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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.) 

 
Čiastkové 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, tam treba prijať každú z odborného hľadiska 
správnu odpoveď. 
 
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 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 v odôvodnenom prípade. 
Dôvody odchýlky 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. 
Jednotlivé časti bodov, uvedených v pokynoch hodnotenia, sa už ďalej deliť nesmú.  
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V konkrétnej úlohe pri rátaní 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 (dlhých) úloh 

 
1. Výber úlohy 
 
Hodnotiť sa môžu spolu tri úlohy:  

jedna krátka úloha zo svetových dejín,  
jedna dlhá úloha z maďarských (uhorských) dejín, a 
jedna komplexná úloha. 

Úlohy zo svetových a uhorských/maďarských dejín 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 sa berie riešenie tých dvoch, resp. tej jednej – podľa správneho 
výberu - , v ktorých(-ej) dosiahol vyšší celkový počet bodov; 

– ak žiak vypracoval viac než tri slohové (dlhé) úlohy, ale v tabuľke pred úlohami označil 
svoj výber jednoznačne, treba hodnotiť riešenia úloh označených v tabuľke a pripočítať v nich 
získané body; 

– ak žiak vypracoval viac než tri slohové (dlhé) úlohy, ale v tabuľke pred úlohami 
neoznačil svoj výber jednoznačne, treba hodnotiť od najnižšieho poradového čísla úloh podľa 
pravidiel správneho výberu v rastúcom poradí, čiže napr. v prípade vyriešenia všetkých 
slohových úloh treba hodnotiť riešenie úloh č. 13 a 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 pomocou deliteľa (2) ho prepočítať na body skúšky. 
Body skúšky sa nezaokrúhľujú za každou úlohou.  
 
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. 
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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. 
0 bodov sa dáva v prípade, ak žiak nezískal žiadny bod za hľadiská Činitele formujúce 
udalosti... a Získanie informácií a používanie prameňov. 

Ak je počet bodov za pochopenie úlohy 0, tak celkový počet bodov za úlohu môže byť tiež 
iba 0. 
 
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). Pri komplexnej eseji treba hodnotiť tri alebo štyri priestorových alebo 
časových súvislostí (O1, O2, O3 a O4). Pokiaľ pokyny vymenúvajú príklady, tak odpovede 
zhodujúce sa s nimi alebo odlišné ale správne odpovede získavajú bod. 
 

2 body sa dávajú v prípade, ak v písomke žiaka sa nachádza uvedený počet správnych 
odpovedí. 
1 bod sa dáva v prípade, ak asoň jeden prvok chýba, ale aspoň jeden figuruje. 
0 bodov sa dáva v prípade, ak časové/priestorové prvky sa nenachádzajú v odpovedi. 

 
Pri krátkej eseji sa na časové a priestorové prvky udeľuje maximálne 1-1 bod, pri dlhej 
a komplexnej eseji 2-2 body.  
Spomedzi komplexných úloh na porovnávajúcu komplexnú esej je možné udeliť 2-2 body na 
časové a priestorové  prvky, spolu 8 bodov, v prípade komplexnej úlohy preklenujúcej obdobia 
zas v závislosti od témy úlohy za časové alebo priestorové prvky 2-2, za ďalší prvok 2, teda 
spolu 6 bodov. 
Opravujúci označí na konkrétnom mieste riešenia žiaka správnu (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 historické 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 v eseji 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 udeľujú podľa zásad uvedených pri krátkej eseji, rovnakým 
spôsobom sa má označovať aj esej žiaka. 
 
Na kvalitu tvorby textu a správnosti jazyka pri krátkej (K2) ako aj dlhej resp. komplexnej 
eseji (K3) je možno udeliť 0, 1 alebo 2. 
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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. 
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 iba koncept, skladá sa iba zo slov, 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 dhých úlohách, resp. pri kompexnej eseji preklenujúcej obdobia za uvedenie jedného 
správneho prvku sa udeľuje 1 bod, za s ním súvisiace správne konštatovanie sa dávajú 2 body 
(za konštatovanie sa môže udeliť aj 1 bod, ak konštatovanie žiaka je príliš všeobecné, 
nesústreďuje sa na podstatu alebo je nepresné); v prípade porovnávajúcej komplexnej eseje má 
analýza vždy tri zložky: za dva pramene, ktoré sa majú porovnávať, resp. za prvky uvedené na 
základe činiteľa formujúceho udalosti sa udeľuje 1-1 bod, za k nim patriace konštatovanie sa 
udeľujú 2 (resp. 1) body podľa nasledujúcich zásad: 
 
Krátke, dlhé a komplexné úlohy preklenujúce 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. 

