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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 obdĺžnikoch 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: „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 napísané správne 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.   
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. 
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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. 

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!  
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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 kolónok Spolu i II. Počet 
bodov po zaokrúhlení;  

- ak  celkový počet bodov skúšky je zlomok, vpíšte ho do kolónky Spolu, a po 
zaokrúhlení na celé číslo podľa pravidiel matematiky (napr. 23,5 sa zaokrúhľuje 
na 24 bodov) ho vpíšte do kolónky 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. OTÁZKY VYŽADUJÚCE KRÁTKE ODPOVEDE 

 

1. Východné civilizácie staroveku (Z a každý riadok 1 bod, spolu 4 body.) 

 Druh písma alebo osoba Krajina, ríša alebo región 
a) Buddha India 
b) Klinové písmo Sumér alebo Mezopotámia alebo Asýria 

alebo Starobabylonská ríša 
c) Hieroglyfy Egypt 
d) Chamurapi Starobabylonská ríša alebo Mezopotámia 
 
2. Feudálne hospodárstvo a spoločnosť (Za každý prvok 1 bod, spolu 5 bodov.) 
a) 11-12. storočie 
 
b)  
 

 
 

   X 

 
 
 
 
 

  

 
c) 

 
 
 
 
 
 
 

d) parcely patriace jednotlivým rodinám 
 
3. Ján Huňadi (Za každý prvok 1 bod, spolu 3 body.) 
a) dlhá výprava 
b) bitka/porážka pri Varne 
c) bitka/víťazstvo pri Belehrade 
 
4. Reformácia a protireformácia (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 

 
Osoby     Pojmy 

 

 b d g h B D E H

 
5. Uhorsko v ranom stredoveku (Za každý prvok 1 bod, spolu 6 bodov.) 
a) panstvo 
b) kuruci 
c) labanci 

 

les 

pozemok alebo poddanská usadlosť alebo roľnícky dom 
 

les  
pastvina 
tŕstie 

majer 
poddanská  usadlosť 
osevný postup 

jarina 
ozimina 
úhor 
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d) stavovská konfederácia 
e) zbavenie trónu alebo detronizácia 
f) hajdúsi 
 
6. Vznik USA (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 

Tvrdenia  Správne Nesprávne
a)  X 
b)  X 
c)  X 
d) X  

7. Revolúcia v marci 1848 (Spolu 4 body.) 
a) Pešť (0,5 bodu) 
b) 15. marec 1848 (0,5 bodu) 
c) 
Obnova niekdajšej územnej celistvosti Uhorského kráľovstva. 12. 
Zrušenie stavovských privilégií. 4. (Prijateľné sú aj 6.a 7.) 
Oslobodenie poddaných. 7. 
(Za výber a číslo spolu 1 bod.) 
 
8. Nacistické Nemecko (Za každý prvok 1 bod, spolu 3 body.) 
a) rasová teória alebo rasizmus alebo nenávisť proti „rasám“ považovaným za podradné 
b)  
Rysy muzikanta pripomínajú opicu a to symbolizuje podradnosť „černošskej rasy“ alebo 
negroidný hudobník je pôvodcom degenerovanej hudby. 
Emblém s Dávidovou hviezdou: antisemitizmus alebo „degenerovaná hudba“ vznikla aj 
pričinením Židov.  (Aj iná obsahovo správna odpoveď je prijateľná.) 
 
9. Maďarsko medzi dvoma svetovými vojnami (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 
a) 1941 b) 1918 c) 1920 d) 1928 e) 1921 f) 1944 g) 1941 h) 1944 
 
10. Komunistická diktatúra (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
a)  
... je v záujme národného hospodárstva, pretože poskytuje dôležitú surovinu alebo vyvoláva 
dovoz kapitálu alebo krajina sa musí stať sebestačnou. 
... môže sa udomácniť v Maďarsku, pretože naše prírodné danosti to umožňujú alebo 
prevzatím sovietskych skúseností môžeme predísť ťažkostiam alebo socialistické plánové 
hospodárstvo premôže prírodu. 
b) 
... je nehospodárske, pretože si vyžaduje priveľa investícií alebo si prisvojuje pôdu 
a investície od iných ekonomickejších rastlinných kultúr alebo bolo by príliš drahé 
v porovnaní s importom. 
... je prakticky nemožné, pretože v našich prírodných podmienkach by prinášal iba nepatrnú 
úrodu alebo spravidla by neprinášal úrodu vhodnej kvantity či kvality. 
(Aj iné obsahovo správné odpovede sú prijateľné.) 
 
