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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, nehodnotí sa (prečiarknutie)    

5. Hrubá, obsahová chyba (podčiarknutie)                                           

6. Nezrozumiteľný text, logické problémy (podčiarknutie)    ∼∼∼∼∼∼ 

7. Gramatika (podčiarknutie)                  ………… 

8. Hrubá pravopisná chyba (podčiarknutie) 

(Hrubá pravopisná chyba: 

- nedodržanie rytmického zákona, 

- nesprávne použitie –i/í a –y/ý, 

- zámena dlhých a krátkych samohlások, 

- nesprávne písanie slov spolu alebo osve, 

- nesprávne písanie veľkých a malých písmen.) 

V obdĺžníkoch na konci úloh je v ľavej kolónke uvedený maximálny počet bodov, do 
pravej kolónky napíšte študentom dosiahnutý celkový/úplný počet bodov.  

Body za čiastkové úlohy tiež uveďte na písomke (-ách).  

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 sa úloha nemôže 
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! 

Mená osôb, topografické údaje a pojmy vyskytujúce sa v rámcových učebných 
osnovách sa môžu hodnotiť iba ak sú z hľadiska pravopisu správne. 

Celkový počet bodov pri jednoduchých a krátkych úlohách treba zapísať do 
príslušných kolóniek súhrnnej tabuľky n poslednej strane pracovného listu:  

- Ak celkový počet bodov pri jednoduchých a krátkych úlohách je celé číslo, do 
kolónky Spolu, a potom aj do kolónky I. Dosiahnutý počet bodov zaokrúhlených 
na celé číslo;   

- Ak toto číslo nie je celé, v tom prípade ho musíte zapísať do  kolónky Spolu 
a potom ho treba zaokrúhliť podľa pravidiel matematiky (napr. 23,5 bodu sa 
zaokrúhľuje na 24 bodov) a zaviesť toto zaokrúhlené číslo do kolónky I. 
Dosiahnutý počet bodov zaokrúhlených na celé číslo! 

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. 
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Ak študent začne vypracovať viac než tri úlohy, ale neoznačí jednoznačne svoj výber, 
a medzi nimi sú tri úlohy vyhovujúce hľadiskám výberu, v tomto prípade treba hodnotiť 
vyriešené úlohy od najnižšieho poradového čísla vzostupne (napr. 13., 15., 18. alebo 14., 15., 
18.). 

Ak študent začne viac než tri úlohy, ale nemá tri také úlohy, ktoré by vyhovovali 
hľadiskám výberu, v tom prípade treba hodnotiť tie úlohy, ktoré vyhovujú hľadiskám výberu 
a v ktorých dosiahol najväčší počet bodov. 

Ak študent začne každú úlohu, a neoznačí svoj výber jednoznačne, podľa popisu skúšky 
treba hodnotiť úlohy č. 13., 15., 20.!  

 
2. Hodnotenie úloh 

 
Pri hodnotení úloh sú rozhodujúce nasledujúce aspekty:  

a) Pochopenie úlohy,  
b) Vyhovenie požiadavkám (kompetencie, obsahy),  
c) Skladba, jazyková správnosť. 

Hodnotenie slohových úloh sa koná pomocou  kľúča riešení, ktorý obsahuje konkrétne 
hľadiská a úkony hodnotenia a príslušné obsahy.   
 
a) Pokyny k bodovaniu pochopenia úlohy: 
 
Pri hodnotení pochopenia úlohy treba zohľadniť nasledujúce aspekty: 

• Identifikácia úlohy (téma, obdobie): či študent píše o danom probléme, téme, období? 

• Držanie sa témy, vyzdvihnutie podstaty: či sa sústreďuje na podstatu a danú 
problematiku? 

• Obsahová hĺbka, rozvinutosť: nakoľko sú konštatovania a závery zložité, resp. či sú 
vzhľadom na problém relevantné? 

• Pestrosť a efektívnosť úkonov: či používa pramene a vie vyvodiť dôležité 
konštatovania a závery? 

Pri samotnom hodnotení úloh je prvým krokom rozhodnutie toho, či skúšaný z možných 
4 alebo 8 bodov za pochopenie úlohy dosiahol aspoň 1 bod. Ak nie, celkový počet bodov za 
danú úlohu môže byť iba 0 bodov. 
 