 
Komplexné porovnávajúce eseje: 

4 body sa dávajú v prípade, ak žiak správne uvádza jeden-jeden fakt z 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, ale napísal 
správne konštatovanie, alebo správne uvádza jeden-jeden fakt z oboch prameňov, ale 
konštatovanie je príliš všeobecné, nepodstatné alebo nepresné. 
2 body sa dávajú v prípade, ak žiak správne uvádza jeden-jeden fakt z oboch prameňov, ale 
nenapísal správne konštatovanie, alebo uvádza fakt iba z jedného prameňa, a jeho 
konštatovanie je príliš všeobecné, nepodstatné alebo nepresné, alebo ak neuviedol fakt ani 
z jedného prameňa, ale uviedol správne konštatovanie 
1 bod sa dáva v prípade, ak žiak správne uvádza fakt iba z jedného prameňa, neuvedie 
správne konštatovanie, alebo ani z jedného prameňa neuvedie správny fakt, a jeho 
konštatovanie je príliš všeobecné, nepodstatné alebo nepresné. 
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0 bodov sa dáva v prípade, ak žiak neuviedol ani jeden správny fakt ani správne 
konštatovanie. 

 
Jednotlivé poznatky alebo súvislosti sa môžu v pokynoch hodnotenia vyskytovať na viacerých 
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 nenachádzajú v texte hneď za sebou, ale na rôznych miestach 
eseje) správnu, alebo podčiarknutím nesprávne riešenie. 
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 body za 
jednotlivé úlohy a pomocou deliteľa (2) prepočítať na bod skúšky. Body skúšky netreba 
zaokrúhľovať po úlohách! Body skúšky udelené za jednotlivé úlohy treba zapísať do tabuľky 
na konci pracovného listu, a následne spočítať.  
Ak toto celkové číslo je 

– celé číslo, netreba urobiť nič; 
– necelé číslo, v tom prípade ho treba podľa pravidiel matematiky zaokrúhliť na celé 

číslo (napr. 23,5 bodov sa zaokrúhľuje na 24). 
 
 

III. Stanovenie celkového počtu bodov v pracovnom liste 
 

Počet bodov získaných v I. i II. zložke testu (v danom prípade zaokrúhlených na celé číslo) 
treba spočítať.  
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I. JEDNODUCHÉ ÚLOHY, VYŽADUJÚCE KRÁTKU ODPOVEĎ 
 

1. Aténska demokracia (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 
 

Inštitúcia alebo úrad Číslo na 
diagrame 

Písmeno opisu 

a) stratég 3. B 
b) ľudové zhromaždenie 5. F 
c) miestoprísažný súd 1. A 
d) črepinové hlasovanie 6. C 

 
2. Kultúra stredoveku (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 
Rozkvet stredoveku: A, D, H 
Obdobie humanizmu a renesancie: B, C, E, F, G 
(Správne odpovede sú prijateľné aj v inom poradí.) 
 
3. Ladislav I. (Svätý) (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 3 body.) 
a) A, D 
b) 

Zámer opatrenia  Písmeno úryvku 
prameňa 

Ochrana súkromného vlastníctva C 

Zabránenie samosúdu B 

Zákaz pohanstva A 

Zabezpečenie príjmov cirkvi F 

 
4. Anglicko v ranom novoveku (Spolu 7 bodov.)  
a) 2. (0,5 bodu) 
b) 3. (0,5 bodu) 
c) Nech sú oprávnení získavať a užívať akékoľvek pozemky, majetky, výsady, právomoci a 
dedičstvo. (0,5 bodu) 
d) monopol (0,5 bodu) 
e) Alžbeta I. (0,5 bodu) 
f) (v prípade vojny) dostal lode; peniaze / príjmy; (Odpovede sú prijateľné aj v opačnom poradí 
a inak sformulované.) (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
g) Pretože v Európe sa nevyrábal luxusný tovar v podobnej hodnote. / Pretože áziské krajiny 
neprijímali európsky tovar. (Prijateľná je aj iná odpoveď s podobným významom.) (1 bod) 
h) 4., 6., 7. (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
i) 1. (1 bod) 
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5. Školská reforma Márie Terézie (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 
 

