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Pokyny k oprave úloh písomnej skúšky 
 
Písomku opravujte perom červenej farby podľa nasledovných pokynov. 

1. Správna odpoveď       
2. Nedostatky (chýbajúce údaje)      
3. Nepatrí striktne k riešeniu, prekračuje rozsah   [    ] 
4. Chyba, obsahový omyl (jednoduché podčiarknutie)                         

5. Nezrozumiteľný text; logické či gramatické problémy (podčiarknutie vlnkou)     
6. Hrubá pravopisná chyba (dvojité 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.) 

 
Body za čiastkové úlohy tiež uveďte na písomke! 

 
I. Oprava  a hodnotenie jednoduchých úloh vyžadujúcich krátku odpoveď 

 
Základným princípom hodnotenia je, že prvky odpovede, uvedené v kľúči riešení, treba prijať 
ako správne odpovede.  
V prípade, že pokyny k oprave a hodnoteniu pri konkrétnej otázke uvádzajú, že odpoveď je 
prijateľná aj v inej formulácii, treba prijať každú odpoveď, ktorá sa obsahovo zhoduje 
s uvedeným riešením. V prípade, že pokyny k oprave a hodnoteniu pri konkrétnej otázke 
uvádzajú, že prijateľná je aj iná správna odpoveď, prijať treba akúkoľvek odpoveď, ktorá je 
z odborného hľadiska správna. 
 
Pri úlohách, kde treba vybrať správnu odpoveď spomedzi viacerých možností, v prípade 
podčiarknutia, označenia všetkých prvkov odpovede sa úloha nedá zhodnotiť. Pokiaľ úloha 
stanovuje počet požadovaných prvkov odpovede, a žiak označí viac prvkov (ale nie všetky), 
hodnotiť ich treba v poradí riešení. 
 
Mená osôb, topografické údaje a pojmy z rámcovej učebnej osnovy sa môžu hodnotiť iba 
v prípade, že sú napísané správnym pravopisom. 
Za riešenie úloh nie je možné udeliť „bonusové“ body, presahujúce maximálny počet bodov. 
Za chybné alebo chýbajúce prvky odpovedí sa nesmú strhávať body. 
Od pokynov k oprave a hodnoteniu je dovolené sa odchýliť iba z výnimočných dôvodov. 
Dôvody musí opravujúci uviesť zvlášť v písomnom vysvetlení. 
 
Bodovanie 
 
Správna odpoveď/časť:    0,5 alebo 1 bod (podľa uvedeného v pokynoch k oprave 
a hodnoteniu) 
Nesprávna odpoveď:        0 bodov 
Chýbajúca odpoveď:        0 bodov 
 
Iba tie odpovede môžu mať hodnotu 0,5 bodu, ktoré pokyny hodnotenia takto zvlášť uvádzajú. 



Történelem szlovák nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1711 írásbeli vizsga 3 / 19 2017. május 10. 

Jednotlivé časti bodov, uvedených v pokynoch hodnotenia, sa už ďalej deliť nesmú.  
V konkrétnej úlohe pri spočítaní bodov za dané čiastkové úlohy sa počet bodov nezaokrúhľuje 
(môže byť napr. 3,5 bodov).  
V obdĺžnikoch na konci úloh je v ľavej kolónke uvedený maximálny počet bodov, do pravej 
kolónky napíšte žiakom dosiahnutý celkový počet bodov.  
 
Celkový počet bodov získaných v jednoduchých, krátkych úlohách treba zapísať do 
príslušných kolónok súhrnnej tabuľky na poslednej strane pracovného listu. 
Ak je celkový počet získaných bodov v jednoduchých krátkych úlohách celé číslo, netreba 
robiť nič, ak nie je celé číslo, v tom prípade ho treba podľa pravidiel matematiky zaokrúhliť 
na celé číslo (napr. 23,5 bodov sa zaokrúhľuje na 24). 
 

II. Oprava a hodnotenie slohových úloh 
 
1. Výber úlohy 
 
Hodnotiť sa môžu spolu tri úlohy:  

jedna krátka úloha zo svetových dejín,  
jedna dlhá úloha z uhorských/maďarských dejín, 
jedna komplexná úloha.  

Úlohy sa musia týkať rôznych historických období. 
 
Hodnotenie úloh v prípade nesprávneho výberu úlohy prebieha nasledovne: 

 

– ak žiak vyriešil tri slohové (dlhé) úlohy, ale jeho výber je z hľadiska období alebo typu 
úloh nesprávny, treba ich hodnotiť tak, aby mal čo najmenšiu stratu bodov, čiže treba opraviť 
všetky tri eseje, a do úvahy treba brať tie dve alebo jedno riešenie – správne vybraných úloh, 
ktorými žiak získal vyšší počet bodov; 

– ak žiak vypracoval viac než tri úlohy, ale v tabuľke pred úlohami označil svoj výber 
jednoznačne, treba hodnotiť v tabuľke označené úlohy a pripočítať v nich získané body. 

– ak žiak vypracoval viac než tri slohové dlhé úlohy, ale v tabuľke pred úlohami 
neoznačil jednoznačne svoj výber, treba hodnotiť od najnižšieho poradového čísla úloh podľa 
pravidiel správneho výberu v rastúcom poradí, čiže v prípade vyriešenia všetkých slohových 
úloh treba hodnotiť riešenie úloh č. 13, 16 a 17, a pripočítať v nich získané body. 
Každá začatá úloha sa považuje za vyriešenú, pokiaľ žiak jednoznačne nenaznačil opak. 

 
2. Hodnotenie a bodovanie úloh 

 
Hodnotenie slohových úloh prebieha pomocou pokynov k oprave a hodnoteniu, obsahujúcich 
konkrétne hľadiská a k nim prislúchajúce obsahy. Počet bodov dosiahnutých podľa 
jednotlivých hľadísk treba vpísať do tabuľky za vybodkovaným priestorom pre esej, a následne 
treba vypočítať celkový počet bodov, a ten pomocou deliteľa (2) prepočítať na body skúšky. 
Počet bodov za jednotlivé úlohy netreba zvlášť zaokrúhľovať. 
 
a) Pokyny k bodovaniu pochopenia úlohy: 
 

2 body sa dávajú v prípade, ak žiak získal aspoň polovicu možných bodov za hľadiská 
Činitele formujúce udalosti... a Získanie informácií a používanie prameňov. 
1 bod sa dáva v prípade, ak žiak získal menej ako polovicu možných bodov za hľadiská 
Činitele formujúce udalosti... a Získanie informácií a používanie prameňov, ale získal aspoň 
1 bod na niektoré z týchto hľadísk. 
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0 bodov sa dáva v prípade, ak žiak nezískal žiadny bod za hľadiská Činitele formujúce 
udalosti... a Získanie informácií a používanie prameňov. 

