
Történelem szlovák nyelven  emelt szint 
  Javítási-értékelési útmutató 1013 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÖRTÉNELEM 
SZLOVÁK NYELVEN 

 
 

 
 

 

 
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
 

 

 
 

 
 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI  
ÚTMUTATÓ 

 
 
 
 

EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA 

 É
R

E
T

T
S

É
G

I
 V

I
Z

S
G

A
 ●

 2
0

1
6

. 
m

á
ju

s
 4

. 



 

írásbeli vizsga 1013 2 / 25 2016. május 4. 

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) 

(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.  
 

Bodovanie úloh pozostávajúcich z viacerých prvkov:  
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 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 podľa pravopisu.  
Celkový počet bodov za jednoduché, krátke úlohy zapíšte do príslušných políčok 

súhrnnej tabuľky na poslednej strane oboch pracovných listov: 

- ak celkový počet bodov je celé číslo, napíšte ho do políčok Spolu a rovnako aj do I. 
Celkový 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. Celkový 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 štyri úlohy:  
A to dve krátke a dve dlhé úlohy, ktoré sa vzťahujú na dve rozličné obdobia, pričom 

aspoň dve sa zaoberajú maďarskými (uhorskými) dejinami a jedna sa venuje svetovým 
dejinám.  
 
Hodnotenie úloh v prípade nesprávneho výberu úlohy: 

 

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

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

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

Ak študent rozpracuje viac než štyri úlohy, ale svoj výber neoznačí jednoznačne, 
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 rozpracuje 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. 
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Ak študent rozpracuje každú úlohu, a neoznačí svoj výber jednoznačne, podľa pravidiel 
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 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 a Používanie odbornej terminológie, v prípade 
dlhých úloh na hľadisko Orientácia v čase a priestore 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 Používanie prameňov nie je možné udeliť 1 bod alebo 4 body, na hľadisko Skúmanie 
činiteľov formujúcich udalosti nie je možné dať 1 bod a 5 bodov, v prípade dlhých úloh na 
Používanie odbornej terminológie nie je možné dať 1 bod a 4 body, a v prípade hľadiska  
Používanie prameňov nie je možné udeliť 1 bod alebo 6 bodov, a na Skúmanie činiteľov 
formujúcich udalosti nie je možné dať 1 bod a 7 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 
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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. 
 
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 (3 a 4) vypočítajte body skúšky!  

7. Body skúšky pri jednotlivých úlohách netreba zaokrúhľovať!  

8. Vyrátajte celkový počet bodov skúšky získaný v štyroch 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 a následne aj do 
II. Celkový 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. 23,33 bodov sa 
zaokrúhľuje na 23 bodov; 23,5 alebo 23,66 sa zaokrúhľuje na 24 bodov) ho 
vpíšte do políčka II. Celkový počet bodov po zaokrúhlení! 
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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 6  
Skúmanie činiteľov formujúcich 
udalosti 

8  

Skladba, jazyková správnosť 2  
Spolu 28  

  DELITEĽ  4 
Body skúšky 7  

 
Úlohy vyžadujúce dlhú odpoveď 
 
 

Hľadiská 
Možné Získané 

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 48  
 DELITEĽ  3 
Body skúšky 16  
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I. Úlohy vyžadujúce si krátku odpoveď 
 
1. Náboženstvá starovekého východu (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 5 bodov.) 
 

 
2. Stredoveké myslenie (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 3 body.) 
a) scholastika 
b) viery 
c) poznania 
d) Tomáš Akvinský 
e) Aristoteles 
f) Boh 
 
3. Stredoveká uhorská spoločnosť (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 3 body.) 

Tvrdenia Číslo článku zákona/ov 
a)  6, 12 
b)  22 
c)  6, 12 
d)  20 
 
4. Veľké zemepisné objavy (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 5 bodov.) 
 
 
 
 
 
e) Magellán 
f) Kolumbus 
 
5. Uhorsko v 17. storočí (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 3 body.) 
a) barok 
b) jezuitov 
c) Petrom Pázmáňom (iba celé meno je prijateľné) 
d) kňazov 
e) Mikuláš Zrínsky (iba celé meno je prijateľné) 
f) Siget 
 

 Náboženstvo Číslo obrázku Písmeno definície 
a) egyptské náboženstvo 2. A) 
b) náboženstvo obyvateľov Mezopotámie 6. F) 
c) brahmanizmus (hinduizmus) 5. E) 
d) židovské náboženstvo 4. C) 
e) budhizmus 1. B) 

a) D) 4. 
b) C) 1. 
c) B) 3. 
d) A) 2. 
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6. Deklarácia ľudských a občianskych práv  (Za každý riadok 1 bod, spolu 4 body.) 
Pojmy Číslo bodu /-ov Deklarácie Písmeno definície 

a) spoločenská zmluva 2. C) 
b) idea zvrchovanosti ľudu 3., 6. D) 
c) deľba moci 16. B) 
d) práva a slobody 10., 11 A) 

 
7. Dôvody vyrovnania (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 2 body.)  
Tvrdenia Text Mapa Obe Žiadne 

a)    X  
b)     X 
c)  X    
d)   X   
 

8. India v 20. storočí (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 3 body.) 
a) bez násilia alebo mierovou cestou  alebo silou ducha. Prijateľná je aj iná obsahovo 
správna odpoveď. 
b) nosil šaty indických roľníkov alebo tradičné oblečenie. Prijateľná je aj iná obsahovo 
správna odpoveď. 
c) Napr.: Indovia sa zriekli britských vyznamenaní alebo vyberali svoje deti zo štátnych škôl 
alebo nekupovali zahraničný tovar alebo neobracali sa na štátne súdy alebo sami vyrábali 
(vyparovali) soľ, neplatili poplatky za soľ. Prijateľná je aj iná obsahovo správna odpoveď.  
d) Nehru 
e) stal sa obeťou atentátu Prijateľná je aj iná obsahovo správna odpoveď. 
f) (Britské) Spoločenstvo národov 
 

