniu niektorých stolíc / čanádskej stolice mohlo dôjsť 
až po porážke vzbury náčelníkov / Ajtoňa, na čelo stolíc sa 
postavili Štefanovi prívrženci), a v tejto súvislosti 
skonštatuje závažný fakt (napr. zriadenie stolíc súviselo 
s rozšírením kráľovskej moci na celé územie Karpatskej 
kotliny / so šírením (západného) kresťanstva).     

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3] 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný charakterizuje podstatné črty stolíc a poukazuje 
na významné prvky ich fungovania. 
O Poukáže na to, že stolica bola jednotkou štátnej správy na 
územnom princípe alebo uvedie jeden fakt ohľadom územia 
stolíc (napr. v ich stredisku stál jeden hrad, pozostávali zo 
statkov rôznych druhov), a vyvodzuje nejaký podstatný záver 
(napr. kmeňová organizácia sa dostala do pozadia, jej 
fungovanie zabezpečovali stoličné inštitúcie / hradný ľud / 
hradní jobagióni). 
O Uvedie, že na čele stolice stál župan, a ohľadom jeho 
právomocí alebo príjmov poznamená jeden závažný fakt  
(napr. podliehalo mu súdnictvo, vojenské velenie a vyberanie 
daní; jedna tretina kráľovských príjmov z danej župy mu 
zostala / dve tretiny musel odovzdať kráľovi). 
Na ten istý prvok odpovede sa nesmie udeliť bod v hodnotení 
dvoch odlišných hľadísk. 

0–6 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 4] 

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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16. Stredoveké mestá        (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný opisuje predovšetkým politiku uhorských kráľov 
v oblasti rozvoja miest. 
Odpoveď výstižne popíše rozvoj miest a jeho prekážky 
v danom období. 
Rozbor odhalí ciele a nástroje rozvoja miest. 
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, z nich 
dedukuje a formuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Vo svojej odpovedi uvedie aspoň správne storočie konca 
doby Arpádovcov, panovanie Anjouovcov a dobu Žigmunda, 
a uvedie nejakú podstatnú konštatáciu ohľadom tohto 
historického priestoru (napr. umiestnenie uhorských miest, 
obchodných ciest, porovnanie Uhorska a Západnej Európy). 

0–4 
[nie je 
možné 
dať:      
1 a 3] 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy, napr. slobodné kráľovské mesto, poľné 
mesto, banské mesto, mestská samospráva / privilégium, 
mešťan, cech. 

0–4 
[nie je 
možné 
dať:      
1 a 3] 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Uvedie, že slobodné kráľovské mestá mali vlastné 
súdnictvo, v súvislosti s tým poznamená svoje zistenie (napr. 
je základným prvom samosprávy, vzorom bol Budín, 
odvolacou inštanciou sa stal taverník, vymanili sa spod 
stoličného súdnictva).   
O Uvedie, že Karol Róbert povzbudzoval obchodníkov na 
zvolenie si trasy českej / moravskej / severo-západnej / 
obchádzajúcej Viedeň, v tejto súvislosti uvedie zistenie 
(napr. dôvodom bolo právo Viedne pozastaviť tovar, 
z tridsiatku pochádzali významné kráľovské príjmy, toto 
opatrenie bolo neúspešné).  
O Uvedie jeden fakt, ktorý vyčítal z mapy (napr. väčšina 
miest boli poľné mestá, sieť miest bola hustejšia 
v Zadunajsku / v Hornom Uhorsku / v Sedmohradsku, 
pomenuje aspoň tri významnejšie mestá), v súvislosti s tým 
skonštatuje závažné zistenie (napr. poľné mestá záviseli od 
zemepánov, väčšie mestá vznikali popri hlavných 
obchodných ciest, hustota sieti miest zaostala za Západnou 
Európou). 

0–8 
[nie je 
možné 
dať:      
1 a 5] 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje urbanizačnú politiku uhorských 
panovníkov, jej ciele a príčiny.  
O Uvedie, že Belo IV. udelil viacerým obciam mestské 
privilégia, a v tejto súvislosti sformuluje jedno pozorovanie 
(kráľ tak urobil z obranných dôvodov po tatárskych 
nájazdoch, privilégiá zahŕňali aj povinnosť postaviť 
kamenný múr, obývali ich západní/nemeckí kolonisti).   