V prípade ak je počet bodov za pochopenie úlohy 0 bodov, celkový počet bodov za úlohu môže 
byť tiež iba 0 bodov. 
 
b) Orientácia v čase a priestore 
Obsahové prvky patriace k tomuto hodnotiacemu hľadisku pokyny označujú písmenom „O”. 
V prípade krátkej eseje treba prvky časové a priestorové (O) bodovať spolu, pri dlhej eseji 
zvlášť (O1 a O2). V prípade komplexnej eseje treba bodovať tri alebo štyri časové a priestorové 
prvky (O1, O2, O3 a O4). Pokiaľ pokyny k hodnoteniu uvádzajú príklady, tak z uvedených 
príkladov sa udeľujú body za uvedený počet alebo od nich odlišnú(é) správnu(e) odpoveď(e). 
 

2 body je možné dať vtedy ak v odpovedi študenta sa nachádza predpísaný počet 
správnych  prvkov. 
1 bod je možné udeliť, ak jeden z predpísaných správnych prvkov chýba, ale aspoň jeden 
sa v odpovedi nachádza. 
0 bodov sa má udeliť, ak sa v odpovedi nenachádza správny časový a/alebo priestorový 
prvok. 

 
Pri krátkej eseji sa na časové a priestorové prvky udeľuje maximálne 1-1 bod, pri dlhej 
a komplexnej eseji je možné udeliť 2-2 body. 
Spomedzi komplexných úloh v prípade porovnávacieho slohu na 2-2 prvky času a priestoru je 
možné udeliť spolu 8 bodov, v prípade komplexnej eseje preklenujúcej viaceré obdobia, 
v závislosti od témy úlohy, na časové alebo priestorové prvky 2-2, kým na ďalší prvok sa 
udeľujú 2 body, teda spolu 6 bodov.  
Opravujúci označí na konkrétnom mieste žiakovej odpovede správne (Očas alebo 
Opriestor), resp. nesprávne riešenie (podčiarknutie). 
 
c) Komunikácia, používanie odbornej terminológie 
Obsahové prvky patriace k tomuto hodnotiacemu hľadisku pokyny označujú písmenom „K”. 
Pri krátkej eseji sa na všeobecné a konkrétne odborné pojmy (K1) udeľujú 0, 1, alebo 2 
body. Pokyny k hodnoteniu očakávajú odborné použitie štyroch pojmov. Udávané pojmy sa 
majú považovať za príklady. 
 

2 body sa dávajú v prípade, ak žiakova esej obsahuje aspoň tri odborne správne použité 
pojmy. 
1 bod sa dáva v prípade, ak esej obsahuje jeden alebo dva odborne správne použité pojmy. 
0 bodov sa dáva v prípade, ak odpoveď neobsahuje ani jeden odborne správne použitý pojem. 

 
Opravujúci na konkrétnom mieste žiakovej odpovede jednoznačne označí správne () alebo 
nesprávne (podčiarknutie) použitie terminológie. 
Pri dlhej a komplexnej eseji treba zvlášť bodovať tzv. všeobecné (K1) a konkrétne (K2) 
historické pojmy. Body 0, 1 a 2 sa udeľuje podľa zásad uvedených pri krátkej eseji, rovnakým 
spôsobom sa má označovať aj odpoveď žiaka. 
Na kvalitu tvorby textu a správnosti jazyka pri krátkej (K2) ako aj dlhej a komplexnej eseji 
(K3) je možno udeliť 0, 1 alebo 2. 
  

2 body sa dávajú v prípade, ak sa text skladá zo zrozumiteľných viet, je logicky vyskladaný, 
neobsahuje viac ako jednu hrubú gramatickú alebo pravopisnú chybu. 



Történelem szlovák nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1711 írásbeli vizsga 5 / 19 2017. május 10. 

1 bod sa dáva v prípade, ak text je zle zostavený, nesúmerný, má nedostatky, alebo obsahuje 
viaceré gramatické a pravopisné chyby. 
0 bodov sa dáva v prípade, ak odpoveď je koncept, skladá sa iba zo slov, je to iba koncept, 
neobsahuje súvislé vety, alebo v texte je veľa hrubých gramatických a hrubých pravopisných 
chýb. 

 
d) Získavanie informácií, používanie prameňov, skúmanie činiteľov formujúcich udalosti, 
kritické myslenie zamerané na riešenie problémov 
Bodovanie hodnotiacich hľadísk Získavanie informácií, používanie prameňov (v pokynoch 
hodnotenia označené písmenom „P“) a Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti, kritické 
myslenie zamerané na riešenie problémov (v pokynoch hodnotenia označené písmenom „S“) 
prebieha podľa rovnakých zásad. Obsahové prvky odpovedí pozostávajú z dvoch častí: 
uvedenie nejakého faktu a s ním súvisiace konštatovanie (akákoľvek príčinná alebo iná 
súvislosť s uvedeným tvrdením). Príklady uvedené pri obsahových prvkoch v zátvorke 
(obsahové prvky začínajúce skratkou „napr.“) naznačujú, že je možné prijať ktorýkoľvek 
z vymenovaných prvkov odpovedí, ako aj iné neuvedené, ale správne odpovede. Na 
dosiahnutie maximálneho počtu bodov stačí teda uviesť iba jeden z uvedených príkladov. Pri 
krátkych a dlhých úlohách, resp. pri komplexnej eseji preklenujúcej viaceré obdobia za 
uvedenie jedného správneho prvku sa udeľuje 1 bod, za s ním súvisiace správne konštatovanie 
sa dávajú 2 body (za konštatovanie sa udeľuje 1 bod, ak konštatovanie žiaka je príliš všeobecné, 
nesústreďuje sa na podstatu alebo je nepresné); v prípade komplexnej porovnávajúcej eseji sa 
každá jedna analýza skladá z troch prvkov: za uvedenie faktu na základe oboch prameňov, ktoré 
sa majú porovnávať, alebo podľa činiteľov formujúcich udalosti sa udeľuje 1-1 bod, a za 
uvedenie súvisiaceho konštatovania (záveru) sa udeľujú 2 (alebo 1) body podľa nasledujúcich 
zásad: 
 
V prípade krátkej, dlhej a komplexnej eseje preklenujúcej viaceré obdobia: 
3 body sa dávajú v prípade, ak žiak správne uvádza jeden fakt, a napísal aj s ním súvisiace správne 
konštatovanie. 
2 body sa dávajú v prípade, ak žiak neuvádza správny fakt, ale uviedol správne konštatovanie, 
alebo správne uviedol fakt, ale konštatovanie je príliš všeobecné, nepodstatné alebo nepresné. 
1 bod sa dáva v prípade, ak žiak správne uvádza jeden fakt, ale nenapísal konštatovanie, alebo 
neuviedol správny fakt a konštatovanie je príliš všeobecné, nepodstatné alebo nepresné. 
0 bodov sa dáva v prípade, ak žiak neuviedol ani jeden správny fakt ani správne konštatovanie. 