9. Maďarsko v medzivojnovom období (Spolu 4 body.) 
a) predísť revízii alebo (ozbrojenej) neutralite / vojne alebo nemeckému spojenectvu. Je 
potrebné uviesť dva z troch prvkov. (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
b) Spojenectvo s Nemeckom bolo nutné, 
pretože zahraničnopolitická situácia, prevaha nemeckého vplyvu postavilo aj Maďarsko na 
núdzovú dráhu alebo revízia sa dala dosiahnuť iba pomocou Nemecka alebo aj susedné štáty 
boli spojencami/satelitmi Nemecka (1 bod) Prijateľná je aj iná obsahovo správna odpoveď.  
Spojenectvo s Nemeckom bolo nebezpečné, 
pretože Maďarsko by sa stalo bezbranným pred Nemeckom alebo Teleki sa obával, že krajina 
sa strhne do víru vojny alebo nebol si istý víťazstvom Nemecka vo vojne a obával sa 
následkov. (1 bod)  Prijateľná je aj iná obsahovo správna odpoveď. 
c) Maďarsko sa pridalo k trojmocenskej dohode / Maďarsko bolo nútené vstúpiť do vojny 
a pridalo sa k útoku proti Juhoslávii. (1 bod)  Prijateľná je aj iná obsahovo správna odpoveď. 
 
10. Medzinárodné súvislosti 1956 (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
a) 1949 
b) kubánska raketová kríza (správna odpoveď je prijateľná aj v inej formulácii) 
c) Poľsko 
d) suezská kríza 
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11. Hospodárstvo Európskej únie (Spolu 4 body.) 
a) 1957 (1 bod) 
b) kapitálu (Môže sa prijať aj: investícia/e, peniaze/peňazí) (1 bod) 
c) (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 2 body.) 
 

Tvrdenie Komisia Rada Európska 
rada 

Európsky 
parlament 

Má za úlohu iniciovať určenie 
smerníc hospodárskej politiky. 

X    

Vypracúva smernice hospodárskej 
politiky. 

 
 

X 
  

Prijíma podstatné rozhodnutia 
v oblasti spoločnej hospodárskej 
politiky. 

  X  

Kontroluje dodržanie smerníc 
spoločnej hospodárskej politiky. 

X    

 
12. Súčasná maďarská spoločnosť (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 

Tvrdenia Pravdivé Nepravdivé 
a)  X 
b) X  
c) X  
d)  X 
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II. Úlohy vyžadujúce si dlhé rozvinutie 
 
13. Reformácia     (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na opis základných 
vieroučných téz luterskej reformácie a inštitučné reformy 
viažuce sa k luterskej reformácii. 
Odpoveď pomocou prameňa poukazuje na podstatné súvislosti 
(napr. súvislosti medzi odpustením hriechov, cirkevným 
majetkom a pápežskou mocou).  

0–4 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

Ú: Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O: Uvedie, že reformácia sa začala šíriť v 1517 z územia 
Nemecko-rímskeho cisárstva / z Wittembergu.   

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. náboženstvo, reforma, cirkev, viera, 
evanjelik, katolík, reformácia, protestant, pápež, odpustky. 

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 Lutherov názor v otázke odpustenia hriechov (napr. 
odsudzoval odpustky, uznáva iba Božie odpustenie, jedinou 
podmienkou odpustenia je podľa neho pokánie), a v tejto 
súvislosti skonštatuje následok (napr. spochybnil pápežovu 
moc, znížil význam pápežstva, prijal iba biblické argumenty). 
O: Uvedie Lutherovo stanovisko v otázke cirkevného majetku 
(napr. považoval ho za príliš veľký, používajú ho na 
zbytočnosti, mal by byť použitý na sociálne ciele), 
a skonštatuje jeho následky (napr. dostal sa do konfliktu 
s pápežom, podporoval sekularizáciu, získal si podporu 
kniežat). 

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

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú: Skúšaný skúma vieroučné a inštitucionálne reformy. 
O: Poukáže na to, že podľa Luthera spasenie je iba z viery 
a vyvodzuje nejaký podstatný záver (napr. dobré skutky sú iba 
„ovocím viery“, úpadok významu cirkvi). 
O: Uvedie, že Luther prijímal ako zdroj kresťanskej náuky iba 
Bibliu, a skonštatuje jeden z následkov tohto faktu (napr. 
zavrhnutie pápežskej moci, likvidácia reholí, znižovanie počtu 
sviatostí, zavrhnutie uctievania svätých). 
O: Uvedie, že následkom reforiem vznikla evanjelická cirkev, 
a uvedie jeden z jej príznačných čŕt (napr. najviac sa rozšírila 
v Severnom Nemecku a Škandinávii, národné cirkvi pod 
dozorom panovníka). 

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

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 



 

írásbeli vizsga 1013 13 / 25 2016. május 4. 