0–10 
[nie je 
možné 
dať:      
1 a 6] 
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O Uvedie, že reformy Karola Róberta boli priaznivé pre 
(banícke) mestá, a v tejto súvislosti sformuluje svoje 
pozorovanie (napr. opíše základné prvky baníckej reformy, 
zaviedli menu s trvalou hodnotou, opieral sa o mestá 
v bojoch s barónmi, vytvoril hodnosť taverníka). 
O Uvedie, že Žigmund napomáhal vzniku stavovskej 
organizácie mešťanov, a v tejto súvislosti sformuluje svoje 
pozorovanie (napr. zvolal rokovanie v roku 1405, umožnil 
im zastúpenie na krajinskom sneme, zaviedol jednotné 
miery, v nezhodách s barónmi sa opieral o mestá). 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.   
Na ten istý prvok odpovede sa nesmie udeliť bod v hodnotení 
dvoch odlišných hľadísk. 

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. Aprílové zákony         (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný opisuje predovšetkým prítomnosť liberalizmu 
v aprílových zákonoch.  
Odpoveď pomocou prameňa poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. práva a slobody, ústavnosť, rovnosť pred 
zákonom).  

0–4 

Orientácia 
v priestore a 
čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že aprílové zákony prijali 11. apríla 1848, 
a poukáže na to, že sa vzťahovali na Uhorsko alebo Uhorsko 
bolo súčasťou Habsburskej ríše.   

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3] 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy: napr. liberalizmus, ústava, práva a slobody, 
všeobecná daňová povinnosť, zodpovedná vláda, 
oslobodenie nevoľníkov, sloboda tlače. 

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3] 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Uvedie, že výkonná moc sa sústredila v rukách nezávislej, 
zodpovednej vlády, a v tejto súvislosti uvedie svoje zistenie 
(napr. zodpovedala krajinskému snemu, bola nezávislá od 
dvora / ríše, zanikli ministerstvá).     

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3] 
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Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opíše znaky liberalizmu v aprílových zákonoch, 
odhalí ich ciele. 
O Poukáže na to, že jedným cieľov liberalizmu bol vznik 
ústavného štátu, v tejto súvislosti uvedie nejaký záver (napr. 
vznikol krajinský snem na zastupiteľskom princípe, zaviedli 
cenzové volebné právo). 
O Uvedie, že základnou požiadavkou liberalizmu je rovnosť 
práv / pred zákonom, v tejto súvislosti uvedie nejaký záver 
(napr. uskutočnilo sa zrušenie nevoľníctva, zrušili sa 
šľachtické privilégiá), alebo uvedie, že základnou 
požiadavkou liberalizmu je uplatnenie slobôd, a v tejto 
súvislosti uvedie nejaký záver (napr. zaviedli slobodu tlače / 
zrušili cenzúru). 
Na ten istý prvok odpovede sa nesmie udeliť bod v hodnotení 
dvoch odlišných hľadísk. 

0–6 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 4] 

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. Rákociho boj za slobodu      (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný opisuje predovšetkým dejiny Rákociho boja za slobodu. 
Odpoveď výstižne popíše príčiny bojov, mocenský a vojenský 
pomer síl, ako aj ukončenie bojov. 
Rozbor odhalí rolu kurucských krajinských snemov. 
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, z nich 
dedukuje a formuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a 
čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že boj za slobodu sa odohrával v rokoch 1703-11, 
spomenie jednu z priestorových dimenzií problematiky (Rákoci 
bol sedmohradským kniežaťom, expanzia a stiahnutie sa 
kurucov). 

0–4 
[nie je 
možné 
dať:    
1 a 3] 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické pojmy 
spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne historické 
pojmy, napr. kuruc, labanc, detronizácia, stavovská konfederácia, 
hajdúch, absolutizmus. 

0–4 
[nie je 
možné 
dať:    
1 a 3] 
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Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný do svojej odpovede včlení informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Uvedie, že sečiansky (Szécsény) krajinský snem zvolil 
Rákociho za kniežaťa, v súvislosti s tým poznamená svoje zistenie 
(napr. Uhorsko fungovalo ako stavovská konfederácia, možnosť 
dohody s Habsburgovcami tak zostala otvorená, došlo k politickej 
konsolidácii vojenských úspechov, na kontrolu Rákociho postavili 
Senát).   
O Uvedie, že na ónodskom krajinskom sneme došlo k detronizácii 
Habsburgovcov / Jozefa I., v tejto súvislosti uvedie zistenie (napr. 
Rákoci tým chcel zabrániť vyrovnaniu s Habsburgovcami / s 
Jozefom I., takto si chcel získať zahraničných spojencov, vyrubili 
dane aj na šľachtu, došlo k ozbrojenému násiliu).  
O Uvedie, že na blatnopotockom sneme vyhlásili pre poddaných 
hajdúsku slobodu, v súvislosti s tým skonštatuje závažné zistenie 
(napr. týmto spôsobom sa Rákoci snažil udržať poddaných 
v ozbrojení, príčinou bol rozklad kuruckého vojska, napriek tomu 
však kuruci utrpeli porážku). 