Pri úlohách vyžadujúcich riešenie problému (krátke) 

4 body sa dávajú v prípade, ak skúšaný úplne porozumel úlohe a správne ju pochopil, 
rozvinutie je úmerné, logické a sústreďuje sa na podstatu. Pomocou prameňov vyvodzuje 
dôležité závery, pomer konkrétnych a všeobecných konštatovaní je vyvážený.  
3 body sa dávajú v prípade, ak skúšaný úplne porozumel úlohe a správne si ju vysvetlil, ale 
rozvinutie nie je súmerné, alebo sa nesústreďuje na podstatu. 
2 body sa dávajú v prípade, ak riešenie problému vypracuje iba z časti a používa pramene, 
ale nevyvodzuje podstatné konštatovania. 
1 bod sa dáva v prípade, ak uvedie aspoň jedno také konštatovanie, ktoré poukazuje na 
pochopenie úlohy, ale väčšina rozvinutia nie je venovaná výkladu alebo riešeniu problému. 
0 bodov sa dáva v prípade, ak skúšaný neporozumel úlohe, resp. ju úplne zle pochopil, 
nepoužíva pramene, jeho konštatovania sa nezamerajú na výklad problému. 
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Pri analytických (dlhých) úlohách 
7-8 bodov sa dáva v prípade, ak skúšaný úplne porozumel úlohe a správne ju pochopil, 
rozvinutie je úmerné, logické a sústreďuje sa na podstatu. Pomocou prameňov vyvodzuje 
dôležité závery, pomer konkrétnych a všeobecných konštatovaní je vyvážený.   
4-6 bodov sa dáva v prípade, ak skúšaný úplne porozumel úlohe a správne si ju vysvetlil, 
ale rozvinutie nie je súmerné, alebo sa nesústreďuje na podstatu. 
2-3 body sa dávajú v prípade, ak riešenie problému vypracuje iba z časti a používa 
pramene, ale nevyvodzuje podstatné konštatovania. 
1 bod sa dáva v prípade, ak uvedie aspoň jedno také konštatovanie, ktoré poukazuje na 
pochopenie úlohy, ale väčšina rozvinutia nie je zameraná na výklad alebo riešenie 
problému. 
0 bodov sa dáva v prípade, ak skúšaný neporozumel úlohe, resp. ju úplne zle pochopil, 
nepoužíva pramene, jeho konštatovania sa nezamerajú na výklad problému. 

 
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 aspektami 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. (Napríklad: v prípade 
krátkych úloh na hľadiská Orientácia v čase a priestore, Použitie odbornej terminológie 
a Použitie prameňov, resp. v prípade dlhých úloh na hľadiská Orientácia v čase a priestore a 
Použitie odbornej terminológie je možné udeliť iba 0 alebo 2 alebo 4.) 

Ak v kľúči riešení sú pri jednom úkone uvedené viaceré obsahové prvky, z dôvodu ich 
úzkej súvislosti niektoré počty bodov nie je možné udeliť  (napríklad: v prípade krátkych 
úloh pri hľadisku Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti nie je možné udeliť 1 bod a 4 
body, v prípade dlhých úloh na hľadisko Použitie prameňov  nie je možné udeliť 1 bod a 5 
bodov, na hľadisko Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti nie je možné udeliť 1 bod a 6 
bodov.) 

 
Ako všeobecné pravidlo pri bodovaní jednotlivých úkonov a jednotlivých obsahových 

prvkov sa má uplatniť nasledovné: 
 
Bodovanie „Úkonov” (Ú)  
 
2 body sa dávajú v prípade, ak k nemu patriaci počet bodov za obsah je vysoký (viac ako 
50% maximálneho počtu bodov za obsah). 

1 bod sa dáva v prípade, ak z bodov za obsah skúšaný dosiahol aspoň 1 bod a odpoveď 
neobsahuje hrubé chyby (mylný údaj, tvrdenie). 

0 bodov sa dáva v prípade, ak skúšaný za obsahové prvky nedostal žiaden bod a jeho 
odpoveď obsahuje hrubú chybu. 
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Príklady, uvedené pri obsahových prvkoch (Napr. ...) naznačujú, aký obsah sa môže 
prijať za správnu odpoveď. Obsahové prvky sa väčšinou skladajú z dvoch častí: určenie 
času a priestoru; používanie všeobecných a konkrétnych pojmov; vymenovanie (zachytenie, 
predstavenie) a dedukcia (konštatovanie). Pri bodovaní to znamená, že ak odpoveď obsahuje 
iba jednu zložku, dáva sa 1 bod, ak obe zložky, dávajú sa 2 body. Samozrejme v prípade 
obsahových prvkov odpovede – predovšetkým pri výpočte a dedukcii – sú prijateľné aj iné 
správne kombinácie, než tie, ktoré uvádzame v kľúči riešení! V kľúči riešení pri obsahových 
prvkoch nájdete viac možných správnych odpovedí od seba oddelených slovom „alebo“. To 
však nevylučuje možnosť prijatia iných správnych odpovedí. 
 
Bodovanie „Obsahových prvkov” (O)  
 
2 body sa dávajú v prípade, ak odpoveď obsahuje dostatočné množstvo správnych údajov, 
analýza sa odvoláva na pramene na vysokej úrovni (na autora, zámery, okolnosti atď.), 
konštatuje viaceré charakteristické či typické dôvody a následky, a/alebo v súvislosti 
s udalosťami spomenie historické osobnosti. 

1 bod sa dáva v prípade, ak analýza obsahuje málo údajov, záverov, konštatovaní a to 
nepodstatných, a obsahuje iba niekoľko (a to nie najcharakteristickejších) údajov.  