 
V prípade komplexnej porovnávajúcej eseje:  
4 body sa dávajú v prípade, ak žiak správne uvádza jeden-jeden fakt na základe oboch prameňov, 
a napísal aj s nimi súvisiace správne konštatovanie. 
3 body sa dávajú v prípade, ak žiak správne uvádza fakt iba z jedného prameňa, a napísal aj s ním 
súvisiace správne konštatovanie, alebo ak správne uvádza jeden-jeden fakt na základe oboch 
prameňov, ale konštatovanie je príliš všeobecné, nepodstatné alebo nepresné. 
2 body sa dávajú v prípade, ak žiak správne uvádza po jednom fakte z oboch prameňov, ale 
neuviedol správne konštatovanie, alebo správne uviedol fakt iba z jedného prameňa, a jeho 
konštatovanie je príliš všeobecné, nepodstatné alebo nepresné, alebo ak neuviedol ani jeden 
správny fakt na základe prameňov, ale vyvodil správny záver. 
1 bod sa dáva v prípade, ak žiak uvádza iba správny fakt z jedného prameňa, a nenapísal správne 
konštatovanie, alebo neuviedol fakt ani z jedného prameňa, a jeho konštatovanie je príliš 
všeobecné, nepodstatné alebo nepresné 
0 bodov sa dáva v prípade, ak žiak neuviedol ani jeden správny fakt ani správne konštatovanie. 
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Jednotlivé poznatky alebo súvislosti sa môžu v pokynoch hodnotenia vyskytovať na 
niekoľkých miestach, ale na každý prvok je možné udeliť bod iba pri jednom hľadisku 
hodnotenia.  
Opravujúci jednoznačne označí na konkrétnom mieste v eseji (napr. P1 ak sa v časti textu 
nachádza jeden prvok; P1 ak sa v texte nachádza aj fakt aj konštatovanie; P1 a P1 
zvlášť ak fakt a konštatovanie sa nachádzajú v texte hneď za sebou, ale na rôznych miestach 
eseje) správnu, alebo podčiarknutím nesprávnu odpoveď. 
Rovnakým spôsobom treba označiť aj čiastkové body za činitele formujúce udalosti (napr. 
S1) 
 
3. Rozsah slohových úloh 
 
Dôležitou kompetenciou vytvorenia slohovej práce je, aby žiak rozvinul svoje myšlienky 
v rámci vopred určeného rozsahu. V odôvodnenej situácii myšlienkový celok začatý na 
vybodkovanom mieste sa môže dokončiť –  pri krátkych úlohách to znamená asi 2-3 riadky, pri 
dlhých úlohách asi 4-5 riadkov – a v nich obsiahnuté prvky odpovede sa môžu hodnotiť. Prvky 
odpovede v ďalších riadkoch sa hodnotiť však nesmú. 
 
4. Súčet bodov za slohové úlohy 
Po vykonaní podrobnej opravy body udelené za jednotlivé úlohy treba spočítať čiastkové body, 
a tento súhrnný počet bodov za jednotlivé úlohy pomocou deliteľa (2)  treba prepočítať na body 
skúšky. Body skúšky za jednotlivé úlohy netreba zaokrúhľovať! Body skúšky získané v 
jednotlivých úlohách treba zapísať do tabuľky na konci pracovného listu, a následne spočítať. 
Ak je tento počet bodov 

– celé číslo, netreba robiť nič; 
– zlomok, tak podľa pravidiel matematiky treba zaokrúhliť na celé číslo (napr. 23,5 bodov 
sa zaokrúhľuje na 24 bodov) 

 
 
 

III. Stanovenie celkového počtu bodov v pracovnom liste 
 

Počty bodov získaných v I. i II. (prípadne zaokrúhlených na celé číslo) treba spočítať.  
 
 
  



Történelem szlovák nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1711 írásbeli vizsga 7 / 19 2017. május 10. 

 
I. JEDNODUCHÉ ÚLOHY VYŽADUJÚCE KRÁTKU ODPOVEĎ 

 

1. Staroveké Atény (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
a) 3. 
b) porotný súd / héliaia 
c) črepné hlasovanie / ostrakizmus 
d) 5./ V. storočie pred Kristom 
 
2. Stredoveké mníšske rády (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 

 
Pramene Súvisí 

s benediktínmi 
Súvisí 

s františkánmi 
Súvisí 

s oboma 
a) X   
b)  X  
c)   X 
d)   X 
e)   X 
f) X   
g)  X  
h)  X  

 
3. Reformy Karola I. (Róberta) (Spolu 4 body.) 
a) Časť / tretinu baníckej renty / urbury dostávali zemepáni. alebo Zrušila sa povinná výmena 
majetku.  (Prijateľná je aj iná správna odpoveď s podobným obsahom.) (1 bod) 
b) Zavedenie peňazí / zlatých peňazí / florén s trvalou hodnotou. (Prijateľná je aj iná správna 
odpoveď s podobným obsahom.) (Zrušenie znehodnotenia peňazí nie je možné prijať ako 
správnu odpoveď.) (Elfogadható még: forint.) (1 bod) 
c) portálna daň (1 bod) 
d) 8. (0,5 bodu) 
e) 1. (0,5 bodu) 
 
4. Mocenské pomery veľmocí v 18. storočí (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 
 

Vojny Španielska dedičná 
vojna 

Rakúska dedičná 
vojna 

Písmeno proti sebe stojacích 
koalícií 

a) C b) A 

Číslo dŕžavy, ktorého majitelia sa 
následkom vojny vymenili 

c) 1 d) 2 

Meno dŕžavy, ktorej majitelia sa 
vymenili následkom vojny – na 
mape je označená číslom. 

e) (Južná  / Rakúska) 
Nemecká nížina 

f) Sliezsko 

g)  Francúzsko, Habsburská ríša / Rakúsko / rakúski Habsburgovci (Odpovede je možné prijať 
aj v opačnom poradí. Môžu sa prijať aj iné správne pomenovania týchto krajín.) 
 
5. Osídľovanie v 17-18. storočí (Spolu 4 body.) 
a) 2. (0,5 bodu) 
b) (voľného) sťahovania (Obsahovo správne odpovede možno prijať aj v inej formulácii.) (0,5 
bodu) 
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c) Mohli sa prisťahovať do vopred postavených dedín / domov. (Prijateľná je aj iná, obsahovo 
správna odpoveď.) (1 bod) 
d) Nemcov / Švábov (0,5 bodu) 
e) (rímskych) katolíkov (0,5 bodu)  
f) Vojna znovuzískania / protiturecká. (Obsahovo správne odpovede možno prijať aj v inej 
formulácii.) (1 bod)   
 
6. Následky priemyselných revolúcií (Spolu 3 body.) 
a) (za každý prvok 0,5 bodu) 
1. ... bude menej dopravných zápch ... 
2. ... doprava bude menej hlučná ... 
3. ... bude menej dopravných nehôd ... 
4. ... doprava bude menej poškodzovať zdravie / znečisťovať životné prostredie ... (Obsahovo 
správne odpovede možno prijať aj v inej formulácii.) 
b) Napr. Biopalivo sa vyrába z rastlín, ktoré by sa mohli použiť aj na ľudskú konzumáciu. (1 
bod) (Obsahovo správne odpovede možno prijať aj v inej formulácii.) 
 