Történelem szlovák nyelven— emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

14. Jakobínska diktatúra        (dlhá) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný opisuje predovšetkým obdobie jakobínskej diktatúry, 
a venuje sa súvislostiam ideológie a vlády. 
Odpoveď výstižne popíše proces vybudovania jakobínskej 
diktatúry a podstatu revolučnej vlády. 
Rozbor obsahuje, že jakobíni obmedzovali slobodu jednotlivca 
pod zámienkou verejných záujmov, následkom toho použili teror. 
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 francúzska revolúcia vypukla v roku 1789, a 
obdobie jakobínskej diktatúry trvalo (od 1793) do 1794. 

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 pojmy, napr. 
revolúcia, vojna, moc, ústava. 
O: Odborne používa nasledovné konkrétne historické pojmy, napr. 
jakobíni, teror, diktatúra, princíp suverenity ľudu, deľba moci, 
ľudské práva. 

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

Používanie 
prameňov 

Ú: Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a vyvodí 
z nich závery. 
O: Uvedie Robespierre-ove názory o revolučnej vláde (napr. 
zabezpečuje verejnú slobodu, obrana pred nepriateľmi slobody, 
nemusí a zodpovedať), a poznamená, že tie podporujú 
oprávnenosť diktatúry a teroru alebo poznamená, že Robespierre 
považoval zachovanie revolučnej vlády za potrebné, odôvodňuje 
to vojnovou situáciou.   
O: Uvedie, že jakobíni (ich nasledovníci) zavrhli nedotknuteľnosť 
súkromného majetku, a skonštatuje v tejto veci jednu podstatnú 
súvislosť (napr. nespokojnosť pre vysoké ceny potravín, zhabanie 
majetku, obmedzovanie ľudských práv).  
O: Uvedie, že jakobíni očakávali aktívnu politickú angažovanosť, 
a v súvislosti s tým skonštatuje závažné zistenie (napr. revolučné 
súdy, masové popravy, porušovanie ľudských práv, zrušenie 
prezumpcie neviny). 
O: Opíše jakobínske štátne zriadenie (Konvent, Výbor pre verejné 
blaho, revolučné súdy), a skonštatuje jednu z jeho 
charakteristických čŕt (napr. narušenie deľby moci, násilná 
centralizácia, nové, revolučné inštitúcie). 

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

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú: Skúšaný opisuje súvislosť jakobínskej ideológie a revolučnej 
vlády.  
O: Uvedie podstatné prvky jakobínskej diktatúry (napr. 
absolutizovanie princípu suverenity ľudu, prednosť verejného 
blaha / verejnej slobody pred jednotlivcom), a konštatuje, že 
z tohto vyplývalo vybudovanie diktatúry.   
O: Opíše vedenie a inštitúcie revolučnej vlády (spomenutie 
významnejších politikov, napr. Robespierre, Marat, Danton, Saint-
Just alebo opis revolučných inštitúcií napr. vládni komisári), 

0–12 
[nie je 
možné 
dať:      
1 a 7] 
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a uvedie jeden z jej podstatných čŕt (napr. mocenský boj medzi 
vodcami, vypuknutie teroru, násilná centralizácia). 
O: Uvedie jeden z opatrení jakobínov v oblasti verejného blaha 
(napr. maximalizácia cien a miezd, rozdelenie pôdy emigrantov / 
obcí), a v tejto veci poukazuje na závažnú súvislosť (napr. 
porušenie práva na súkromné vlastníctvo, masovú bázu systému 
zabezpečujú sansculoti, zlyhanie opatrení). 
O: Poukazuje na vojenské víťazstvá jakobínov (napr. 
organizovanie ľudového povstania, miliónová armáda, porazenie 
koaličného útoku, porazenie vzbury vo Vendée), a v tejto veci 
poukazuje na závažnú súvislosť (napr. s týmto vysvetľovali 
nutnosť násilia, ani tieto nezabránili pádu diktatúry). 
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 

 
15. Koloniálna politika koncom 19. storočia      (krátka) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie 
úlohy 

Odpoveď skúšaného skúma a vysvetľuje hospodárske motívy 
v pozadí silnejúcej koloniálnej súťaže. 
Odpoveď pomocou prameňa poukazuje na podstatné súvislosti 
(napr. silnenie súťaže súviselo s druhou priemyselnou revolúciou 
a vznikom nových koloniálnych mocností).  

0–4 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

Ú: Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O: Uvedie, že rast tempa kolonizácie začína v 1880-tych rokov / do 
začiatku 20. storočia si v podstate rozdelili svet, spomenie 
najvýznamnejšie koloniálne štáty sveta.   

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. veľmoc, trh, kolónia, koloniálna ríša. 

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, Spojené Štáty sa snažili získať vplyv / rozpínať v 
stredoamerickom regióne, a v tejto súvislosti poznamená jeden 
relevantný záver (napr. sledovali tým v prvom rade ekonomické 
ciele, v regióne sa objavili investíciami / pôžičkami, objavilo sa 
nepriame ovplyňovanie, získanie hospodárskeho vplyvu slúžilo aj 
strategickým cieľom, v kolonizácii sa objavili aj nové veľmoci). 
O: Uvedie rozdiel medzi anglickou či nemeckou kolonizáciou 
a/alebo industrializáciou (napr. prevaha britskej koloniálnej ríše, 
vznik prevahy nemeckého (ťažkého) priemyslu), a skonštatuje jeden 