0 bodov sa dáva v prípade, ak chýbajú údaje, súvislosti, alebo v odpovedi sú úplne chybné 
konštatovania.  

 
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. 
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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!  

7. Body skúšky pri jednotlivých úlohách netreba zaokrúhľovať!  

8. Vyrátajte celkový počet bodov skúšky získaný v troch slohových úlohách, potom 
zapíšte do príslušných kolóniek súhrnnej tabuľky na poslednej strane 
pracovného listu:  

- ak celkový počet bodov pri jednoduchých a krátkych úlohách je celé číslo, do 
kolónky Spolu, a potom aj do kolónky II. Dosiahnutý počet bodov zaokrúhlených 
na celé číslo;   

- ak toto číslo nie je celé, v tom prípade ho musíte zaviesť do kolónky Spolu 
a potom ho zaokrúhliť podľa pravidiel matematiky (napr. 23,5 bodu sa 
zaokrúhľuje na 24 bodov) a toto zaokrúhlené číslo zapísať do kolónky II. 
Dosiahnutý počet bodov zaokrúhlených na celé číslo! 
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III. Stanovenie celkového počtu bodov v pracovnom liste 
 

Sčítajte počet bodov získaných v I. i II. zložke (zaokrúhlených na celé číslo)!  
 

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. Úpadok Západorímskej ríše (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
a) 5. 
b) 3. 
c) 1. 
d) 4. 
 
2. Svetové náboženstvá (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
a) brahmanizmus / hinduizmus 
b) kresťanstvo 
c) islam 
d) budhizmus 
 
3. Pradejiny Maďarov (Za každý prvok 1 bod, spolu 3 body.) 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
 
4. Anglicko v 17. storočí (Spolu 4 body.) 
a) ústavná / parlamentárna monarchia / kráľovstvo alebo parlamentárny systém / vláda (1 
bod) 
b) Moc panovníka je obmedzená. / Politická rola parlamentu je významná. (Aj iná, obsahovo 
podobná odpoveď je prijateľná.) (1 bod) 
c) 4., 6. (Odpovede sú prijateľné aj v opačnom poradí.) (Za každý prvok 0,5 bodu.)  
d) 5., 9. (Odpovede sú prijateľné aj v opačnom poradí.) (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
 
5. Uhorsko v 18. storočí (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
a) 5. 
b) 1. 
c) 3. 
d) 7. 
 
6. USA sa stáva svetovou veľmocou (Spolu 4 body.) 
a) otroctvo (Správna odpoveď je prijateľná aj v inej formulácii.) (1 bod) 
b) 1861,1865 (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
c) kolonizácia / dobývanie / expanzia (Správna odpoveď je prijateľná aj v inej formulácii.) (1 
bod) 
d) veľkopodniky / politický vplyv syndikátov (Správna odpoveď je prijateľná aj v inej 
formulácii.) (1 bod) 
 
7. Národnosti v období dualizmu (Za každý prvok 1 bod, spolu 3 body.) 
a) Chorvát 
b) 1868 
c) József Eötvös  
 
8. Svetové hospodárstvo v medzivojnovom období (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
a) Francúzsko 
b) Nemecko 
c) Sovietsky zväz 
d) Veľká Británia 
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9. Volebné právo v Maďarsku (Spolu 4 body.) 
a) (vysoký) vek, prísnejšie podmienky pre ženy, (2 roky) trvalé bydlisko, dosiahnuté 
vzdelanie (Ktorékoľvek dve odpovede sú prijateľné, správna odpoveď je prijateľná aj v inej 
formulácii.) (Za každý prvok 1 bod.) 
b) Matzner Ödönné (1 bod) 
c) Pretože iba dve z jej detí sú nažive / Pretože ukončila iba päť tried ľudovej školy. (Správna 
odpoveď je prijateľná aj v inej formulácii.) (1 bod) 
 
10. Zahraniční Maďari (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
a) 3. 
b) V dohode o zložení zbraní (podpísanej s Rumunskom) Sedmohradsko / väčšiu časť 
Sedmohradska sľúbili Rumunsku. (Prijateľné sú aj iné obsahovo podobné správne odpovede 
– založené na prameni.)  
c) 3. 
d) Sovietsky zväz 

 
11. Tretí svet (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
a) Organizácia spojených národov / OSN 
b) Časť populácie Zeme hladuje, hoci potrebné množstvo potravín je dostupné. (Prijateľná je 
aj iná správna, obsahovo podobná odpoveď.)  
c) populačná explózia / rast populácie (Prijateľná je aj iná správna, obsahovo rovnaká 
odpoveď.) 
d) zaostalá (poľnohospodárska) technika (Prijateľná je aj iná správna, obsahovo rovnaká 
odpoveď.) 
 