7. Diskusie ohľadom vyrovnania (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
a) C) 
b) Porážku boja za slobodu (v roku 1848-49) / Zloženie zbraní pri Világoši. (Obsahovo správne 
odpovede možno prijať aj v inej formulácii.) 
c) Podunajský zväz / Konfederácia (plán Konfederácie) (Odpoveď je prijateľná aj v prípade 
použitia malých písmen.) 
d) spoločné veci 
 
8. Svetová hospodárska kríza (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 3 body.) 
a) 2.  
b) 3. 
c) 3. 
d) 2. 
e) 4., 5. 
 
9. Maďarsko v rokoch 1918-19 (Spolu 5 bodov.) 
a) (V prípade správneho poradia: 1 bod) 

1. 2. 3. 4. 

B) D) C) A) 

 
b) Mihály Károlyi (0,5 bodu) 
c) 2. (0,5 bodu) 
d) nezávislosť / odtrhnutie sa od Monarchie (Obsahovo správne odpovede možno prijať aj v inej 
formulácii.) (1 bod) 
e) Béla Kun (0,5 bodu) 
f) (Sovietske) Rusko (0,5 bodu) 
g) Veľká Británia / Spojené Kráľovstvo, Francúzsko, Taliansko (Prijateľné sú ktorékoľvek dva 
názvy krajín.) (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
 
10. Európska integrácia (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 

pred 1957  1957–91 po 1991  
C, G A, H B, D, E, F 
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11. Hospodárska politika Rákosiho režimu (Spolu 8 bodov.) 
a) B (0,5 bodu) 
b) D (0,5 bodu) 
c) A (0,5 bodu) 
d) sedliactvo / sedliaci, robotnícka trieda / robotníci (Odpovede sú prijateľné aj v opačnom 
poradí.) (Za každý prvok 0,5 bodu) 
e) A (0,5 bodu) 
f) kolektivizácia / združstevňovanie (1 bod) 
g) odovzdávanie (1 bod) 
h) Štát vykupoval plodiny pod trhovú cenu. / Sedliakov nútili odovzdávať úrodu. (Správna 
odpoveď je prijateľná aj v inej formulácii.) (1 bod) 
i) (prehĺbenie) studenej vojny (Prijateľná je aj iná správna, obsahovo rovnaká odpoveď, resp. 
spomenutie inej konkrétnej udalosti z obdobia studenej vojny.) (1 bod) 
j) Pracovná sila prúdila do priemyslu. / Časť sedliakov vstupujúcich do družstiev prestala 
s poľnohospodárskou výrobou. / Znemožnili poľnohospodársku výrobu. (Prijateľná je aj iná 
správna, obsahovo podobná odpoveď.)  (1 bod) 
 
12. Súčasná maďarská spoločnosť (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 3 body.)  

Tvrdenie 1980–1990 1990–2001 2001–2011 
a) Vo väčšine tohto obdobia oficiálne bola 
úplná zamestnanosť, počet zamestnancov 
predsa klesal.  

X   

b) Bolo cítiť vplyv sprísnenia dôchodkových 
pravidiel.  
 

  X 

c) 1., 4.  
 

Tvrdenia Pravdivé Nepravdivé 

d) V kruhu mladých ľudí klesol pomer aktívne zarábajúcich 
v rokoch 1990-2001 rýchlejšie ako v celkovej populácii. 

  
X 

e) V segmente mladých ľudí v klesaní počtu aktívne zarábajúcich 
zohrával úlohu aj rast vzdelanosti. 

 
X 
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II. Slohové, dlhé úlohy 

13. Stredoveké cechy        (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje predovšetkým odbornú prípravu prebiehajúcu 
v cechoch.  
Odpoveď pomocou prameňa poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. cechové remeslá bolo možné osvojiť si ako 
tovariš, o osvojení si remesla svedčilo vyhotovenie 
majstrovského diela).  

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O Z odpovede vyplýva, že cechy sa objavili vo vrcholnom 
stredoveku (po prelome tisícročí) v (Západnej a Strednej) 
Európe (a zachovali sa aj v novoveku).    

0–2 
 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy: napr. cech, mesto, majster, priemysel. 

0–2 
 

K2 Rozvinutie sa skladá z viet a text má logickú skladbu. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické či pravopisné chyby. 

0–2 
 

Získavanie 
informácií, 
používanie 
prameňov 

P1 Uvedie podstatu regulí debrecínskeho zlatníckeho cechu 
(napr. očakávali vyhotovenie seriózneho majstrovského 
diela), a v tejto súvislosti uvedie nejaké relevantné 
konštatovanie (napr. týmto sa dokázalo, že daná osoba si 
osvojila všetky špecifiká remesla; týmto sa zabezpečila 
vysoká kvalita práce v cechu).     

0–3 

P2 Uvedie podstatu tovarišskej zmluvy (napr. znamenala 
záväzok na dlhé roky, už v detstve sa človek stal tovarišom, 
za tovarišské roky sa muselo platiť), a v tejto súvislosti 
uvedie nejaké relevantné konštatovanie (napr. odborná 
výuka sa odohrávala prakticky, v majstrovej dielni; tovariš 
sa stal členom majstrovej rodiny, museli sa osvojiť všetky 
kroky pracovného procesu).   

0–3 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti, 
kritické 
myslenie 
a sústredenie sa 
na riešenie 
problému  

S1 Definuje pojem cechu (napr. organizácia na ochranu 
záujmov remeselníkov z rovnakého odboru), a v tejto 
súvislosti uvedie relevantné konštatovanie (napr. cechy sa 
organizovali v každom meste, počet cechov narastal 
následkom špecializácie, ich cieľom bolo obmedzenie 
súťaže, spravidla nedochádzalo k deľbe práce, kvalita 
výrobkov bola vysoká).   

0–3 
 

S2 Uvedie niektorú – v prameňoch neuvedenú – podmienku 
majstrovstva (napr. kúpa majstrovstva, otvorenie 
samostatnej dielne, priženenie sa do majstrovej rodiny, 
dedičstvo, pohostenie, vandrovka), a v tejto súvislosti 
skonštatuje, že cechy pre úzky trh / v záujme zabezpečenia 
živobytia obmedzovali počet majstrov. 

0–3 

Pri obsahovom hodnotení dvoch rozličných hľadísk sa nesmie dať bod na ten istý prvok 
odpovede (používanie  prameňov, skúmanie činiteľov formujúcich udalosti). 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU  20 
MAXIMÁLNE BODY SKÚŠKY 10 
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14. Nemecko sa stáva veľmocou       (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Žiak skúma predovšetkým príčiny vedúce k tomu, že 
Nemecko sa stalo hospodárskou veľmocou.  
Odpoveď pomocou prameňa poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. nemecká pracovná sila bola v podstate 
vzdelaná, v Nemecku vytvorili podmienky pre slobodu 
podnikania).  