11. Súčasnosť (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 2 body.) 
 a) 
spomedzi najchudobnejších: Pakistan alebo Bangladeš 
spomedzi najbohatších: Tajwan alebo Južná Kórea alebo Kuvajt 
(Bod sa dáva iba v prípade oboch správnych výberov: 0,5 bodu) 
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b)  
Hospodárska príčina: napr. zaostalosť v oblasti techniky, monokultúrne hospodárstvo 
vystavené kolísaniu svetového trhu, zlá hospodárska politika, nedostatok akumulácie 
(zhromažďovania) kapitálu alebo jej nízka miera, nesprávne využitie vonkajších úverov 
Spoločenská príčina: napr. preľudnenie, nedostatok vzdelania, prevaha agrárneho 
obyvateľstva, rozdelená spoločnosť, etnické a náboženské konflikty 
História: napr. kmeňové a rodové tradície spomaľujúce pokrok, etnické a náboženské 
konflikty, kolonistická minulosť, konzervatívne a archaické pomery ako prekážky 
modernizácie 
(Aj iná obsahovo správna odpoveď je prijateľná.) 
 
12. Súčasná maďarská spoločnosť (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 2 body.) 
a) (Neustály) úbytok 
b) (Neustály) rast 
c) A 
d) úbytok počtu narodených 
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II. SLOHOVÉ ÚLOHY, VYŽADUJÚCE DLHŠIE ROZVINUTIE  

13. Kríza rímskej republiky (krátka) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na prejavy krízy rímskej 
republiky. 
Analýzou prameňov dospeje k podstatným záverom. 

0–4 

Orientácia 
v priestore a 
čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie časový rámec prvej fázy krízy republiky.  
Ako rozhodujúce miesto daných udalostí uvedie mesto Rím.   

0–4 
[nie je 
možné 
dať:    
1 a 3] 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecnú terminológiu a 
historické pojmy spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne pojmy: 
štát, republika, občianska vojna, konzul, senát, diktátor, 
provincia, senátorský stav, rytiersky stav. 

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

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Uvedie, že veľké dobyvačné vojny premenili princípy 
rímskej politiky a etiky a skonštatuje, že v záujme riešenia 
problémov pristúpili namiesto spôsobov republikánskeho 
štátneho zriadenia k politickým krokom vedúcim k samovláde.   

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

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje činitele formujúce udalosti predmetného 
krízového obdobia. 
O Poukáže na to, že následkom expanzií sa rozloha ríše 
viacnásobne zväčšila, a že táto novovzniknutá situácia viedla 
k novým spoločenským napätiam (napr. rozpory senátorského 
a rytierskeho stavu, krachujúci roľníci, masa otrokov). 
O Uvedie, že následkom vojnových porážok v cudzine (napr. 
Mitridates) bolo potrebné postaviť stálu žoldniersku armádu, 
ďalej poukazuje na to, že veliteľ armády dostal šancu na trvalé 
získanie politickej moci, a to aj porušením republikánskeho 
štátneho poriadku. 

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 

 

14. Občianska vojna v USA (krátka) 
Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 
Skúšaný analyzuje príčiny vypuknutia občianskej vojny 
zo spoločenského, politického a ideologického hľadiska. 
Analýzou prameňov dospeje k podstatným záverom. 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 

O Uvedie časový rámec občianskej vojny (1861–65) 
a spomenie rozpor medzi severnými a južnými štátmi. 

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

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Odborne správne používa nasledovné všeobecné 
a konkrétne pojmy: štát, otroctvo, občianska vojna, plantáže. 

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 nezmieriteľný rozpor v postojoch Severu a Juhu 
ohľadom otázky otroctva a skonštatuje, že tento fakt mohol 
viesť k narušeniu jednoty USA.  

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

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví príčiny vedúce k rozporom medzi 
Severom a Juhom.  
O Odhalí historicky podmienené hospodárske rozdiely 
medzi severnými a južnými štátmi (napr. Sever: farmárske 
hospodárenie, industrializácia – Juh: plantáže využívajúce 
pracovnú silu otrokov), a uvedie z nich vyplývajúce 
spoločenské rozdiely (napr. demokratický Sever – 
aristokratický Juh).   
O Uvedie  rozdiely v postojoch k otroctvu a jednote Únii na 
Severe a na Juhu, a skonštatuje, že južný rasizmus sa dostal 
do konfliktu s výkladom ústavy na severe krajiny.  

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

Skladba, jazyková 
správnosť 

Slohová práca študenta sa skladá z viet, text je logicky 
rozpracovaný. 
Text neobsahuje hrubé gramatické alebo pravopisné chyby. 