12. Ľudské práva (Za každý prvok 1 bod, spolu 3 body.) 
a) 4. 
b) 2. 
c) 1. 
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II. SLOHOVÉ ÚLOHY, VYŽADUJÚCE DLHŠIE ROZVINUTIE 
 
13. Rímski sedliaci        (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na opis zmien 
v postavení rímskych sedliakov. 
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. vznik otrokárskeho veľkostatku znížil 
konkurencieschopnosť malých statkov). 

0–4 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že opisovaný jav sa odohral v 3-2. storočí pred Kr. 
a spomenie niektorý z priestorových prvkov témy (napr. Itália, 
mesto Rím, dobyvateľské vojny).   

0–4 
[nie je 
možné 
dať:   
1 a 3] 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, resp. dejepisné pojmy 
spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
dejepisné pojmy: napr. veľkostatok, malý statok, sedliak / 
roľník, otrok. 

0–4 
[nie je 
možné 
dať:   
1 a 3] 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Uvedie niektorý z prvkov  Appiánovho opisu (napr. otroci 
nemali vojenskú povinnosť, vzrástol počet otrokov, otrokárstvo 
bolo finančne výhodné), a v tejto súvislosti konštatuje svoj 
záver (napr. vznikol otrokársky veľkostatok, následkom 
dobyvačných vojen bola cena otrokov nízka).    

0–4 
[nie je 
možné 
dať:   
1 a 3] 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje vplyv dobyvačných vojen na rímskych 
roľníkov, a skúma jeho následky. 
O Uvedie, že významná časť rímskych sedliakov prišla o pôdu, 
a v tejto súvislosti skonštatuje fakt (napr. v dlho trvajúcich 
vojnách museli slúžiť ako vojaci, v súťaži s veľkostatkami 
zostali porazení). 
O Uvedie, že vznikla nová vrstva na mizine (antický 
proletariát), a v tejto súvislosti skonštatuje podstatný záver 
(napr. presťahovali sa do Ríma, žili zo svojich občianskych 
práv, požadovali chlieb a cirkus) alebo uvedie, že následkom 
tohto procesu bola aj kríza armády a v tejto súvislosti 
skonštatuje podstatný záver (napr. občania sa museli sami 
ozbrojovať, vojenská služba si vyžadovalo majetok, klesal 
počet ľudí s povinnosťou vojenskej služby), alebo uvedie, že 
problém chceli vyriešiť Gracchovci, a v tejto súvislosti 
skonštatuje podstatný záver (napr. plánovali rozdelenie pôdy, 
obnovili Liciniov zákon o pôde, chceli obmedziť množstvo 
prenajímateľnej pôdy).  

0–6 
[nie je 
možné 
dať:    
1 a 4] 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

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

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 24 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 
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14. Prvá priemyselná revolúcia      (krátka) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na opis významu použitia 
pary v priemysle a doprave. 
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. použitie parných strojov a vznik tovární / 
masovej výroby). 

0–4 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že prvá priemyselná revolúcia sa začala v druhej 
polovici 18. storočia, a spomenie niektorý z priestorových 
prvkov témy (napr. k priemyselnej revolúcii / rozšíreniu 
parných strojov došlo v Anglicku, vznikali priemyselné oblasti 
/ mestá).   

0–4 
[nie je 
možné 
dať:   
1 a 3] 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, resp. dejepisné pojmy 
spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
dejepisné pojmy: napr. priemyselná revolúcia, parný stroj, 
továreň, doprava. 

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 Na základe dvoch obrázkov uvedie jednu podstatnú zmenu 
(napr. nástroje poháňané ručne vystriedali stroje, manufaktúry 
vystriedali továrne), a v tejto súvislosti skonštatuje podstatný 
záver (napr. vznikla masová výroba, parné stroje priniesli 
revolúciu najskôr v textilnom priemysle).    

0–4 
[nie je 
možné 
dať:   
1 a 3] 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje prvky použitia pary, a poukazuje na to, 
v čom prispeli k vzniku priemyselnej revolúcie. 
O Uvedie, že parný stroj zostrojený Jamesom Wattom sa 
rozšíril v rôznych odvetviach hospodárstva, a v tejto súvislosti 
skonštatuje jeden fakt (napr. motiváciou pre zdokonalenie 
parných strojov bolo baníctvo, Wattov parný stroj zmenil 
rovný pohyb piestu na točivý, bol vhodný aj na poháňanie 
iných strojov, rozšírenie parných strojov spôsobil rozmach 
ťažby železnej rudy / uhlia). 
O Uvedie, že využitie pary spôsobilo revolúciu v doprave 
(vynález parnej lokomotívy, parnej lode), a v súvislosti 
s významom tejto skutočnosti skonštatuje podstatný záver 
(napr. preprava sa zrýchlila / zlacnila, aj po súši vedeli 
prepravovať veľké množstvá tovaru, vytvorilo spojenie medzi 
továrňami a náleziskami surovín / trhmi). 

0–6 
[nie je 
možné 
dať:    
1 a 4] 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

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

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 24 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 
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15. Náboženské pomery v Sedmohradsku     (krátka) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na opis náboženskej 
situácie a riešenia náboženskej otázky v Sedmohradsku. 
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. náboženská tolerancia slúžila obnoveniu 
vnútorného pokoja). 