Typ školy Písmeno 
prameňa 

a) Ľudová škola: nižší stupeň, inštitúcia poskytujúca základné 
vzdelanie, od šiesteho roku veku po štyri roky, cieľom je osvojenie 
si základných zručností. 

C 

b) Gramatická (alebo latinská) škola: inštitúcia poskytujúca trojročné 
vzdelávanie pre žiakov po dovŕšení desiateho roku života. B 

c) Gymnázium: inštitúcia poskytujúca dvojročné vzdelávanie v 
humanitných vedách.  D 

d) Akadémia: taká inštitúcia, kde je možnosť pokračovať v štúdiu 
práva či filozofie. A 

e) Aby vychovali slušných / čestných občanov. alebo aby vychovali poddaného verného štátu 
/ kráľovi. alebo aby vychovali usilovného občana. (Spomedzi odpovedí je možné prijať 
ktorékoľvek dve, aj v inom poradí a inak sformulované.) 
f) Spoločenská vrstva: poddanstvo / sedliactvo  
Citát: (pripravujú na využitie) „v poľnohospodárstve”  
 
6. Jednotné Nemecko (Za každý prvok 1 bod, spolu 3 body.) 
a) 

 
 
b) Talianske kráľovstvo / Taliansko 
c) Bál sa o svoju vodcovskú pozíciu na kontinente. / Obával sa, že vznikne štát silnejší od 
neho. (Odpoveď je prijateľná aj v inej formulácii.) 
 
7. Krajinské snemy v období reforiem (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
a) (šľachtické) stolice 
b) Vysoká šľachta alebo šľachtici alebo magnáti alebo aristokrati / aristokracia 
c) Mali málo hlasov, preto nemali vplyv na politiku. alebo Prevažnú väčšinu hlasov mali 
zástupcovia žúp, vo veciach spravidla rozhodli oni.  (Prijateľná je aj iná, obsahovo podobná, 
správna odpoveď.) 
d) systém ľudového zhromaždenia / zastupiteľstva alebo volebné právo (cenzus) 
 
8. New Deal (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 
a) Zakázali výber vkladov z bánk.  
b) aby predišli bankrotu banky/ Aby ochránili úspory. / Aby všetci klienti nevybrali svoje 
vklady naraz. (Odpoveď je prijateľná aj v inej formulácii..) 
c) nezamestnanosť 
d) zalesňovanie, regulácia riek, výstavba kanálov, výstavba priehrad, rozvoj infraštruktúry, 
výstavba ciest (Prijateľná je akákoľvek iná, správna, konkrétna odpoveď.) 
e) Pretože by to ďalej znižovalo ceny tovaru. / Lebo východiskovým problémom bola 
nadvýroba. (Odpoveď je prijateľná aj v inej formulácii) 
f) odborná organizácia 
g) Zvyšuje dopyt / kúpnu silu / odber. (Odpoveď je prijateľná aj v inej formulácii.) 
h) Znižuje nezamestnanosť. / Znižuje nadvýrobu. (Odpoveď je prijateľná aj v inej formulácii.)

1. 2. 3. 4. 
B A D C 
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9. Nemecká okupácia, vláda nyilasovcov (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 
a) 2. 
b) 1. 
c) 3. 
d) 3. 