0–6 
[nie je 
možné 
dať:1 a 

4] 
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z jeho významných následkov (napr. vojenská, koloniálna súťaž). 
Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú: Skúšaný skúma a vysvetľuje hospodárske pozadie koloniálnej 
súťaže. 
O: Poukáže na to, že následkom druhej priemyselnej revolúcie sa 
začal rýchly hospodársky rast, a skonštatuje, že preto bolo potrebné 
nájsť nové trhy a zdroje nerastných surovín. 
O: Uvedie, že následkom priemyselného rozvoja vznikali nové 
veľmoci (napr. USA, Nemecko, Japónsko) alebo spomenie fakt 
nerovnomerného rozvoja veľmocí, a skonštatuje, že to prispelo 
k stupňovaniu súťaže. 
O: Uvedie, že následkom procesu sa do začiatku 20. storočia sa svet 
rozdelil, a v tejto súvislosti uvedie jednu podstatnú súvislosť (napr. 
kolonizácia sa stala otázkou prestíže, úbytok „voľných“ území 
zintenzívnil konflikt medzi kolonizátormi). 
Tá istá odpoveď sa nesmie prijať pri hodnotení dvoch rozličných 
obsahových prvkov. 

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

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. Svetová hospodárska kríza          (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný opisuje predovšetkým vznik veľkej svetovej 
hospodárskej krízy a analyzuje jeho dopad. 
Odpoveď výstižne popíše procesy a dôvody vedúce k vzniku 
krízy. 
Rozbor skúma priebeh a dopad veľkej svetovej hospodárskej 
krízy, ako aj charakteristické črty krízového manažmentu v USA. 
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 kríza vypukla roku 1929 v New Yorku, 
a skonštatuje, že sa dotýkala celého sveta alebo poukazuje na to, 
že kríza bola popri USA najzávažnejšia v Nemecku. 

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 pojmy, napr. trh, 
kríza, nezamestnanosť, hospodárstvo, obchod. 
O: Odborne používa nasledovné konkrétne historické pojmy, 
napr. burza, kríza nadvýroby. 

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

Používanie 
prameňov 

Ú: Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a vyvodí 
z nich závery. 
O: Analyzuje údaje vzťahujúce sa na priemyselnú výrobu (napr. 
v roku 1929 prudko klesla výroba, rast začal až po 1932, najväčší 
úpadok bol v USA a Nemecku, kde tomu predchádzal najväčší 
rozmach), a v súvislosti s tým skonštatuje jednu závažnú príčinu 
(napr. krízu zapríčinila nadvýroba, americká kríza sa rozšírila na 

0–10 
[nie je 
možné 
dať:      
1 a 6] 
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celý svet, postihovala najmä priemyselne najrozvinutejšie 
krajiny, orientované na export, koloniálne štáty boli pomerne 
uchránené).   
O: Uvedie fakt znehodnocovania cenných papierov, a skonštatuje 
v tejto veci jednu podstatnú príčinu alebo následok (napr. 
príčinou bolo znižovanie ziskovosti, následkom bol rast predaja 
akcií a krach burzy, strata úspor, spôsobilo úverovú krízu).  
O: Analyzuje Keynesovu teóriu (štát dokáže znižovať 
nezamestnanosť a obnoviť trhy objednávkami a rozvojom 
infraštruktúry), a skonštatuje jeden zo závažných následkov 
(napr. rast rozpočtového deficitu, zadĺženie krajiny, rast významu 
štátneho plánovania, nové politické riešenia). 
O: Analyzuje údaje o nezamestnanosti (napr. vypuknutím krízy 
rapídne rástla nezamestnanosť, potom klesala iba pomaly, jej 
miera súvisí s mierou klesania priemyselnej výroby, v USA sa 
nedarilo ju potlačiť, v Nemecku sa značne potlačila), a 
skonštatuje jednu z podstatných príčin alebo následkov (napr. 
došlo k nej z dôvodu spomalenia výroby, znižovala 
kúpyschopnosť a tým prehĺbila krízu, nezamestnanosť 
eliminovala iba vojnová konjunktúra, rástol populizmus / 
radikalizmus). 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú: Skúšaný skúma príčinu a dopad veľkej svetovej hospodárskej 
krízy.  
O: Uvedie, že kríza sa začala krachom burzy v New Yorku 
a rozšírila sa na celý svet, a konštatuje jeden z jej príčin (napr. 
USA boli jedným z najväčších veriteľov, USA boli najväčším 
odbytiskom [odbytovým trhom], krízu prehlboval štátny 
protekcionizmus).   
O: Analyzuje mechanizmy vzniku krízy (napr. nahromadenie 
nepredajných zásob z dôvodu nadvýrobu, podniky bankrotovali 
a znižovali kapacitu, trh sa postupne zmenšoval), a uvedie jeho 
následok (napr. medzinárodný obchod skolaboval, kríza sa 
dotýkala všetkých odvetví, masová nezamestnanosť). 
O: Uvedie nové spôsoby krízového manažmentu (napr. štátny 
zásah do hospodárstva, obmedzovanie kapitalizmu voľnej 
súťaže), a v tejto veci konštatuje podstatný následok (napr. New 
Deal v USA, prevzatie moci nacistami v Nemecku, trvanie na 
tradičných metódach v Anglicku). 
O: Uvedie niekoľko podstatných opatrení programu New Deal 
(napr. pozastavenie fungovania bánk, znehodnotenie peňazí, 
štátne verejné práce, podpora „poctivej súťaže“, odškodnenie 
farmárov, rozšírenie práv odborov, zavedenie minimálnej mzdy), 
a poukazuje na jednu zo závažných politických súvislostí (napr. 
program blahobytného štátu, nárast roly propagandy, pochybnosti 
o ústavnosti, trojnásobné opätovné zvolenie Roosevelta). 
O: Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými vedomosťami 
a správnymi konštatovaniami.   