0–4 

Orientácia 
v priestore 
a čase  

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že reformácia sa odohrala v Sedmohradsku v 16. 
storočí, alebo náboženská tolerancia bola charakteristická pre 
16-17. storočie, a v súvislosti s geopolitickým umiestnením 
Sedmohradska skonštatuje podstatný fakt (napr. bolo 
vazalským štátom Osmanskej ríše, nachádzalo sa medzi dvomi 
veľmocami) alebo poukazuje na priestorové umiestnenie 
stavov (saské mestá, Sikulsko, maďarské stolice).   

0–4 
[nie je 
možné 
dať:   
1 a 3] 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, resp. dejepisné pojmy 
spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
dejepisné pojmy: napr. náboženská tolerancia, katolík, 
protestant, luterán, kalvín, unitár / antitrinitár. 

0–4 
[nie je 
možné 
dať:   
1 a 3] 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Uvedie niektorý z podstatných prvkov prameňa (napr. 
obyvatelia obce si mohli sami vybrať vyznanie / farára, medzi 
luteránmi a kalvínmi boli roztržky), a v tejto súvislosti 
konštatuje relevantný záver (napr. v Sedmohradsku sa rozšírili 
viaceré smery reformácie, luteránska a kalvinistická cirkev sa 
stali rovnoprávnymi, aj kalvínsku denomináciu považovali za 
právoplatnú, cirkevná príslušnosť v podstate kopírovala 
stavovské / etnické delenie, krajinský snem sa snažil ukončiť 
roztržky).    

0–4 
[nie je 
možné 
dať:   
1 a 3] 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje náboženskú situáciu v Sedmohradsku, 
poukazuje na jej osobitosti. 
O Opíše štyri uznávané cirkvi (katolíci, luteráni, kalvíni, 
unitári / antitrinitári), a v tejto súvislosti skonštatuje jeden 
relevantný záver (napr. luterská reformácia sa rýchlo rozšírila 
v Sasmi obývaných mestách, medzi kniežatami boli aj katolíci 
aj protestanti, gréckokatolícka denominácia Rumunov nepatrila 
medzi uznané cirkvi), alebo poukazuje na súvislosti medzi 
stavovským rozdelením a náboženskými pomermi (väčšina 
maďarských šľachticov patrila ku kalvínom či unitárom, 
väčšina Sikulov bola katolícka, Sasi prevažne luteráni). 
O Uvedie, že v Sedmohradsku bola náboženská tolerancia 
a vysvetlí to (sloboda výkonu náboženstva pre uznané cirkvi), 
alebo v tejto súvislosti skonštatuje podstatný záver (napr. 
v Európe v tomto období bolo bežné prenasledovanie / 
náboženské vojny, vnútorné boje by oslabili Sedmohradsko, 
mocenské záujmy kniežat si vyžadovali spoluprácu so stavmi). 

0–6 
[nie je 
možné 
dať:    
1 a 4] 
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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 24 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 

 
16. Následky Moháču        (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný analyzuje predovšetkým vojenské a politické 
následky moháčskej bitky. 
Odpoveď výstižne opisuje voľbu dvoch kráľov.  
Rozbor skúma dobyvačné snahy Turkov. 
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, 
vydedukuje a sformuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

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

O Uvedie, že k bitke pri Moháči došlo v roku 1526 a určí 
územie ovládané oboma kráľmi. 

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 správne používa nasledovné všeobecné 
a konkrétne pojmy: napr. sultán, kráľ, krajinský snem, 
dobývanie, hrad.  

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 niektorý z prvkov obrazu (napr. turecká armáda 
mala významné delostrelectvo, Viedeň bol dobre opevnený, 
mesto leží pri Dunaji), a skonštatuje, že Sulejman (v roku 
1529) neúspešne obliehal Viedeň.   
O Uvedie jeden z prvkov z Jurišičovho listu (napr. Jurišič 
chcel získať čas, Turci boli v značnej presile, Sulejman 
mohol plánovať dobytie Viedne, Viedeň bránili ríšske 
jednotky), a konštatuje, že Jurišič pri meste Kőszeg zastavil 
Turkov.  
O Uvedie, že v zmysle varadínskej dohody v prípade Jánovej 
smrti by jeho nástupcom bol Ferdinand, a v tejto súvislosti 
skonštatuje  svoj záver (napr. králi si navzájom uznali vládu, 
chceli sa vyhnúť tureckému dobývaniu, Jánovi sa neskôr 
narodil syn a dohoda sa porušila).    