Tvrdenie Písmeno(á) 
e) Burcuje (aj) na ochranu Maďarska  A C 
f) Naznačuje (aj) spoločenskú revolúciu  A  
g) Plagát proti nyilasovcom B  

 
10. Rozpad Juhoslávie (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 

Číslo Náboženstvo / denominácia Etnická skupina 
1. a) pravoslávna / ortodoxná d) srbská 
2. b) (rímsko) katolícka e) chorvátska 
3. c) moslimské / islam f) bosniacka 

g) Bosna(-Hercegovina) 
h) Srbsko 
 
11. Revolúcia a boj za slobodu v 1956 (Spolu 4 body.) 
a)  
 
 
(Správne poradie 1 bod.)  
b) suezská kríza (Prijateľná tiež: druhá arabsko-izraelská vojna.) (1 bod) 
c) 3., 4. (Za každý prvok 0,5 bodu.)  
d) OSN neposkytla (ozajstnú / efektívnu) pomoc. alebo OSN prijala rezolúciu neskoro. 
(Odpoveď je prijateľná aj v inej formulácii.) (1 bod) 
 
12. Podnikanie (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 5 bodov.) 

Forma podnikania Ručenie Základný 
kapitál Založenie Zdroj 

kapitálu 
Verejná obchodná spoločnosť 
(v.o.s.) 2. 5. 8. 

9. Komanditná spoločnosť (k.s.) 3. 
Spoločnosť s ručením 
obmedzeným (s.r.o.) 1. 4. 7. 
Akciová spoločnosť (a.s.) 6. 10. 

 
 
  

1. 2. 3. 
C B A 
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II. DLHÉ, SLOHOVÉ ÚLOHY 
13. Islamské náboženstvo        (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie 
úlohy 

Študent predovšetkým charakterizuje rolu Mohameda vo 
vzniku islamu. Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na 
podstatné súvislosti. 

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O Uvedie, že islam vznikol v 7. storočí / začiatok islamského 
moslimského letopočtu je rok 622, a svätým miestom 
náboženstva je Mekka.    

0–2 
 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy: napr. kresťan, Žid, prorok, Korán. 

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 podstatný fakt na základe prvého obrázku 
(napr. úcta ku kameňu Kába sa viaže k Mohamedovi; kameň 
Kába sa uctieval už aj pred islamom), a v tejto súvislosti uvedie 
podstatné konštatovanie (napr. Mohamed / islam prevzal 
niektoré prvky arabského kmeňového náboženstva; Mohamed 
nariadil púť do Mekky / púť do Mekky je predpisom 
islamského náboženstva).     

0–3 

P2 Uvedie jeden podstatný fakt podľa obrázku číslo dva (napr. 
spolu zobrazuje Ježiša a Mohameda / postavy zo Starej a Novej 
zmluvy / náboženských vodcov Židov, kresťanov a moslimov), 
a v tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie (napr. 
Mohamed poznal učenia židovského a kresťanského 
náboženstva; korene islamu siahajú po židovstvo a 
kresťanstvo; Islam uznáva židovských a kresťanských 
prorokov; Mohameda považujú za posledného proroka; Islam 
sám seba považuje za dovŕšenie židovského a kresťanského 
náboženstva).   

0–3 

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

S1 Uvedie jeden fakt zo života Mohameda / súvislosti so 
vznikom islamu (napr. Mohamed bol kupec; učiť začal vďaka 
videniam; odsudzoval prílišný blahobyt; hlásal jednotu; začal 
pôsobiť v Mekke), v tejto súvislosti uvedie podstatné 
konštatovanie (napr. s monoteistickým náboženstvami sa 
oboznámil počas svojich ciest; jeho učenia zapisovali jeho 
nasledovníci; spočiatku ho podporovali chudobní; povzniesol 
sa nad kmeňové rozdiely; musel utiecť do Mediny).   

0–3 
 

S2 Uvedie jeden podstatný fakt ohľadom Koránu (napr. je 
svätou knihou islamu; zjavenie dal Mohamedovi anjel; Korán 
považujú za Božie / Allahove slovo; Mohamed ako prorok 
sprostredkuje Božiu vôľu), a v tejto súvislosti uvedie 
podstatné konštatovanie (napr. obsahuje takzvaných päť 
pilierov; je základom islamského práva) alebo uvedie názov / 
charakterizuje ďalšie dva z 5 pilierov. 

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. Európska únia                                                            (krátka)  
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie 
úlohy 

Študent v prvom rade opisuje diskusiu medzi členskými 
štátmi únie o rozpočte, národnej suverenite a zahraničnej 
politike. Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na 
podstatné súvislosti. 