0–12 
[nie je 
možné 
dať:       
1 a 7] 
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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. 

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 48 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 16 

 
17. Koristnícke výpravy       (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný opisuje príčiny vojenských úspechov koristníckych 
výprav Maďarov. 
Odpoveď pomocou prameňa poukazuje na podstatné súvislosti 
(napr. úspech koristníckych výprav súvisel s novým bojovným 
štýlom).  

0–4 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

Ú: Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O: Uvedie, že obdobím koristníckych výprav bolo (9.-) 10. 
storočie alebo vymenuje niekoľko výprav (napr. 955 – 
Augsburg), a uvedenie hlavné smery koristníckych výprav.   

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 pojmy: 
napr. vojsko, ľahká jazda, taktika, koristnícka výprava, 
feudálna rozdrobenosť. 

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: Vymenuje zbrane koristníckych Maďarov (napr. reflexný 
luk, meč, kopija, sekera), a skonštatuje ich rolu v úspechoch 
(napr. môžu sa využiť tak v boji na diaľku ako aj v nablízku), 
alebo že tieto sú charakteristické zbrane pre nomádov. 
O: Uvedie inú charakteristickú črtu výzbroje maďarských 
bojovníkov (napr. sedlo a strmeň, oblečenie, zbrane), 
a skonštatuje, že výzbroj umožňoval úspešný boj (pohodlné 
oblečenie, strieľanie šípom dozadu, ľahká jazda), alebo uvedie 
jeden dôležitý prvok maďarskej taktiky (napr. predstieraný 
ústup a neočakávaný útok, jazdecká lukostreľba), a skonštatuje 
podstatný následok (napr. táto taktika bola pre západnú 
rytiersku bojovú techniku cudzia, umožňovala veľkú 
pohyblivosť). 

0–6 
[nie je 
možné 
dať:1 a 

4] 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú: Skúšaný skúma súvislosti medzi životným štýlom, 
spoločnosťou a počiatočnými úspechmi koristníckych výprav 
Maďarov. 
O: Uvedie, že Maďari zo svojich usadlostí uskutočnili výjazdy 
proti svojim susedom, a skonštatuje, že tieto výpravy zohrávali 
dôležitú rolu aj v príprave obsadenia vlasti a ovládnutie 
Karpatskej kotliny. 

0–8 
[nie je 
možné 
dať:       
1 a 5] 
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O: Uvedie niektorý z cieľov alebo motívov výprav (napr. 
spojenecká, žoldnierska, koristnícka výprava), a skonštatuje, že 
Maďari získali zlato, striebro, zajatcov a iné hodnotné koristi 
alebo niektorí panovníci alebo kniežatá použili Maďarov na 
oslabenie svojich nepriateľov alebo medzi prvoradé ciele 
Maďarov patrilo aj zabránenie susedom v upevnení svojej 
moci. 
O: Uvedie, že príčina víťazstiev Maďarov sa skrýva aj vo 
feudálnej rozdrobenosti Západnej Európy, a v tejto súvislosti 
uvedie jednu podstatnú súvislosť (napr. kvôli silneniu 
západoeurópskych štátov bolo treba zastaviť koristnícke 
výpravy pre utrpené porážky) alebo uvedie jeden z vojenských 
dôvodov úspechu výprav (napr. taktika, rýchlosť, disciplína, 
ľahká jazda), a skonštatuje, že väčšina koristníckych výprav 
bola úspešná alebo Západ sa v tejto dobe obával útokov 
Maďarov („Bože, zachovaj nás od maďarských lukov“) alebo 
podrobne popíše vojenskú techniku Maďarov (napr. 
predstieraný ústup). 

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. Panovanie Gabriela Bethlena      (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný analyzuje reformy a zahraničnopolitické reformy 
Gabriela Bethlena. 
Poukazuje na medzinárodnú situáciu, ktorá umožnila účasť na 
európskych mocenských bojoch, poukazuje na vzťah k Turkom 
a Habsburgovcom. 
Analyzuje vzťah Bethlena a sedmohradských stavov, 
centralizačné snahy kniežaťa, jeho hospodárske a kultúrne 
opatrenia. 
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: Vládu kniežaťa Gabriela Bethlena umiestni na začiatku 17. 
storočia (1613-1629), v prvej polovici tridsaťročnej vojny. 
Poukazuje na geopolitickú situáciu Sedmohradska (medzi 
Osmanskou ríšou a Habsburskou ríšou) alebo podrobne opíše 
Bethlenove vojenské výpravy. 

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 pojmy, napr. štát, 
hospodárstvo, kultúra, moc. 
O: Odborne používa nasledovné konkrétne historické pojmy, 
napr. turecká nadvláda, stavy, monopol, vysoká škola. 