0–8 
[nie je 
možné 
dať:    
1 a 5] 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje vojenské a politické následky moháčskej 
bitky.  
O Uvedie, že v moháčskej bitke zomrel kráľ Ľudovít II., 
a v tejto súvislosti skonštatuje podstatný záver (napr. krajina 
zostala bez vodcu, zahynuli aj mnohí veľmoži a kňazi, kráľ 
nemal potomka).   
O Uvedie, že Jána Zápoľského zvolili za kráľa, a skonštatuje 
relevantný záver (napr. Zápoľský bol sedmohradský vajda, 
bol považovaný za vodcu strednej šľachty, odvolával sa na 

0–10 
[nie je 
možné 
dať:    
1 a 6] 
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rozhodnutie z Rákošu, o pomoc požiadal Turkov). 
O Uvedie, že za kráľa zvolili aj Ferdinanda Habsburského, 
a v súvislosti s tým skonštatuje podstatný záver (napr. jeho 
bratom bol Karol V., mohol rátať s pomocou Habsburskej 
ríše, odvolával sa na manželskú zmluvu medzi 
Habsburgovcami a Jagellovcami). 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.   

Skladba, jazyková 
správnosť 

Slohová práca študenta sa skladá z viet. Vety sú jasné 
a jednoznačné. 
Rozbor tvorí upravený text, ktorý slúži logickému rozvinutiu 
obsahu. 
Konštatovania odzrkadľujú schopnosť študenta citlivo 
analyzovať. 
Text neobsahuje hrubé gramatické alebo pravopisné chyby. 

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 42 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 21 

 
17. Batthányova vláda             (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na opis významu vzniku 
Batthányovej vlády. 
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. zodpovedná vláda obmedzovala panovníkovu 
moc). 

0–4 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že Batthányova vláda vznikla po vypuknutí 
revolúcie  15. marca 1848, alebo jej fungovanie popisovali 
zákony prijaté 11. apríla 1848, a spomenie, že Uhorsko bolo 
súčasťou Habsburskej ríše.   

0–4 
[nie je 
možné 
dať:   
1 a 3] 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, resp. dejepisné pojmy 
spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
dejepisné pojmy: napr. zodpovedná vláda, výkonná moc, 
krajinský snem, panovník. 

0–4 
[nie je 
možné 
dať:   
1 a 3] 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Uvedie niektorý z podstatných prvkov prameňa (napr. vláda 
sa stala výkonnou mocou, nariadenia panovníka boli 
podmienené odobrením jedného z ministrov, vláda prevzala 
rozsah právomocí miestodržiteľskej rady, kancelárie a 
pokladnice), a v tejto súvislosti konštatuje relevantný záver 
(napr. týmto spôsobom obmedzili moc panovníka, zanikli 
dovtedajšie vládne strediská, samostatnosť Uhorska rástla).    

0–4 
[nie je 
možné 
dať:   
1 a 3] 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje podstatné rysy Batthányovej vlády, 
poukazuje na ich význam. 
O Uvedie jeden fakt ohľadom zloženia alebo okolností vzniku 
Batthányovej vlády (napr. vymenuje aspoň troch členov vlády, 
Lajos Batthány bol predsedom Opozičnej strany, vládu 

0–6 
[nie je 
možné 
dať:    
1 a 4] 
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vymenoval palatín István), a v tejto súvislosti skonštatuje jeden 
relevantný záver (napr. väčšina členov vlády pochádzala 
z radov reformnej opozície, vo vláde boli zastúpené viaceré 
politické smery, nemali ministra zahraničných vecí, právomoci 
ministerstva vojny / financií zostali nevyriešené). 
O Uvedie, že vláda sa zodpovedala krajinskému snemu 
(ľudovému zastupiteľstvu), a v tejto súvislosti uvedie jedno 
relevantné pozorovanie (napr. Uhorsko sa stalo ústavnou 
monarchiou, vznikol moderný / občiansky parlamentárny 
systém, zodpovedalo to liberálnym ideám / myšlienke 
buržoáznej premeny, menovaním vlády sa splnil Kossuthov 
návrh zákonov / jeden z požiadaviek 12 bodov, vytvorením 
zodpovedného ministerstva sa podstatne zmenil vzťah medzi 
Uhorskom a ríšou). 

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. Program Istvána Széchenyiho         (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný opisuje predovšetkým program Istvána  
Széchenyiho. 
Vymenuje najdôležitejšie reformné návrhy a praktické 
kroky. 
Poukazuje na ciele a význam Széchenyiho programu. 
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, 
vydedukuje a sformuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že Széchenyiho dielo Úver bolo vydané roku 
1830, alebo uvedie časové rozpätie obdobia reforiem 
(1825/1830/1832-1848), a poukáže na niektorú priestorovú 
súvislosť témy (napr. Széchenyiho ovplyvnili západné / 
anglické vzory, bol lojálny k viedenskému dvoru, Uhorsko 
bolo súčasťou Habsburskej ríše). 

0–4 
[nie je 
možné 
dať:    
1 a 3] 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Odborne správne používa nasledovné všeobecné 
a dejepisné pojmy: napr. obdobie reforiem, občianska 
premena, poddaný, robota, vysoká šľachta / aristokracia, 
dedovizeň.  