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O Uvedie, že EU vznikla v roku 1992, a počas svojho 
výkladu uvedie príklady na skupiny členských štátov (nettó 
platiči a prijímatelia, príjemcovia agrárnej dotácie atď.).    

0–2 
 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy: napr. rozpočet, podpora, zahraničná 
politika, nezávislosť / suverenita. 

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 podstatný fakt na základe kruhového diagramu 
(napr. agrárna podpora predstavuje najvyššie sumy; 
významné sú aj sumy na hospodársku kohéziu 
a súťažeschopnosti), a v tejto súvislosti konštatuje podstatný 
fakt (napr. pre krajiny s malým agrárnym sektorom je to 
nevýhodné; mnohí požadujú zníženie agrárnych podpôr 
agrárnych dotácií; nové členské štáty dostávali nejakú dobu 
znížené sumy; z kohézneho základu dostávajú svoj podiel 
chudobnejšie členské štáty).     

0–3 

P2 Uvedie podstatu textu (pre spoločnú bezpečnostnú 
politiku zabezpečujú vojenské prostriedky členské štáty), a v 
tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie (napr. toto je 
často znemožnené protikladnými záujmami; členské štáty nie 
vždy sú zainteresované vo zvyšovaní svojich vojenských 
kompetencií; Únia nemá vlastnú vojenskú silu; spomenie 
jednu konkrétnu nezhodu / zlyhanie).     

0–3 

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

S1 Uvedie, že medzi netto platičmi a prijímajúcimi 
členskými štátmi je nezhoda, a v tejto súvislosti uvedie 
podstatné konštatovanie (napr. platiči majú záujem na 
znižovaní rozpočtu, prijímatelia v jeho raste; prví – väčšinou 
– sú staré / rozvinuté členské štáty, tí druhí sú nové / 
chudobnejšie členské štáty; Maďarsko patrí do druhej 
skupiny).   

0–3 
 

S2 Uvedie, že je nezhoda v odovzdaní kompetencií pre 
spoločné inštitúcie, a tejto súvislosti uvedie podstatné 
konštatovanie (napr.  toto hodnotia ako vzdávanie sa / 
ohrozovanie suverenity / nezávislosti; nevznikla spoločná 
európska národná identita; demokratická kontrola 
spoločných inštitúcií nie je celkom vyriešená). 

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.  Matej Huňady        (dlhá) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie 
úlohy 

Študent v prvom rade vymenuje a analyzuje panovnícke 
príjmy Mateja. 
Odpoveď výstižne opisuje panovnícke výdavky. 
Analýza odhaľuje mimoriadnu výšku Matejových príjmov. 
Študent vo svojej odpovedi použije, vysvetľuje pramene, z 
nich vyvodzuje podstatné konštatovania a závery. 

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Uvedie, že Matej panoval medzi 1458-90.    0–2 
O2 Uvedie niektorú z priestorových súvislostí témy (napr. 
panovnícke sídla vo Vyšehrade a Budíne, významné 
pohraničné hrady napr. Belehrad, banícke oblasti v Uhorsku, 
ťažba soli v Sedmohradsku, obchod predovšetkým 
smerovaný na západ-severozápad). 

0–2 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické 
pojmy: napr. kráľ, regálie, majetok, daň. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické 
pojmy: napr. výnimočná vojnová dan, čierny pluk, Corvina, 
línie pohraničných hradov / pomedzie. 

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 spôsob platby portálnej dane / dane z komína 
(napr. platili sa podľa statku a počtu osôb v rodine), a v tejto 
súvislosti uvedie podstatné konštatovanie (napr. zároveň 
zvyšovala sumu portálnej dane / dane z komína; úpravou 
sumy zvyšoval svoje príjmy; zároveň pozastavil výnimky 
z predchádzajúcich dôb; túto daň vyberali na pokrytie 
razenia mincí / zaviedol ju Karol I.).     

0–3 
 

P2 Uvedie, že Huňadiovci vlastnili rozsiahle majetky (na 
juhovýchode krajiny), a v tejto súvislosti uvedie podstatné 
konštatovanie (napr. Jan Huňadi bol najvýznamnejším 
barónom/ veľkostatkárom; k tomu sa pridali kráľovské statky 
– už v menšom rozsahu; z nich pochádzajúci príjem však 
nebol významný; plynul z nich najmä príjem v naturáliách). 