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

Ú: Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O: Uvedie, že Bethlen sa snažil o dobré vzťahy s Turkami 
a povzbudzoval k nim, a skonštatuje jednu podstatnú súvislosť 
(napr. Bethlen sa dostal na trón pomocou Turkov, vojensky 
považoval boj proti Turkom za zbytočný, dobré vzťahy 
s Turkami vedel využiť v boji proti Habsburgovcom).   
O: Uvedie, že Bethlen sa na strane Čechov zapojil do 
tridsaťročnej vojny, a skonštatuje v tejto veci jednu podstatnú 
súvislosť (napr. potlačenie absolutistických a rekatolizačných 
snáh Habsburgovcov, snaha o medzinárodné uznanie 
Sedmohradska, územný rast Sedmohradska).  
O: Uvedie Bethlenove opatrenia v oblasti rozvoja hospodárstva 
a kultúry (napr. rozvoj baníctva, povolanie remeselníkov, 
zakladanie školy, podpora peregrinácie [cestovanie 
univerzitných študentov] atď.), a skonštatuje jeden z ich 
podstatných súvislostí (napr. rast príjmov, systém kniežatských 
monopolov, hospodárska politika  merkantilného charakteru, 
financovanie vojen). 
O: Uvedie, že Bethlen v záujme udržania svojej moci musel 
balansovať, a skonštatuje jednu z podstatných súvislostí tohto 
faktu (napr. vo Viedni a v kniežatstve ho obviňovali 
„tureckosťou“, za tureckú podporu musel zaplatiť ústupkami). 

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

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú: Skúšaný podrobne opisuje zahraničnopolitické možnosti 
Bethlena v danej medzinárodnej situácii, pomocou analýzy 
vnútornej politiky ukáže, ako došlo k rastu medzinárodného 
významu Sedmohradska.  
O: Uvedie, že Bethlen odovzdal Turkom územia alebo neprijal 
uhorskú korunu, a konštatuje, že šikovne balansoval medzi 
tureckou nadvládou a politickou nezávislosťou.   
O: Poukazuje na Bethlenovo zapojenie sa do tridsaťročnej 
vojny, a skonštatuje, že k tomu došlo v záujme ochrany 
uhorských stavovských práv a protestantskej slobody 
vierovyznania. 
O: Uvedie, že Bethlen zvyšoval príjmy kniežatstva rozvojom 
hospodárstva, získavaním statkov a zvyšovaním daní, a v tejto 
veci konštatuje podstatnú súvislosť (napr. zvyšoval tým 
kniežatskú moc, umožňovalo to kultúrne mecenášstvo). 
O: Uvedie, že z hľadiska histórie je Bethlenovo panovanie  
obdobím rozkvetu Sedmohradska, a poukazuje na jednu zo 
závažných príčin tejto skutočnosti (napr. kultúrny rozkvet, 
medzinárodné uznanie, úspešná podpora uhorskej stavovskej 
samostatnosti). 
O: Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.   

0–12 
[nie je 
možné 
dať:       
1 a 7] 
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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. 

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 48 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 16 

 
19. Stredná šľachta      (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný opisuje zmeny, ktoré nastali v životnom štýle 
a mentalite strednej šľachty, poukazuje na ich dôvody v období 
dualizmu a odpoveď obsahuje, že životnému štýlu džentríkov 
sa jednak vysmievali, na druhej strane však považovali za svoj 
vzor. 
Odpoveď pomocou prameňa poukazuje na podstatné súvislosti 
(napr. zastaraný spôsob hospodárenia, vzťah nového spôsobu 
života a prehĺbenia chudoby).  

0–4 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

Ú: Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O: Uvedie, že obdobie dualizmu spadá v Uhorsku medzi 1867-
1918.   

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 pojmy: 
napr. nástup meštiactva, úrad, dualizmus, džentrík, panská 
stredná šľachta. 

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 stredná šľachta sa nezaoberala priemyslom 
a obchodom a skonštatuje jeden z podstatných následkov tohto 
faktu (napr. kvôli tomu sa stali chudobnými, v prvom rade sa 
usilovali o úradnícku kariéru, tento vzor ukazovali pre 
spoločnosť), alebo uvedie, že Mocsáry píše o strednej šľachte 
ironicky, a skonštatuje jednu podstatnú súvislosť  (napr. rozpor 
medzi tradičnou a modernou strednou vrstvou). 
O: Uvedie, že významná časť strednej statkárskej šľachty 
vstupoval do vojenskej služby alebo na úradnícku dráhu, 
a konštatuje dôvody alebo následky (napr. chudoba a strata 
statkov, do pánskej mentality zapadá iba povolanie štátneho 
úradníka, vytlačenie meštiactva z úradníckych pozícií), alebo 
uvedie, že stredná šľachta sa snažila zachovať svoj pôvodný 
životný štýl, a skonštatuje jednu podstatnú súvislosť (napr. 
rozpor medzi finančnými možnosťami a mentalitou, 
anachronistická mentalita). 

0–6 
[nie je 
možné 
dať:1 a 

4] 
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Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú: Skúšaný skúma akým spôsobom vplývala zmenená 
politická a hospodárska situácia na postavenie, možnosti 
a životný štýl strednej šľachty. 
O: Uvedie, že v dôsledku pasívneho odporu / pomalého 
odškodňovania klesali príjmy strednej šľachty, a skonštatuje, 
že následkom toho rástol ich dlh a mnohí prišli o časť svojho 
majetku. 
O: Uvedie, že po vyrovnaní dostali možnosť uplatniť sa na 
úradoch alebo v armáde, a skonštatuje, že tým obsadili tieto 
miesta na úkor buržoázie alebo zachovali si tak svoj politický 
vplyv. 
O: Uvedie, že ich životný štýl a obyčaje sa stali vzorom aj pre 
ostatné spoločenské vrstvy, a skonštatuje, že bývalá stredná 
šľachta (džentríci) tvorila základ vznikajúcej pánskej strednej 
vrstvy alebo napriek tomu časť buržoáznej strednej vrstvy sa 
dívala na džentrícku mentalitu s výsmechom. 