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 niektorý dôležitý prvok prameňa (napr. 
povzbudzuje statkárov k jednote / k rozvoju hospodárstva, 
zapiera, že by dvor bol zodpovedný za zaostalosť), 
a skonštatuje relevantný záver (napr. uskutočnenie reforiem 
si predstavoval pod vedením aristokracie, dúfal v podporu 
dvora, Úver sa stal programovým dielom obdobia reforiem).   

0–8 
[nie je 
možné 
dať:    
1 a 5] 
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O Uvedie jeden z podstatných prvkov prameňa (napr. 
Széchenyi argumentoval tým, že robot nie je efektívny, 
nádennícka práca je efektívnejšia), a konštatuje, že 
Széchenyi požadoval zrušenie roboty.  
O Uvedie niektorý z podstatných prvkov prameňa (napr. 
Széchenyi očakával rozvoj hospodárstva / rozkvet obcí 
v okolí Balatonu / rozvoj ťažby uhlia od používania parných 
lodí, uviedol príklady zo západu), a skonštatuje, že pomohol 
doprave (parnými loďami) na Balatone.    

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje Széchenyiho program a praktickú 
činnosť, poukazuje na ich ciele a význam.  
O Uvedie jeden z reformných návrhov Széchenyiho, ktorý 
prameň neuvádza (napr. zrušenie dedovizne, zavedenie 
čiastočného verejného bremena, zrušenie cechov, zavedenie 
rovnosti pred zákonom, možnosť vlastniť pôdu aj pre 
nešľachticov), a v tejto súvislosti uvedie svoj záver (napr. 
jeho návrhy slúžili modernizácii / občianskej premene, 
hospodárske reformy považoval za najdôležitejšie).   
O Uvedie, že Széchenyiho program sa zverejnil v rôznych 
dielach  alebo spomenie niektoré významnejšie dielo (napr. 
Úver, Svet, Štádium, Národ východu), a skonštatuje 
relevantný záver v tomto ohľade (napr. Úver sa stal 
programovým dielom obdobia reforiem, Štádium napísal na 
krajinský snem / Štádium sformuluje jeho návrhy v 12 
bodoch, diskutoval s Józsefom Dessewffym / Miklósom 
Wesselényim / Lajosom Kossuthom, v 1840-tych rokoch sa 
izoloval). 
O Uvedie aspoň dve z praktických diel Széchenyiho 
neuvedených v prameni (napr. jeho rola v zakladaní 
Maďarskej akadémie vied, založenie kasína, udomácnenie 
dostihov, regulácia riek / iniciovanie stavby Reťazového 
mostu, hospodárske podnikania), a v tejto súvislosti 
skonštatuje podstatný záver (napr. prvoradým cieľom 
Akadémie bol rozvoj jazyka, vplývali naňho cesty do 
Anglicka, rozvoj opravy / továrenského priemyslu považoval 
za dôležitý). 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.   
Tá istá odpoveď sa nesmie prijať pri hodnotení dvoch 
rozličných obsahových prvkov. 

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

 

Skladba, jazyková 
správnosť 

Slohová práca študenta sa skladá z viet. Vety sú jasné 
a jednoznačné. 
Rozbor tvorí upravený text, ktorý slúži logickému rozvinutiu 
obsahu. 
Konštatovania odzrkadľujú schopnosť študenta citlivo 
analyzovať. 
Text neobsahuje hrubé gramatické alebo pravopisné chyby. 

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 42 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 21 
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19. Zásobovanie tovarom v Kádárovej ére     (krátka) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný skúma predovšetkým rozporuplnosť zásobovania 
tovarom a životnej úrovne v Kádárovej ére. 
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. nedostatok tovaru stál v rozpore 
so sebavnímaním a snahou systému, alebo bol následkom 
plánového hospodárstva). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a 
čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie časové rozpätie Kádárovej éry (1956-1988/89), 
alebo poukazuje na fakt, že tieto javy sú príznačné pre 
Maďarsko v rokoch 1960-80.   

0–4 
[nie je 
možné 
dať:   
1 a 3] 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, resp. dejepisné pojmy 
spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
dejepisné pojmy: napr. socializmus / komunizmus, životná 
úroveň, zásobovanie tovarom, plánové hospodárstvo. 

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 posolstvo obrazu (napr. nedostatok tovaru), a v tejto 
súvislosti konštatuje relevantný záver (napr. stál v rozpore 
so snahou systému, bolo to v rozpore so sebavnímaním / 
propagandou systému, bol následkom plánového hospodárstva, 
vysvetlí pojem nedostatkového hospodárstva, v tej dobe sa  
s tým už dalo žartovať).    