0–2 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 24 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 

       

15. Kráľ Matej (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na charakteristiku 
panovníckeho profilu Mateja. 
Analýzou prameňov dospeje k podstatným záverom. 

0–4 

Orientácia 
v priestore a 
čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie časový rámec Matejovho panovania (1458–1490). 
Uvedený historický priestor: Uhorské kráľovstvo, Sliezsko, 
Viedeň, Budín, Vyšehrad.   

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

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecnú terminológiu a 
historické pojmy spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne pojmy: 
štát, politika, stavy, Corvina, renesancia, humanizmus. 

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3]

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Uvedie veľké rozdiely v hodnotení súčasníkov a neskorších 
dôb, a skonštatuje, že skutočné rozmery prínosu Matejovho 
panovania rozpoznali až v neskorších dobách.    

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

Ú Skúšaný opisuje rozhodujúce činitele Matejovho panovania. 
O Poukáže na niektorý z Matejových zahraničnopolitických 
výsledkov, a skonštatuje, že tým rozšíril politické možnosti 
svojej krajiny. 
O Uvedie určujúce vnútropolitické faktory krajiny (napr. boj  
proti vplyvu hornej šľachty, renesančný dvor, reformy v oblasti 
štátnej správy a financií), a poukazuje na to, že Matej upevnil 
kráľovskú moc a vytvoril vnútornú stabilitu. 

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 

16. Mária Terézia a Jozef II. (dlhá) 
Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 
Skúšaný charakterizuje podobnosti a rozdiely v regulatívnej 
činnosti týchto dvoch panovníkov v Uhorsku. 
Analýzou prameňov dospeje k podstatným záverom. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje panovanie týchto panovníkov v čase 
a priestore. 
O Uvedie roky panovania Márie Terézie a Jozefa II. (1740–
1780 a 1780–1790) a spomenie, že Uhorské kráľovstvo bolo 
súčasťou Habsburskej ríše.  

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

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné a historické pojmy 
spojené s témou. 
O Odborne správne používa nasledovné všeobecné 
a konkrétne pojmy: štát, absolutizmus, stavy, krajinský 
snem, stolica, nevoľník, osvietenský absolutizmus, 
náboženská tolerancia, urbárska regulácia. 

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

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Predstaví základné zásady Kaunitzovho návrhu (napr. 
stavovské obmedzenia, plán zdanenia šľachty, zlepšenie 
daňovej schopnosti poddaných) a skonštatuje, že všetky 
svedčia o skrytom konflikte s uhorskými stavmi.   
O Uvedie jeden z cieľov Ratio Educationis (napr. cnosti, 
rozvoj talentu, výchova k dodržiavaniu zákonov) 
a skonštatuje, že toto nariadenie Márie Terézie za prvoradý 
cieľ školstva považuje výchovu užitočných občanov alebo 
v nariadení sa odzrkadľujú princípy osvietenstva alebo 
nariadenie bolo prvou celoplošnou reguláciou školstva na 
území Uhorska.  
O Predstaví obsah nariadenia Jozefa II. o stoliciach (napr. 
namiesto vysokého stupňa autonómie centralizácia), 
a skonštatuje, že podľa názoru panovníka stolice bránili 
efektívnemu fungovaniu centralizovanej vlády (alebo 
absolútnej vlády).   

0–8 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 5] 
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Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma určujúce činitele politiky oboch 
panovníkov.  
O Poukazuje na konflikty veľmocí v 18. storočí, 
a skonštatuje, že modernizácia ríše bola nevyhnutná, ak 
Rakúsko chcelo udržať svoje pozície v konkurencii veľmocí.   
O Spomenie ďalšie nariadenia týchto panovníkov (napr. 
nariadenie o zrušení nevoľníctva, jazykový zákon, 
tolerančný patent) a poukazuje na to, že tieto nariadenia, 
zrodené v duchu osvietenstva, slúžili modernizácii ríše. 
O Uvedie, že Uhorsko zaostávalo (napr. spoločenské 
zriadenie, inštitúcie, vzdelanosť), a skonštatuje, že nariadenia 
týchto panovníkov mali za cieľ pozdvihnutie krajiny, 
zároveň však obmedzili jej nezávislosť. 
O Predstaví osobnostné rozdiely predmetných panovníkov, 
a poukazuje na fakt, že práve z toho pramení premyslený 
charakter uhorskej politiky Márie Terézie, ako aj zlyhanie 
vlády Jozefa II.   