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O Uvedie, že jednotné Nemecko vzniklo v roku 1871, 
a uvedie niektorú z priestorových súvislostí témy (napr. 
prevaha Pruska, územie Severonemeckého zväzu, názvy 
dôležitých priemyselných oblastí / riek).    

0–2 
 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy: napr. priemysel, priemyselná revolúcia, 
slobodná súťaž, kapitál. 

0–2 
 

K2 Rozvinutie sa skladá z viet a text má logickú skladbu. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické či pravopisné chyby. 

0–2 
 

Získavanie 
informácií, 
používanie 
prameňov 

P1 Uvedie jeden z podstatných údajov tabuľky (napr. 70-
75% nemeckých detí na prelome 19. storočia navštevovalo 
školy, v porovnaní s inými krajinami bola zaškolenosť 
vysoká), a v tejto súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie 
(napr. nemecká pracovná sila bola v podstate vzdelaná a to 
prispelo k rozvoju vedy).     

0–3 

P2 Uvedie jeden z podstatných faktov zo stanov (napr. 
zakotvujú slobodu podnikania, zrušili obmedzenia stanovené 
cechmi), a v tejto súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie 
(napr. tým sa vystupňovala súťaž, slobodná súťaž spôsobuje 
hospodársky rast, ten priláka zahraničný kapitál).     

0–3 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti, 
kritické 
myslenie 
a sústredenie sa 
na riešenie 
problému  

S1 Uvedie jeden z podstatných dôvodov, pre ktoré sa 
Nemecko stalo hospodárskou veľmocou (napr. vznik 
colného zväzu / colnej únie, odhalenie nálezísk železa 
a uhlia, vybudovanie železničnej siete, už existujúce splavné 
rieky a prístavy, získanie kolónií, nemecké vynálezy), 
a v tejto súvislosti uvedie relevantné konštatovanie (napr. 
bola to doba priemyselných revolúcií, jednotný vnútorný trh 
sa vytvoril už pred politickým zjednotením, rozvíjalo sa 
hutníctvo / strojárstvo, vznikali priemyselné oblasti, rozvoj 
dopravy napomáhal obchodu, kolónie poskytovali suroviny / 
trh, vynálezy zefektívnili výrobu / prispeli k zrodu nových 
priemyselných odvetví).   

0–3 
 

S2 Uvedie jeden ďalší z dôvodov, pre ktoré sa Nemecko stalo 
hospodárskou veľmocou spomedzi vyššie uvedených, 
a v tejto súvislosti sformuluje podstatné konštatovanie. 

0–3 

Pri obsahovom hodnotení dvoch rozličných hľadísk sa nesmie dať bod na ten istý prvok 
odpovede (používanie  prameňov, skúmanie činiteľov formujúcich udalosti). 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU  20 
MAXIMÁLNE BODY SKÚŠKY 10 
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15. Rozpad krajiny na tri časti     (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje predovšetkým boje Jána Zápoľského 
a Ferdinanda, ako aj rozdelenie krajiny na tri časti.  
Opisuje dôležité medzníky tohto boja. 
Poukazuje na politické okolnosti, následkom ktorých sa 
krajina rozdelila na tri časti. 
Žiak v odpovedi používa, vysvetľuje pramene, z nich 
vyvodzuje podstatné súvislosti a závery.  

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Uvedie časové hranice predmetného obdobia (1526 bitka 
pri Moháči a 1541 pád Budína, rozdelenie krajiny na tri 
časti).    

0–2 
 

O2 Uvedie názvy troch častí krajiny (kráľovské  Uhorsko, 
(stredné) územie pod tureckou nadvládou, Sedmohradsko / 
územia na východ od Tisy). 

0–2 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické 
pojmy: napr. kráľ, následníctvo trónu, dohoda. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické 
pojmy: napr. vazal, bojová oblasť, rovnováha síl, dvojitá 
voľba kráľa. 

0–2 

K3 Rozvinutie sa skladá z viet a text má logickú skladbu. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické či pravopisné chyby. 0–2 

Získavanie 
informácií, 
používanie 
prameňov 

P1 Uvedie jeden z podstatných prvkov prameňa (napr. pri 
podpore nároku na trón pre svojho synovca sa Karol V. 
opieral o príbuzenské vzťahy / rodinnú zmluvu [Jagelóncov 
a Habsburgovcov], sľúbil pomoc proti Turkom), a v tejto 
súvislosti skonštatuje, že uhorský krajinský snem / šľachta 
zvolil(a) za kráľa Ferdinanda.     

0–3 
 

P2 Uvedie jeden podstatný prvok obrázku (napr. Sulejman 
daroval Zápoľskému korunu / privítal Zápoľského po 
sediačky), a v tejto súvislosti uvedie nejaké relevantné 
zistenie (napr. Zápoľský sa stal vazalom Turecka, požiadal 
Turkov o pomoc proti Ferdinandovi). 

0–3 
 

P3 Uvedie jeden podstatný fakt na základe prameňa (napr. 
Zápoľský vo varadínskej zmluve uznal za svojho nástupcu 
Ferdinanda, resp. jeho potomkov), a v tejto súvislosti uvedie 
jedno vecné konštatovanie (napr. týmto by ukončil 
rozdelenie, Jána Žigmunda po smrti jeho otca korunovali za 
kráľa, Zápoľský / Ferdinand nedodržal dohodu). 

0–3 

P4 Uvedie jeden podstatný fakt na základe prameňa (napr. 
Turci spôsobili útek kresťanského loďstva; časť pechoty 
zmasakrovali, ostatok zotročili; Turci porazili Ferdinandovu 
armádu útočiacu na Budín), a v tejto súvislosti uvedie jedno 
vecné konštatovanie (napr. Ferdinand útočil odvolávajúc sa 
na porušenie varadínskej dohody, nemecká porážka ukázala, 
že Nemecko-rímske cisárstvo nie je schopné obrániť 
Uhorsko od Turkov, útok bol zámienkou pre Turecké 
obsadenie Budína). 

0–3 
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Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti, 
kritické 
myslenie 
a sústredenie sa 
na riešenie 
problému  

S1 Uvedie, že Ľudovít II. zomrel v bitke pri Moháči, 
a v súvislosti s nasledovaním na trónu sformuluje podstatné 
konštatovanie (napr. uhorská šľachta nebola jednotná 
ohľadom budúcnosti krajiny, došlo k dvojitej voľbe kráľa).   

0–3 
 

S2 Skonštatuje Zápoľského nárok na trón, a v tejto súvislosti 
sformuluje podstatné konštatovanie (napr. odvolával sa na 
rákošskú klauzulu, mal podporu zemanov, jeho vojsko sa 
nezúčastnilo bitky pri Moháči, bol sedmohradským vajdom / 
váženým šľachticom). 