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

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 

 
20. Revolúcia a boj za slobodu v 1848/49     (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný v podstate zdôvodňuje zlyhanie uhorskej zahraničnej 
politiky a príčinu porážky boja za slobodu v roku 1848/49  
ruskými a anglickými mocenskými snahami. 
Skúšaný popíše hlavnú líniu uhorskej zahraničnej politiky, 
uvedie, aké prekážky videli Angličania v uznaní uhorskej 
nezávislosti. 
Spomenie okolnosti a následky ruskej intervencie. 
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 uhorská revolúcia a boj za slobodu sa odohrala 
ako jedna zo staníc revolučnej vlny v rokoch 1848-49 alebo 
spomenie detronizáciu 14. apríla 1849. Poukazuje na to, že 
Uhorsko získalo nezávislosť od 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 pojmy, napr. 
revolúcia, boj za slobodu, veľmoc, zahraničná politika. 
O: Odborne používa nasledovné konkrétne historické pojmy, 
napr. intervencia, nezávislosť, detronizácia. 

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

Ú: Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O: Uvedie, že uhorský krajinský snem vyhlásil (14. apríla 
1849) nezávislosť krajiny, a skonštatuje jednu podstatnú 
súvislosť (napr. detronizácia Habsburskej dynastie, požiadavka 
a nádej medzinárodného uznania, rozpad európskej rovnováhy 
síl následkom zániku Habsburskej ríše atď.).   
O: Analyzuje manifest Františka Jozefa, a skonštatuje, že 
záujmy cisára a cára boli vo veci potlačenia revolúcií totožné.  
O: Uvedie, že Anglicko sa snažilo o udržanie európskej 
mocenskej rovnováhy, a skonštatuje jeden z podstatných 
následkov (napr. neuznali nezávislosť Uhorska, odobrili ruskú 
intervenciu). 
O: Spomenie západné (anglické) sympatie smerom k uhorskej 
revolúcii, a skonštatuje jednu z podstatných súvislostí (napr. 
nevyrovnali mocenské záujmy, Anglicko prijalo emigrantov, 
pokúsilo sa o zmiernenie represií). 

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

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú: Skúšaný skúma, že vec uhorskej revolúcie a boja za slobodu 
závisela od mocenskej politiky.  
O: Uvedie, že uhorská politika sa počas ozbrojeného boja 
dostala od samostatnosti v rámci ríše až po úplnú nezávislosť, 
a konštatuje jednu podstatnú súvislosť (napr. vážne 
vnútropolitické napätie medzi Kossuthom a mierovou stranou, 
pokus a zlyhanie medzinárodného uznania, rozpad európskej 
mocenskej rovnováhy).   
O: Uvedie podstatu anglickej politiky (rovnováha medzi 
kontinentálnymi mocnosťami a tým zabezpečenie morskej 
nadvlády Anglicka), a skonštatuje, že kvôli tomu boli proti 
nezávislosti Uhorska. 
O: Uvedie, že Rusko sa obávalo prípadnej stredoeurópskej 
revolučnej vlny (najmä v prípade Poľska), a konštatuje, že 
z tohto dôvodu poskytlo Františkovi Jozefovi pomocnú ruku. 
O: Uvedie, že víťazstvo uhorského boja za slobodu v danej 
medzinárodnej situácii nebolo reálne, a skonštatuje jednu 
z relevantných súvislostí (napr. emigranti hľadajú podporu 
veľmoci, reálnou alternatívou bolo vyrovnanie). 
O: Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.   

0–12 
[nie je 
možné 
dať:       
1 a 7] 

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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21. Kultúrna politika v medzivojnovom období      (krátka) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný vo svojej odpovedi demonštruje, že maďarská 
kultúrna a športová politika v medzivojnovom období mala aj 
politický obsah. 
Odpoveď pomocou prameňa poukazuje na podstatné súvislosti 
(napr. v medzivojnovom období štát vedome podporoval 
kultúru a šport pre ich politickú a vojenskú rolu).  

0–4 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

Ú: Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O: Uvedie časový rámec obdobia alebo že Kunó Klebelsberg 
účinkoval počas bethlenovskej konsolidácie (1920-te roky), 
resp. poukazuje na následky trianonského rozhodnutia 
ohľadom územia krajiny.   

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 pojmy: 
napr. kultúrna politika, šport, revízia, nacionalizmus. 

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 Klebelsberg považoval kultúrnu politiku za 
(duchovný) nástroj obrany, a skonštatuje jednu z podstatných 
súvislostí (napr. teória kultúrnej prevahy, pre obmedzenie 
ozbrojenia navýšili kultúrny rozpočet, nacionalizmus v školstve 
a kultúre). 
O: Uvedie, že v hnutí levente dostal šport významnú úlohu, 
a konštatuje jednu z podstatných súvislostí (napr. skrytý 
vojenský výcvik, šport sa stal nástrojom propagácie hnutia 
levente, štátna podpora športu), alebo uvedie maďarské 
športové úspechy (olympijské medaily), a skonštatuje jeden 
z pravdepodobných dôvodov (napr. štátna podpora športu, 
prekvitajúci klubový život, šport ponúkal možnosť presadiť 
sa). 