0–8 
[nie je 
možné 
dať:    
1 a 5]  

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje dejiny Rákociho boja za slobodu, skúma 
príčiny jeho vypuknutia, pomer síl a jeho ukončenie.  
O Uvedie, že boj za slobodu vypukol ako protest proti 
habsburskému absolutizmu, a v tejto súvislosti sformuluje jedno 
pozorovanie (napr. Habsburgovci zrušili slobodné voľby kráľa, 
zrušili klauzulu o práve na odpor, postavili komisiu pre 
novozískané územia, prepustili vojakov z pohraničných hradov / z 
pomedzia, zrušili sa zasadanie krajinského snemu, významne 
vzrástli dane).   
O Uvedie, že vojenská sila kuruckého vojska ďaleko zaostávala 
od cisárskej armády, a v tejto súvislosti sformuluje svoje 
pozorovanie (napr. prevažovala ľahká jazda, používali koristnícky 
spôsob boja, významné bitky prehrali, hrady zostali v rukách 
cisára, boj za slobodu závisel od vojny o španielske dedičstvo / od 
francúzskej pomoci, bol považovaný za druhoradé bojisko). 
O Uvedie, že boj za slobodu sa ukončil kompromisným 
satmárskym mierom, a v tejto súvislosti formuluje svoje 
pozorovanie (napr. kuruci dostali amnestiu, znovu nastolili 
stavovské inštitúcie). 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými vedomosťami 
a správnymi konštatovaniami.   

0–10 
[nie je 
možné 
dať:    
1 a 6] 

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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19. Poľnohospodárstvo v Rákosiho ére     (krátka) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný opisuje predovšetkým zmeny v poľnohospodárstve, 
ktoré sa odohrali za vlády Rákosiho.  
Odpoveď pomocou prameňa poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. súvislosti medzi prenasledovaním kulakov a 
kolektivizáciou).  

0–4 

Orientácia 
v priestore a 
čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie časové rozmedzie Rákosiho éry (1949-1953/56), 
a poukáže na to, že Maďarsko tvorilo súčasť sovietskeho 
bloku / zriadenie kopírovalo sovietsky vzor.   

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3] 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy: napr. poľnohospodárstvo, kolektivizácia, 
pôda, sedliaci (sedliactvo). 

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3] 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Uvedie niektorý z dôležitých prvkov karikatúry (napr. 
kulak je zobrazený tučný / nesympatický, z obrazu cítiť 
kulakovo bohatstvo / moc), a v tejto súvislosti uvedie nejaké 
zistenie (napr. kulakov považovali za /triednych/ nepriateľov 
/ vykorisťovateľov, plagát chce poštvať verejnosť proti 
kulakom, snaha zdiskreditovať kulakov).     

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3] 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opíše zmeny v poľnohospodárstve, poukazuje na 
ich príčiny i následky. 
O Poukáže na to, že došlo ku kolektivizácii, a vysvetlí, čo to 
znamenalo (zakladanie družstiev a štátnych hospodárstiev), 
alebo spomenie jeden z nástrojov vyvíjania tlaku na 
sedliactvo – ktoré sa nenachádza v prameni (napr. vysoké 
dane, nútené odvody), alebo skonštatuje, že v tomto období 
sa väčšina pôdy aj napriek týmto snahám zachovala 
v súkromnom vlastníctve. 
O Uvedie, že poľnohospodárska výroba upadla, a spomenie 
jeden z podstatných dôvodov (napr. mnohí neboli osobne 
zainteresovaní v efektívnej výrobe, násilné 
spriemyselňovanie spôsobilo odliv kapitálu / pracovnej sily 
z poľnohospodárstva), alebo spomenie jeden z podstatných 
následkov tohto javu (napr. problémy so zásobovaním 
potravinami, na krátku dobu zaviedli systém potravinových 
lístkov, Maďarsko bolo nútené dovážať pšenicu a víno). 
Na ten istý prvok odpovede sa nesmie udeliť bod v hodnotení 
dvoch odlišných hľadísk. 