0–4 
[nie je 
možné 
dať:   
1 a 3] 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma predovšetkým rozporuplnosť zásobovania 
tovarom a životnej úrovne v Kádárovej ére, poukazuje na jej 
dôvody. 
O Uvedie, že v Kádárovej dobe v porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím nastal značný rast, a v tejto súvislosti skonštatuje 
jeden relevantný záver (napr. vysvetlí pojem gulášový 
komunizmus / chladničkový socializmus, bolo to aj politickým 
predsavzatím, súvisí s revolúciou r. 1956, jeho následkom bola 
pomerná spokojnosť / prijatie systému /došlo k spoločenskej 
dohode, svoje tvrdenie podopiera príkladmi: napr. bytová 
situácia, trvanlivý spotrebný tovar, zásobovanie potravinami). 
O Uvedie niektorý z nedostatkov / tienistú stranu rastu 
(problémy s kvalitou, zaostávanie za západnými krajinami sa 
nezmenšuje), a v tejto súvislosti uvedie jedno relevantné 
pozorovanie (napr. dôvodom problémov bolo plánové 
hospodárstvo, politika blahobytu viedla k zadlženiu) alebo 
uvedie podstatný fakt ohľadom vzťahu humoru a propagandy 
(napr. humor sa stal formou ventilovania napätia, propaganda 
zdôrazňovala úspechy systému, istá miery sebairónie), a v tejto 
súvislosti konštatuje podstatný záver (napr. miernejší útlak, 
osoba Kádára zohrávala veľkú rolu). 

0–6 
[nie je 
možné 
dať:    
1 a 4] 
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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 24 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 

 
20.Vojenské operácie v Maďarsku         (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný opisuje predovšetkým vojenské operácie 
v Maďarsku v druhej svetovej vojne. 
Odpoveď výstižne opisuje premenu krajiny na bojisko.  
Rozbor skúma pomer vojenskej sily. 
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, 
vydedukuje a sformuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie dátum pokusu o vystúpenie z vojny (15. október 
1944), a poukáže aspoň na dve priestorové prvky témy (napr. 
Sedmohradsko, Debrecín / Hortobágy, Budapešť, 
Zadunajsko / Stoličný Belehrad). 

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 správne používa nasledovné všeobecné 
a konkrétne pojmy: napr. vojna, prímerie, bojisko, 
obliehanie.  

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 názor Lajosa Vörösa (treba obsadiť Južné Karpaty, 
Karpaty by ochránili pred sovietskym útokom), a v tejto 
súvislosti skonštatuje relevantný záver (napr. prestup 
Rumunska vytvorilo novú situáciu, odtiaľto čakali sovietsky 
útok, vojnová operácia bola neúspešná, Sovieti obsadili 
Sedmohradsko).   
O Uvedie jeden z podstatných prvkov údajov o stratách 
(napr. sovietske straty boli väčšie, aj počet vojakov bol na 
sovietskej strane vyšší), a konštatuje napr. že postup 
Sovietov sa nedal zastaviť, Sovieti obsadili Nížinu, bola to 
jedna z najväčších obrnených bitiek vojny, Nemci kryli 
balkánsky ústup.  
O Uvedie niektorý prvok mapy (napr. Nemci plánovali 
útočnú vojenskú operáciu, snažili sa potlačiť Sovietov za 
Dunaj, bojovalo sa o Zadunajsko), a skonštatuje, že útok 
stroskotal.    

0–8 
[nie je 
možné 
dať:    
1 a 5] 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje vojenské operácie v Maďarsku a pokus 
o vystúpenie z vojny.  
O Uvedie, že Horthy sa 15. októbra 1944 pokúsil 
o vystúpenie z vojny, a v tejto súvislosti uvedie svoj záver 
(napr. pokus sa nepripravil dobre, iba Miklós Béla Dálnoki 
prešiel na druhú stranu, maďarská armáda ďalej bojovala, 

0–10 
[nie je 
možné 
dať:    
1 a 6] 
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Horthyho posunuli nabok).   
O Uvedie, že Sovieti obliehali Budapešť, a skonštatuje 
relevantný záver v tomto ohľade (napr. na Hitlerov rozkaz 
bolo treba mesto brániť, nemecko-maďarské jednotky sa 
pokúsili o prebitie blokády, došlo k značným škodám). 
O Uvedie, že Maďarsko obsadili / oslobodili sovietske 
jednotky do apríla 1945, a v tejto súvislosti skonštatuje 
podstatný záver (napr. časť maďarskej armády sa stiahla do 
Rakúska, tým sa pre Maďarsko vojna ukončila, zhrnie škody, 
vysvetlí dvojicu pojmov okupácia-oslobodenie). 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.   
Tá istá odpoveď sa nesmie prijať pri hodnotení dvoch 
rozličných obsahových prvkov. 

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 

 
Zdroje prameňov uvedených v pracovnom liste (text, obraz, tabuľka, graf):  
Úloha č. 3.: erettsegifel.hu 
Úloha č. 6.: www.flickr.com, commons.wikimedia.org 
Úloha č. 11.: wikipedia.org 
Úloha č. 12.: www.freepress.net, www.fanpop.com, danielberhane.com, 

 migrationobservatory.ox.ac.uk 
Úloha č. 19.: www.tte.hu 
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