0–3 

S3 Uvedie, že Budín sa dostal do tureckých rúk, a v tejto 
súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie (napr. Sulejman 
hrad dobyl bez boja, územia na východ od Tisy daroval 
Jánovi Žigmundovi, následkom habsbursko-tureckej 
rovnováhy sa krajina stala trvalým bojovým / nárazníkovým 
územím, rozdelenie na tri časti pretrvávalo 150 rokov). 

0–3 

 S4 Svoju analýzu podopiera a dopĺňa vlastnými 
vedomosťami, správnymi dedukciami. 0–3 

Pri obsahovom hodnotení dvoch rozličných hľadísk sa nesmie dať bod na ten istý prvok 
odpovede (používanie  prameňov, skúmanie činiteľov formujúcich udalosti). 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU  36 
MAXIMÁLNE BODY SKÚŠKY 18 

 
 
16. Spoločenská politika Kádárovho režimu     (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje predovšetkým politiku Kádárovho režimu  
v oblasti spoločnosti, školstva a kultúry.  
Vymenuje podstatné opatrenia. 
Analýza skúma politické a spoločenské pozadie opatrení. 
Žiak v odpovedi používa, vysvetľuje pramene, z nich 
vyvodzuje podstatné súvislosti a závery. 

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Uvedie časové hranice Kádárovho režimu (1956-
1989/90).    0–2 

O2 Uvedie, že režim v Maďarsku sa vybudoval podľa 
sovietskeho vzoru. 0–2 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické 
pojmy: napr. kultúra, školstvo, výstavba bytov. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické 
pojmy: napr. kádárovská dohoda / „gulášový socializmus“, 
sociálne poistenie, heslo „zákaz, tolerovanie, podpora“ 
(maďarsky 3T). 

0–2 

K3 Rozvinutie sa skladá z viet a text má logickú skladbu. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické či pravopisné chyby. 0–2 
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Získavanie 
informácií, 
používanie 
prameňov 

P1 Skonštatuje rastúci podiel dôchodcov, a v tejto súvislosti 
uvedie zistenie (napr. súviselo to s rozšírením okruhu 
poistencov, na konci obdobia v tom zohrávalo rolu aj 
starnutie obyvateľstva, spôsobilo to stály rast výdavkov pre 
štát).     

0–3 
 

P2 Uvedie jeden z podstatných faktov ohľadom výstavby 
bytov (napr. do konca 1970-tych rokov rástol ich počet, do 
konca obdobia sa trend otočil), a v tejto súvislosti uvedie 
nejaké relevantné zistenie (napr. v pozadí stála najmä 
výstavba panelákov, rástol stupeň komfortu bytov, znižovala 
sa hustota bytov, aj tak bolo treba čakať na byt aj roky, 
úpadok možno vysvetliť hospodárskou situáciou). 

0–3 
 

P3 Uvedie jeden z podstatných prvkov prameňa (napr. za 
ústrednú úlohu škôl považovali výchovu v socialistickej 
ideológii, deti robotníkov mali prednosť, podporovali 
výučbu znevýhodnených detí), a v tejto súvislosti uvedie 
jedno vecné konštatovanie (napr. v tomto období rástla 
vzdelanosť, pri zostavení učebných osnov / učebníc zohrala 
veľkú rolu aj politika, štát zabezpečoval bezplatné školstvo). 0–3 

 P4 Uvedie jeden z podstatných prvkov prameňa (napr. ani 
László Németh / slávni spisovatelia nemohli voľne vydávať 
svoje diela, literárne diela podliehali cenzúre, v Kádárovom 
režime cenzúra poľavila oproti Rákosiho ére), a v tejto 
súvislosti uvedie, že v kultúrnom živote sa uplatňoval princíp 
„zákaz, tolerovanie, podpora“ (maďarsky 3T)  

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti, 
kritické 
myslenie 
a sústredenie sa 
na riešenie 
problému  

S1 Uvedie podstatu kádárovskej dohody (prijatie režimu ako 
cena za zlepšujúce sa životné podmienky), alebo uvedie, že 
pojem gulášový komunizmus / chladničkový socializmus 
poukazuje na pomerný blahobyt, a v tejto súvislosti 
sformuluje podstatné konštatovanie (napr. sociálnou 
politikou sa snažili maskovať nedostatok legitimity režimu, 
rastúci blahobyt prispel k upevneniu režimu, viedol 
k zadĺženiu štátu).   

0–3 
 

S2 Uvedie jeden fakt ohľadom rodinnej politiky (napr. 
zavedenie materských / rodinných prídavkov, rastúci počet 
jasličiek a škôlok), a v tejto súvislosti sformuluje podstatné 
konštatovanie (napr. v pozadí stálo klesanie počtu pôrodov, 
malo iba prechodný demografický dopad). 

0–3 

S3 Skonštatuje jeden poznatok ohľadom sociálnej politiky 
Kádárovho režimu (napr. mzdy / ceny väčšinou určoval štát, 
sedliaci mali povolený chov hydiny, povolenie podnikať 
v remeslách, fungovali komunistické mládežnícke 
organizácie, v rekreačných zariadeniach odborov ponúkali 
lacné dovolenky), a v tejto súvislosti uvedie nejaké 
relevantné zistenie (napr. medzi ľuďmi neboli značné 
majetkové rozdiely, základné spotrebné tovary boli dostupné 
pre všetkých, vo väčšej časti obdobia rástli reálne mzdy / 
životná úroveň, domáci chov hydiny bol efektívnejší, 
povolili menšie súkromné podniky, toto protirečilo 
socialistickej ideológii, mládežnícke organizácie ponúkali 

0–3 
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možnosti zábavy, široké spoločenské masy mali prístup k 
dovolenkám). 

 S4 Svoju analýzu podopiera a dopĺňa vlastnými 
vedomosťami, správnymi dedukciami. 0–3 

Pri obsahovom hodnotení dvoch rozličných hľadísk sa nesmie dať bod na ten istý prvok 
odpovede (používanie  prameňov, skúmanie činiteľov formujúcich udalosti). 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU  36 
MAXIMÁLNE BODY SKÚŠKY 18 

 
17. Národnostná otázka v Maďarsku       (komplexná – preklenujúca obdobia) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje predovšetkým vzťah reformnej opozície 
a uhorských/maďarských vlád k národnostnej otázke v 19. 
storočí a začiatkom 20. storočia na základe predpísaných 
aspektov.  
Analýza skúma politické a spoločenské pozadie opatrení. 
Odpoveď pomocou prameňov vyvodzuje podstatné 
súvislosti. 

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Uvedie aspoň dva podstatné, v prameňoch neuvedené 
časové údaje ohľadom témy (napr. zavedenie maďarčiny ako 
štátneho jazyka: 1844, aprílové zákony: 11. apríl 1848, 
chorvátsko-maďarské vyrovnanie: 1868, národnostný zákon: 
1868).    0–2 

O2 Pri vypracovaní témy dbá na chronologickú štruktúru, 
pojednávané udalosti správne viaže k jednotlivým 
obdobiam. 
O3 Uvedie jeden z priestorových prvkov témy (napr. 
Uhorsko bolo súčasťou Habsburskej ríše, na okrajových 
územiach žilo prevažne národnostné obyvateľstvo, Nížina / 
stredné územia boli prevažne obývané Maďarmi). 