0–6 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 4] 

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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20. Politické zriadenie v Kádárovej ére     (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný predovšetkým charakterizuje politické zriadenie 
Kádárovej éry od začiatku 1960-tych rokov. 
Opíše významné črty režimu. 
Poukazuje na podstatné rozdiely v porovnaní s Rákosiho 
érou. 
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, z nich 
dedukuje a formuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že Kádárova éra trvala do r. 1988/89 alebo 
predmetnú tému umiestňuje do obdobia 1960-80, a poukáže 
na to, že Maďarsko bolo v tomto období súčasťou 
sovietskeho bloku. 

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3] 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy, napr. stranoštát / systém jednej politickej 
strany, diktatúra, strana, základné práva a slobody. 

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3] 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do svojej odpovede informácie 
z prameňov a vyvodí z nich závery. 
O Uvedie niektorý z podstatných prvkov/čŕt citátu (napr. 
Kádár preformuloval heslo Rákosiho éry, každého považoval 
za podporovateľa režimu, pokiaľ nevyvíjal odpor), a v tejto 
súvislosti uvedie nejaký záver (napr. oproti Rákosiho režimu 
to predstavovalo zmiernenie, nevyžadoval aktívnu podporu 
režimu, uspokojil sa s politickou neutralitou, mnohých 
motivoval k zanechaniu politiky).   
O Uvedie niektorý z významných prvkov erbu (napr. objavili 
sa národné farby, obsahoval aj národné aj komunistické 
symboly), a v tejto súvislosti uvedie nejaký záver (napr. 
používanie národných symbolov poukazuje na zmeny 
v politickom živote, vyjadroval zároveň vlastenecké city 
i príslušnosť k socialistickému táboru, erb predstavuje 
významný posun oproti Rákosiho ére). 
O Uvedie niektorý z významných prvkov prameňa (napr. 
Kádár kritizoval politiku Rákosiho éry, popieral, že by 
maďarskí politici konali v 1950-tych rokoch na základe 
sovietskych príkazov, nesúhlasil so slepým sledovaním 
sovietskeho vzoru), a v tejto súvislosti uvedie nejaký 
podstatný záver (napr. Kádárov režim nekopíroval otrocky 
sovietsky vzor, snažil sa prispôsobiť danostiam Maďarska, 
uvoľnila sa závislosť od Sovietskeho zväzu, Kádárov výrok 
o 1950-tych rokoch nebol pravdivý). 

0–8 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 5] 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje hlavné črty Kádárovej éry a poukazuje na 
ich príčiny i následky.  
O Uvedie, že v Kádárovej ére bola v Maďarsku diktatúra 
stranoštátu / politické zriadenie jednej strany a pomenuje 
aspoň dva prvky tohto systému (napr. neboli slobodné voľby, 

0–10 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 6] 
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fungovali iba civilné organizácie vedené stranou, skutočným 
vodcom krajiny bol generálny tajomník strany, strana 
disponovala vlastnou vojenskou zložkou, snažili sa umlčať 
opozičné hlasy, za cieľ si vytýčili budovanie socializmu).   
O Uvedie, že v tomto období sa obmedzili základné práva 
a slobody, a toto tvrdenie podoprie aspoň dvoma príkladmi  
(napr. neuplatňovala sa sloboda prejavu, cirkev bola 
kontrolovaná štátom, občanov praktizujúcich svoju vieru 
znevýhodňovali, obmedzovali cestovanie do zahraničia, časť 
odporcov režimu sa na jeho začiatku dostala do väzenia). 
O Uvedie aspoň jeden podstatný rozdiel oproti Rákosiho 
režimu (napr. chýba kult osobnosti, ukončil sa teror), 
a v tejto súvislosti uvedie nejaký podstatný záver (napr. jeho 
režim sa zvykol nazývať „mäkká diktatúra“, Maďarsko 
spomínali ako „najveselší barak“, Kádár sa snažil predísť 
vypuknutiu ďalšej možnej revolúcii, zmiernenie nastalo po 
ukončení represálií za revolúciu a boj za slobodu). 
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 
 
 
Referencie textových a obrazových prameňov, tabuliek a diagramov: 
 
Úloha č. 4: B) nl.wikipedia.org 
Úloha č. 8:  

A) hcms-8th-grade-history.wikispaces.com 
B) 12amalla.edublogs.org 
C) www.flickriver.com 
D) www.ebay.ie 

Úloha č. 10: hvg.hu 
Úloha č. 14: bearishnews.com 
Úloha č. 16: mek.oszk.hu 
Úloha č. 19: Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Feladatgyűjtemény az új 
történelem érettségihez. 12. évfolyam 
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