0–3 
 

P3 Uvedie, že na južnej hranici Uhorska sa postavili 
pohraničné hrady (pomedzné hrady), v tejto súvislosti uvedie 
podstatné konštatovanie (napr. vyžadovala to hrozba zo 
strany Turkov; vytvorila sa dvojitá pomedzná / pohraničná 
línia; to nahradilo / doplnilo systém nárazníkových štátov; 
Matej sa snažil o doplnenie systému pohraničných hradov). 

0–3 

P4 Uvedie niektorú z podstatných prvkov obrázku (napr. 
vznikla pokladnica; založilo sa stále súdnictvo; do úradov sa 
mohli dostať aj mešťania / poddaní), a v tejto súvislosti 
uvedie podstatné konštatovanie (napr. Matej zamestnával 
platených úradníkov; tieto inštitúcie boli piliermi jeho 
centralizovanej moci). 

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

S1 Uvedie, že polovicu / významnú časť svojich príjmov 
získaval z mimoriadnej vojnovej dane, a v tejto súvislosti 
uvedie podstatné konštatovanie (napr. vyberali ju ročne; bola 
najvýznamnejšou daňou poddanstva; jej vyberanie 
odôvodňoval tureckou hrozbou).   

0–3  
 

S2 Uvedie, že vydržiaval stálu žoldniersku armádu (čierny 
pluk), a v tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie 
(napr. aj týmto posilňoval svoju centralizovanú moc; 
používal ho na výpravy smerom na západ; bola to armáda 
moderného vybavenia / osídlenia). 

0–3 

S3 Uvedie, že mal renesančný dvor, a v tejto súvislosti 
uvedie podstatné konštatovanie (napr. výstavba paláca vo 
Vyšehrade / Budíne; zamestnávanie humanistických vedcov; 
vplyv jeho manželky / Beatrix ; založenie knižnice Corvina; 
kráľovský dvor slúžil aj pre reprezentačné ciele). 

0–3 

S4 Svoju analýzu dopĺňa a podopiera vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.  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. Budapešť v období dualizmu        (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie 
úlohy 

Študent v prvom rade opisuje charakteristické zmeny 
spoločnosti a životného štýlu v Budapešti v období 
dualizmu. 
Opíše spoločenské zmeny súvisiace s rastom mesta. 
Poukazuje na charakteristické črty a pozadie modernizácie. 
Študent vo svojej odpovedi použije, vysvetľuje pramene, z 
nich vyvodzuje podstatné konštatovania a závery. 

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Uvedie časové hranice obdobia dualizmu (1867 – 1918) 
alebo rok zjednotenia hlavného mesta (1873).    0–2 

O2 Uvedie niektorú priestorovú súvislosť témy (napr. 
z vidieka sa mnohí sťahovali do Budapešti, vytvorili sa rôzne 
štvrte s odlišnými funkciami, najmä Pešť sa rozvíjala rýchlo). 

0–2 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické 
pojmy: napr. mešťan, hlavné mesto, doprava / kanalizácia. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické 
pojmy: napr. priemyselná revolúcia / kapitalistická výroba, 
urbanizácia, asimilácia. 

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 podstatu prameňa (podiel obyvateľov 
s maďarskou materinskou rečou rástol / podiel národnostnej 
materinskej reči klesal), a v tejto súvislosti uvedie podstatné 
konštatovanie (napr. prebiehala asimilácia; medzi novými 
obyvateľmi mesta bol vyšší podiel Maďarov).     

0–3 
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P2 Uvedie podstatnú črtu pešťanských obydlí na základe 
prameňa (napr. ide o byty s viacerými izbami; v bytoch 
veľkomešťanov boli oddelené časti osobného a 
reprezentatívneho priestoru / nachádzali sa aj miestnosti 
slúžiace reprezentácii; mali sluhov; mali kúpeľňu a záchod), 
a v tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie (napr. na 
najnižších poschodiach boli priestrannejšie / komfortnejšie 
byty; budovalo sa množstvo na nájomných domov; 
následkom kapitalistickej výroby meštianstvo bolo posilnené 
/ rozšírila sa meštianska životná forma; začali výstavbu 
vodovodnej a kanalizačnej siete). 