0–6 
[nie je 
možné 
dať:1 a 

4] 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú: Skúšaný odhalí, že následkom trianonského mieru sa 
myšlienka revízie v maďarskej politike všeobecne rozšírila, 
presiakla teda aj kultúrnu a športovú politiku. 
O: Napr. uvedie niektoré z Klebelsbergových závažných 
opatrení v oblasti kultúrnej politiky (napr. program budovania 
ľudových škôl, zakladanie univerzít atď.), a skonštatuje ich 
dopad (napr. potlačenie analfabetizmu, medzinárodné vedecké 
úspechy). 
O: Uvedie, že Klebelsberg  podporoval mládežnícke masové 
organizácie (skauti, hnutie levente), a skonštatuje jednu 
z podstatných súvislostí (napr. skrytý vojenský výcvik, 
vlastenecká výchova). 
O: Uvedie, že kultúrna a športová politika doby slúžila aj 
revizionistické ciele, a skonštatuje príčinu tohto javu (napr. 
verejnosť bola proti Trianonu, vojenské obmedzenia, teória 
kultúrnej prevahy). 

0–8 
[nie je 
možné 
dať:       
1 a 5] 
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Skladba, 
jazyková 
správnosť 

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

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 28 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 7 

 
22. Migrácia v Maďarsku      (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný v podstate opisuje migráciu obyvateľstva po druhej 
svetovej vojne. 
Odpoveď analyzuje príčiny tejto migrácie, jej násilné metódy 
a odhalí dopad na etnické zloženie krajiny. 
Skúšaný analyzuje aj hospodárske a spoločenské následky 
etnickej homogenizácie. 
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 k pohybom obyvateľstva došlo koncom druhej 
svetovej vojny (1944-45) a v rokoch po nej,  a má prehľad 
v priestorových súvislostiach témy (pohyby obyvateľstva sa 
týkajú celej Strednej 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 pojmy, napr. národ, 
občan, majetok, utečenec. 
O: Odborne používa nasledovné konkrétne historické pojmy, 
napr. národnosť, výmena obyvateľstva, vysídlenie, asimilácia. 

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

Používanie 
prameňov 

Ú: Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O: Uvedie, že príslušníkov nemeckej národnosti vysídlili, a 
skonštatuje jednu podstatnú súvislosť (napr. uplatnenie princípu 
kolektívnej viny, prenášanie vojnovej viny, materiálny zisk).   
O: Uvedie, že príslušníkov slovenskej národnosti z Maďarska, 
kým časť Maďarov z Československa presídlili v rámci dohody 
o výmene obyvateľstva, a skonštatuje podstatnú súvislosť 
(napr. k dohode došlo na tlak zo strany Československa, 
Benešove dekréty odobrali občianstvo Maďarom z Horniakov, 
počet presídlených Maďarov značne prevýšil počet 
presídlených Slovákov, Maďari z Horniakov sa nemohli 
dobrovoľne prihlasovať, jednoducho ich určili).  
O: Uvedie mieru (takmer pol milióna Maďarov, dvestotisíc 
Nemcov) pohybov obyvateľstva (v Maďarsku), a skonštatuje 
jednu z podstatných súvislostí (napr. cieľom bola etnická 
homogenizácia, pohyb obyvateľstva je celoeurópsky fenomén, 
väčšina Maďarov z Rumunska a Juhoslávie boli utečenci, 
vysídlenie povoľovali mierové zmluvy). 
O: Uvedie, že vysídleným Nemcom zhabali významné majetky 
(vysídlenci museli odísť s „jedným batohom“ / 50 kg 

0–10 
[nie je 
možné 
dať:      
1 a 6] 
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hnuteľného majetku), a skonštatuje jednu z podstatných 
súvislostí (napr. vysídlení Nemci sa museli vzdať významnej 
časti hnuteľného i nehnuteľného majetku, Maďari vysídlení 
z Československa si mohli vziať so sebou hnuteľnosti, utečenci 
však stratili všetko). 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú: Skúšaný skúma charakteristické črty pohybu obyvateľstva 
v Maďarsku, analyzuje príčiny, ktoré ich vyvolali, ako aj ich 
priebeh a negatívne následky.  
O: Uvedie, že k pohybom obyvateľstva došlo následkom 
uplatnenia princípu kolektívnej zodpovednosti 
(demonštrovaného víťaznými mocnosťami) / následkom 
vojnovej porážky, a konštatuje, že okrem Maďarska sa 
odohrávali podobné presídlenia v množstve iných krajín (napr. 
Poľsko, Sovietsky zväz, Juhoslávia, Rumunsko).  
O: Uvedie, že k pohybom obyvateľstva došlo na tlak 
Spojeneckej kontrolnej komisie alebo vynútila ich 
protimaďarská národnostná politika susedných štátov alebo 
poukazuje na zodpovednosť či bezbrannosť maďarskej politiky 
v priebehu udalostí, a skonštatuje, že cieľom presídlení bola 
ďalšia homogenizácia národných štátov / eliminovanie 
národnostných menšín.  
O: Uvedie, že Maďarsko sa následkom vysídlení ďalej 
homogenizovalo, a konštatuje, že v susedných štátoch aj 
napriek presídleniam zostávali početné maďarské menšiny 
alebo presídlenia resp. vysídlenia spôsobili osobné i rodinné 
tragédie, resp. aj významné spoločenské problémy.  
O: Uvedie, že jedným z cieľov resp. následkov vysídlení bolo 
preskupenie  statkov, a skonštatuje jednu z relevantných 
súvislostí (napr. hospodárske ťažkosti v dôsledku zmeny 
majiteľa a/alebo nedostatku odbornosti, nedostatok právnej 
istoty, zvyšovanie politickej popularity). 
O: Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.   

0–12 
[nie je 
možné 
dať:       
1 a 7] 

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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