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 

 

17. Revolúcia a boj za slobodu v rokoch 1848-49 (krátka) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na skúmanie okolností 
vzniku domobrany. Analýzou prameňov dospeje k podstatným 
záverom. 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že uhorský boj za slobodu utrpel porážku v roku 
1849. Uhorsko bolo v tom čase súčasťou Habsburskej ríše.   

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

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecnú terminológiu a 
historické pojmy spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne pojmy: 
veľmoc, nezávislosť, zahraničná politika, vojsko, mocenská 
rovnováha, Svätá aliancia. 

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

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Uvedie, že v prípade neutrálneho postoja veľmocí by 
uhorské vojenské víťazstvá nad rakúskymi silami boli umožnili 
nezávislosť Uhorska, a skonštatuje, že sa tak nestalo, pretože 
v tej dobe Rakúsko ešte tvorilo súčasť mocenskej rovnováhy 
v Európe.    

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

Ú Skúšaný opisuje rozhodujúce podmienky organizácie 
domobrany. 
O Uvedie, že výsledok uhorského boja za slobodu určovali 
zahraničnopolitické záujmy európskych veľmocí, 
a skonštatuje, že záujmy dvoch vedúcich veľmocí kontinentu 
(Veľkej Británie a Ruska) si vyžadovali udržanie 
veľmocenského statusu Habsburskej ríše alebo skonštatuje, že 
vytvorenie nezávislého Uhorska, vytrhnutím z celistvosti ríše, 
by bolo pre Veľkú Britániu a Rusko neprijateľné. 
O Uvedie, že Rusko (na žiadosť Habsburgovcov) poslalo na 
porazenie uhorského boja za slobodu obrovskú armádu, 
a skonštatuje, že cárske Rusko sa vojensky zapojilo do 
konfliktu v záujme obrany európskeho poriadku Svätej 
Aliancie, resp. v záujme upevnenia vlastnej prestíže alebo 
uvedie inú zahraničnopolitickú súvislosť uhorského boja za 
slobodu (napr. pokus maďarskej politiky o získanie spojencov, 
Rakúsko trvalo na vojenskom riešení konfliktu), a skonštatuje, 
že vznik nezávislého Uhorska nebol v danej dobe možný. 

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. Národnosti v dobe dualizmu (dlhá) 
Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 
Skúšaný sa snaží charakterizovať postavenie národností 
v období vyrovnania a dualizmu. Poukazuje aj na udalosti, 
ktoré viedli k tejto situácii. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase Ú Skúšaný umiestňuje zadanie v čase a priestore. 

O Uvedie, že obdobie dualizmu v Uhorsku spadá medzi roky 
1867 až 1918.  

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3]

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné a historické pojmy 
spojené s témou. 
O Odborne správne používa nasledovné všeobecné 
a konkrétne pojmy: národný štát, štátny jazyk, národ, 
národnosť, liberalizmus, vyrovnanie, národnostný zákon, 
emigrácia, asimilácia, ľudové školstvo. 

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

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Uvedie, že národnosti tvorili väčšinu obyvateľstva krajiny, 
a skonštatuje, že napriek ich početnému rastu sa ich pomer 
v období dualizmu znížil.   
O Analyzuje etnické zloženie emigrantov, a uvedie, že 
emigrácia sa dotýkala národností (Slováci, Nemci, Rusíni) 
vo väčšej miere.  
O Uvedie, že v porovnaní s maďarským obyvateľstvom bola 

0–8 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 5] 
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miera alfabetizácie v národnostných spoločnostiach (s 
výnimkou Nemcov) nižšia, a skonštatuje, že to súviselo 
s oneskorením ich modernizácie.    

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma určujúce činitele charakteristických čŕt 
života národností.  
O Spomenie, že vyrovnanie neuznalo národnosti ako 
samostatné politické národy v Uhorsku, a skonštatuje, že 
národnostná otázka bola jedným najvýznamnejších 
problémov obdobia dualizmu.   
O Popíše proces a následky spontánnej asimilácie, 
a skonštatuje, že asimilácia sa menej dotýkala tých 
národností, ktoré žili kompaktne, spolu na jednom území 
(nie roztrúsene). 
O Uvedie, že väčšina veľkých národnostných skupín žila 
v predchádzajúcom období v nedostatočne vyvinutej 
spoločenskej štruktúre, a skonštatuje, že následkom toho sa 
u nich proces modernizácie spoločnosti naštartoval s 
oneskorením. 
O Uvedie, že kultúrny rozmach dualizmu (napr. zákon 
o ľudovom školstve) pozdvihol aj vzdelanostnú úroveň 
národností v Uhorsku, a skonštatuje, že napriek tomu sa 
nepodarilo celkom eliminovať oneskorený rozvoj, zdedený 
z minulosti, alebo skonštatuje, že vládna politika 
uprednostňovala výučbu v maďarskom jazyku.   