0–2 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické 
pojmy: napr. zákon, právo, štátny jazyk, národnosť. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické 
pojmy: napr. idea jedného politického národa, liberálny 
nacionalizmus, národný štát, národnostný zákon. 

0–2 

K3 Rozvinutie sa skladá z viet a text má logickú skladbu. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické či pravopisné chyby. 0–2 

Získavanie 
informácií, 
používanie 
prameňov 

P1 Uvedie jeden z podstatných prvkov prameňa (napr. 
chorvátsky poslanec trval na používaní latinčiny, nebral 
ohľad na protest maďarských poslancov pre používanie 
latinčiny), a v tejto súvislosti uvedie zistenie (napr. jazykom 
krajinského snemu v tej dobe už bola maďarčina, zavedenie 
maďarského štátneho jazyka vnímali Chorváti ako národnú 
ujmu, zavedenie maďarčiny ako štátneho jazyka 
odzrkadľovalo ideu jedného politického národa). 

 
 

0–3 
 

P2 Uvedie jeden z podstatných prvkov prameňa (napr. 
reformná opozícia ponúkala národnostiam občianstvo / 
občianske práva / rovnoprávnosť, na odplatu očakávala lásku 
k vlasti), a v tejto súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie 

0–3 
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(napr. väčšina príslušníkov národností boli poddaní, 
odzrkadľovalo to ideu liberálneho nacionalizmu / jedného 
politického národa). 
P3 Uvedie, že národnostné opatrenie dalo národnostiam 
právo používať svoj jazyk, a v súvislosti s pozadím tohto 
faktu uvedie jedno vecné konštatovanie (napr. počas boja za 
slobodu dvor poburoval národnosti proti Maďarom; jedna 
časť národností išla do zbraní proti Maďarom; uhorská vláda 
sa snažila o zmierenie s národnosťami; uhorská vláda 
rozpoznala, že to je podmienkou nezávislej uhorskej 
štátnosti; toto bolo úľavou oproti aprílovým zákonom, 
nedošlo však k realizácii). 

0–3 

P4 Uvedie, že Chorvátsko užívalo v niektorých 
záležitostiach nezávislosť, a v tejto súvislosti uvedie 
podstatné konštatovanie (napr. Chorváti dostali územnú 
autonómiu, uznali ich ako politický národ, nezávislosť 
Chorvátska sa dala vysvetliť historickými dôvodmi / 
personálnou úniou, malo vlastnú vládu a krajinský snem, k 
ostatným záležitostiam sa mohlo vyjadriť prostredníctvom 
volených zástupcov vyslaných na krajinský snem v Pešti).  

0–3 

P5 Skonštatuje rozpustenie slovenského spolku, a v tejto 
súvislosti uvedie podstatné konštatovanie (napr. uhorská 
vláda nepovoľovala politickú činnosť národnostných 
spolkov, obávala sa šírenia sa panslavistických ideí, ktoré 
podporovalo aj Rusko, organizovanie sa národností 
obmedzovala administratívnymi nástrojmi, bolo porušené 
právo združovania sa). 

0–3 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti, 
kritické 
myslenie 
a sústredenie sa 
na riešenie 
problému  

S1 Uvedie, že Uhorsko bolo štátom viacerých národností, 
a v tejto súvislosti sformuluje podstatné konštatovanie (napr. 
bol to dôsledok osídľovania a prisťahovalectva v 18. storočí, 
kvôli zrodu nacionalizmu / národnoštátnych snáh v 19. 
storočí to spôsobovalo napätie, koncom obdobia reforiem sa 
už aj v národnostných kruhoch posilnilo národné 
povedomie) alebo charakterizuje národnosti (napr. 
s výnimkou Chorvátov mali okyptenú spoločnosť, väčšinu 
tvorili poddaní, aj z hľadiska náboženstva bolo obyvateľstvo 
veľmi pestré).   

0–3 
 

S2 Uvedie, že v aprílových zákonoch národnosti nedostali 
kolektívne práva, a v tejto súvislosti sformuluje podstatné 
konštatovanie (napr. uhorská vláda dúfala, že národnosti sa 
uspokoja dosiahnutím zrušenia poddanstva; národnosti na 
medzinárodných kongresoch na jar 1848 odmietli 
národnostnú politiku uhorskej vlády, Srbi a Rumuni žiadali 
územnú autonómiu, dvor sa snažil obrátiť národnosti proti 
Maďarom, niektoré národnosti bojovali proti Uhorsku aj so 
zbraňou v ruke v rokoch 1848-49). 

0–3 
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S3 Skonštatuje jeden podstatný prvok národnostného zákona 
z r. 1868 (napr. za štátny jazyk naďalej považoval iba 
maďarčinu, národnostiam udelil práva používania svojho 
jazyka), a v tejto súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie 
(napr. jeho prijatie inicioval József Eötvös, naznačoval 
kontinuitu pojmu národa z obdobia reforiem, toto bolo aj 
v európskom meradle liberálne, národnosti sa uznali za 
národy tvoriace uhorskú kultúru, neskôr to nie vždy dodržali 
/ sprísnili zákon, časť národnostného obyvateľstva / vodcovia 
boli s ním nespokojní, od udelenia územnej autonómie sa 
vláda ohradila). 

0–3 

S4 Uvedie, že v tomto období klesol pomer národností / 
rástol pomer Maďarov, a v tejto súvislosti uvedie nejaké 
relevantné zistenie (napr. toto súviselo sčasti s asimiláciou / 
väčšou mierou vysťahovalectva národností / lepšími 
životnými podmienkami Maďarov, uhorské vlády dúfali 
v asimiláciu, prostredníctvom „Lex Apponyi“ napomáhali 
asimilácii, napätie napriek tomu pretrvávalo). 

0–3 

S5 Svoju analýzu podopiera a dopĺňa vlastnými 
vedomosťami, správnymi dedukciami. 0–3 

Pri obsahovom hodnotení dvoch rozličných hľadísk sa nesmie dať bod na ten istý prvok 
odpovede (používanie  prameňov, skúmanie činiteľov formujúcich udalosti). 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU  44 
MAXIMÁLNE BODY SKÚŠKY 22 

 
18. Štát Mateja Huňadiho a Osmanská ríša                 (komplexná – porovnávajúca) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje organizáciu Osmanskej ríše a štát Mateja 
Huňadiho. V odpovedi podľa uvedených hľadísk porovná 
organizácie štátov. Odpoveď pomocou prameňov vyvodzuje 
podstatné súvislosti. 