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 

19. Revolúcia a boj za slobodu v roku 1956 (krátka) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy Skúšaný sa sústreďuje na príčiny vypuknutia a program (ciele) 
revolúcie. Analýzou prameňov dospeje k podstatným záverom. 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že revolúcia vypukla 23. októbra 1956 v Budapešti 
alebo v päťdesiatych rokoch bolo Maďarsko súčasťou 
východného bloku.   

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

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecnú terminológiu a 
historické pojmy spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne pojmy: 
demokracia, stranícky štát, strana, revolúcia, diktatúra, 
päťdesiate roky, kult osobnosti. 

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

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Vysvetlí heslá demonštrantov, a skonštatuje, že davy žiadali 
ukončenie straníckej diktatúry a nastolenie demokratických 
pomerov.    

0–4 
[nie je 
možné 
dať:    
1 a 3] 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje činitele formujúce ciele revolúcie. 
O Uvedie, že Maďarsko po roku 1945 bolo satelitom 
Sovietskeho zväzu, a skonštatuje, že zmeny v Maďarsku úzko 
súviseli s tamojšími udalosťami po Stalinovej smrti. 
O Uvedie, že krivdy maďarskej spoločnosti korenili 
v sovietskej okupácii a straníckej diktatúre, a skonštatuje, že 
z tohto dôvodu sa ciele revolúcie sústreďovali okolo 
nezávislosti, politického pluralizmu a zabezpečenia ľudských 
práv. 

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 

20. Horthyho éra (dlhá) 
Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný sa sústreďuje na konsolidačné procesy v 1920-tych 
rokoch. Svoju pozornosť venuje aj spoločensko-politickým 
procesom a hospodárskej stabilizácii. Analýzou prameňov 
dospeje k podstatným záverom.  

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje zadanie v čase a priestore. 
O Proces konsolidácie umiestňuje do obdobia prvej vlády 
Pála Telekiho a predsedníctva vlády Istvána Bethlena (1920-
1931). Priestor: trianonské Maďarsko.  

0–4 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 3]

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné a historické pojmy 
spojené s témou. 
O Odborne správne používa nasledovné všeobecné 
a konkrétne pojmy: štát, obmedzený parlamentarizmus, 
volebné právo, pozemková reforma, guvernér, numerus 
clausus, konsolidácia. 

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

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Uvedie, že vďaka pozemkovej reforme vznikli trpasličie 
statky, a skonštatuje, že prvoradým cieľom zákona bolo 
sprostredkovanie pôdy a živobytia státisícom rodín.  
O Uvedie podstatné črty „zákona o poriadku“, a skonštatuje, 
že protirevolučné zriadenie sa snažilo dlhodobo vylúčiť 
možnosť zmeny.   
O Uvedie podstatu paktu Bethlena a Peyera, a skonštatuje, že 
táto dohoda, vytvorením rámcov pre odbory, prispela 
k zmierneniu spoločenského napätia.    

0–8 
[nie je 
možné 
dať:     
1 a 5] 
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Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma najdôležitejšie činitele ovplyvňujúce 
proces konsolidácie.  
O Vymenuje hospodársko-politické opatrenia dvadsiatych 
rokov (napr. pôžička Spoločnosti národov, založenie 
Maďarskej národnej banky, zavedenie novej meny - pengő), 
a skonštatuje, že hospodárska konsolidácia sa viazala k menu 
predsedu vlády Istvána Bethlena.   
O Zistí, že protirevolučné zriadenie vzniklo s cieľom 
negovať revolúcie, a skonštatuje, že z tohto faktu vyplývajú 
ďalšie významné črty úradnej politiky (napr. obmedzenie 
volebného práva, neodvolateľnosť vládnej strany, zákaz 
extrémistických hnutí). 
O Spomenie nepomer vo vlastníctve pozemkov, nevyriešenú 
robotnícku otázku, a z toho vyvodí hlavné kroky 
konzervatívnej reformnej politiky vlády (napr. pozemková 
reforma, pakt, sociálne poistenie) alebo uvedie kroky 
v prospech rozšírenia zahraničnopolitického manipulačného 
priestoru (napr. detronizácia Habsburgovcov, členstvo 
v Spoločnosti národov, otvorenie sa v smere Talianska a 
Juhoslávie), a skonštatuje, že vo svojej zahraničnej politike 
sa vláda rozhodla pre politiku zmierenia a integrácie.  
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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