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Uvedie, že Turci roku 1453 obsadili Konštantinopol 
alebo roku 1456 neúspešne obliehali Belehrad.    0–2 

O2 Uvedie roky Matejovho panovania (1458-90). 0-2 
O3 Uvedie jeden zo zemepisných súvislostí rozmachu 
Osmanskej ríše (napr. vznikla v Malej Ázii, v Európe sa 
šírila cez Balkán, dobyla Byzantskú ríšu, prevzala kontrolu 
nad morskými úžinami, jej vazalom bolo Valašsko / Krímske 
chánstvo, jej dobyvačné výpravy ju priviedli k južným 
hraniciam Uhorska). 

0–2 

O4 Uvedie jeden z priestorových prvkov dobývaní Mateja 
Huňadiho (napr. Bosnu si rozdelili so sultánom, dobyl od 
Turkov južné pohraničné pevnosti, dobyl Moravu a Sliezsko 
/ rakúske provincie).  

0-2 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické 
pojmy: napr. panovník, moc, armáda, dobývanie. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické 
pojmy: napr. sultán, spahi, janičiar, čierny pluk / žoldnierske 
vojsko. 

0–2 
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K3 Rozvinutie sa skladá z viet a text má logickú skladbu. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické či pravopisné chyby. 0–2 

Získavanie 
informácií, 
používanie 
prameňov 

P1 Uvedie jeden z podstatných prvkov podľa náčrtu mapy 
Osmanskej ríše (napr. nachádza sa na hranici medzi Európou 
a Áziou, v tomto období podnikla výpravy v Európe i Ázii), 
a ohľadom náčtu mapy Matejovho štátu uvedie jedno 
zistenie (napr. rozmáhal sa najmä smerom na západ, stal sa 
významnou veľmocou v Strednej Európe), a poukazuje na 
podstatnú podobnosť / rozdiel medzi rozmachom alebo 
mocenskou pozíciou dvoch štátov (napr. oba štáty rozširovali 
svoje územia prostredníctvom dobyvačných výprav, 
uzatvorili mier / zariadili sa na obranu proti sebe navzájom, 
Osmanská ríša bola rozlohou oveľa väčšia, za krátku dobu 
dobyli obrovské územia, bola vojenským štátom).     

 
 

0–4 
 

P2 Na základe diagramu uvedie jeden fakt ohľadom 
osmansko-tureckých majetkových pomerov (napr. časť pôdy 
zostala priamo v správe sultána, časť pôdy rozdelil medzi 
spahiami, majetky darované spahiom mohol kedykoľvek 
vziať späť), uvedie zistenie ohľadom uhorských 
majetkových pomerov (napr. v rukách barónov boli 
významné majetky, panovník vlastnil iba menšiu časť 
územia krajiny, vernosť barónov si zabezpečoval darovaním 
majetkov, Matej rozmnožil počet kráľovských majetkov), 
a poukazuje na podstatný rozdiel medzi majetkovými 
pomermi (napr. v Osmanskej ríši – na rozdiel od európskeho 
zriadenia – všetku pôdu vlastnil sultán, nevytvorili sa stavy / 
zemepánska vrstva, Matej mal nižší príjem z panovníckeho 
majetku). 

0–4 
 

P3 Na základe obrázku uvedie jeden podstatný fakt ohľadom 
osmansko-tureckej armády (napr. jej hlavné jednotky tvorili 
peší janičiari a jazdectvo spahiov), na základe textu uvedie 
jeden fakt o Matejovom vojsku (napr. tvorili ho ťažké i ľahké 
jazdectvo a pechota; bola to žoldnierska armáda), 
a poukazuje na rozdiel alebo podobnosť medzi nimi (napr. 
v oboch armádach boli žoldnieri, významnú časť tureckej 
armády tvorili spahiovia vlastniaci služobné majetky, pre 
tureckú armádu nebolo charakteristické / nebolo významné 
obrnené jazdectvo, v oboch armádach používali aj pušky, pre 
oba štáty bolo vydržiavanie armády významným výdavkom, 
sultán disponoval väčším majetkom). 

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti, 
kritické 
myslenie 
a sústredenie sa 
na riešenie 
problému  

S1 Uvedie, že sultán mal neobmedzenú / despotickú moc, 
ohľadom Matejovej moci uvedie podstatné konštatovanie 
(napr. spočiatku vládol spolu so stavmi, rozširoval svoju moc 
na úkor stavov), a v tejto súvislosti uvedie podstatné 
konštatovanie (napr. sultán bol aj náboženským vodcom – 
kalifom, Matejova moc nebola neobmedzená, v porovnaní 
s dobovými európskymi pomermi Matej mal veľkú 
panovnícku moc). 

0–4 
 

S2 Skonštatuje jedno zistenie ohľadom úradníckeho aparátu 
Osmanskej ríše (napr. bola rozvinutá, úradníci neboli 0–4 
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chránení, cesta postupu bola otvorená aj obyvateľom bez 
tureckého pôvodu / neurodzeným obyvateľom), uvedie 
zistenie ohľadom uhorských úradníkov (napr. Matej potlačil 
barónov do úzadia, do úradníckych pozícií pozdvihol strednú 
šľachtu / neurodzených), a v tejto súvislosti skonštatuje 
podstatnú zistenie (napr. obaja panovnci si veľmi vážili 
odborné znalosti / vernosť, otázku pôvodu považovali za 
menej dôležitú, udržiavanie úradníckeho aparátu si 
vyžadovalo značné finančné prostriedky). 
S3 Skonštatuje jeden podstatný fakt ohľadom príjmov 
sultána (napr. prevyšovali príjmy európskych štátov, na 
poddaných kresťanov vyrubil zvláštnu daň, mal značné 
príjmy z obchodu), skonštatuje fakt ohľadom Matejových 
príjmov (napr. významne ich zvýšil, ich najväčšiu časť tvorili  
dane vyrubané na poddaných / výnimočné vojenské dane), 
a v tejto súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie (napr. 
sultánove príjmy značne prevýšili Matejove, v oboch štátoch 
prispievali vysoké príjmy k sile panovníckej moci). 

0–4 

S4 Svoju analýzu podopiera a dopĺňa vlastnými 
vedomosťami, správnymi dedukciami. 0–4 

Pri obsahovom hodnotení dvoch rozličných hľadísk sa nesmie dať bod na ten istý prvok 
odpovede (používanie  prameňov, skúmanie činiteľov formujúcich udalosti). 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU  44 
MAXIMÁLNE BODY SKÚŠKY 22 

 
 
Zdroj prameňov uvedených v pracovnom liste (text, obraz, tabuľka, diagram):  
 
2. úloha www.sguardosulmedioevo.org , www.basilicasantantonio.va, de.flickr.com 
5. úloha: mek.niif.hu 
8. úloha: www.killianbranding.com, dailysignal.com, mtviewmirror.com, en.wikipedia.org, 
commons.wikimedia.org, iconicphotos.wordpress.com 
10. úloha: Szocializmus és rendszerváltás. Magyarország története képekben III. Szerk. Gyurgyák János. Bp. 
2008. budapestposter.com  
12. úloha: Valuch Tibor: A jelenkori magyar társadalom. Bp. 2015. 
15. úloha: Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. Bp. 2009. 
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