0–3 
 

P3 Uvedie jeden podstatný fakt na základe obrázku (napr. 
stavali sa obchodné domy; v obchodných domoch 
nakupovali masy; obchodný dom PARÍŽ mal niekoľko 
poschodí), a v tejto súvislosti uvedie podstatnú poštu 
posledné konštatovanie (napr. v pozadí stál rozvoj masovej 
výroby; rast dopytu poukazuje na posilnenie strednej vrstvy; 
obchod bol výnosným podnikaním). 

0–3 
 

P4 Uvedie jeden z podstatných prvkov prameňa (napr. 
šírenie sa kriminality / špekulácie; rýchlorastúce mestské 
štvrte), a pri tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie 
(napr. v pozadí šírenia sa kriminality stal stala bieda; 
stavbárstvo bolo výnosným / riskantným podnikom). 

0–3 
 

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

S1 Uvedie, že obyvateľstvo Budapešti tomto období výrazne 
rástlo, v tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie 
(napr. pre toto obdobie je príznačné význačná urbanizácia / 
mešťanský život; Budapešť vysoko najväčším mestom 
v Uhorsku; mesto lákalo množstvo ľudí pracovných 
príležitosťami).   

0–3 
 

S2 Uvedie jeden fakt ohľadom rozvoja infraštruktúry (napr. 
objavili sa električky; postavili podzemnú železnicu; bolo 
čoraz viac ciest kamenných ciest; začala sa výstavba 
vodovodnej siete / kanalizácie / verejného osvetlenia), a v 
tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie (napr. rast 
mesta si vyžadoval vynútil aj rozvoj dopravy; technická 
modernizácia umožňovala rozvoj dopravy; byty boli čoraz 
komfortnejšie; výstavba lákala do mesta pracovnú silu 
zátvorka). 

0–3 

S3 Uvedie jeden fakt ohľadom rastúcich možností na zábavu 
(napr. šíril sa zvyk športovania; otváralo sa čoraz viac 
divadiel / kaviarní; objavilo sa kino; šíril sa zvyk čítať 
noviny), a v tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie 
(napr. vznikali športové kluby; divadlá / kaviarne boli 
charakteristickými dejiskami pešťanskej životnej formy; 
Budapešť / kaviareň bola strediskom kultúrneho života; 
objavenie sa kín bolo následkom technického rozvoja; 
vyrábali sa nemé filmy; v pozadí čítania novín stál rozvoj 
vzdelanosti / vydávanie lacných časopisov). 

0–3 
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 S4 Svoju analýzu dopĺňa a podopiera vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.  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. Uhorské poddanstvo        (komplexná – preklenujúca obdobia) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie 
úlohy 

Študent prvom rade opisuje dejiny otázky nevoľníctva a 
poddanstva a v období osvieteneckého absolutizmu a v 
období reforiem podľa uvedených hľadísk.  
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti. 

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Uvedie aspoň dva významné dátumy z obdobia 
osvieteneckého absolutizmu (napr. panovanie Márie Terézie 
1740 – 80, urbár: 1767, panovanie Jozefa II.: 1780 – 90, 
patent o zrušení nevoľníctva: 1785).    0–2 O2 Uvedie aspoň dva podstatné dátumy z obdobia reforiem 
(napr. publikácia Úveru: 1830, obdobie reforiem: 1830/32 – 
1848, krajinský snem 1832 – 36, krajinský snem 1839 – 40, 
Aprílové zákony: 1848). 
O3 Uvedie niektorú priestorovou súvislosťami (napr. 
Uhorsko bolo súčasťou Habsburskej ríše, hnutie sedliakov 
v Zadunajsku, povstanie sedliakov v Sedmohradsku, 
cholerová vzbura v hornom Uhorsku, Prešporok ako dejisko 
krajinských snemov). 

0–2 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické 
pojmy: napr. (dedičné) nevoľníctvo, želiar, robota / deviatok, 
poddanská usadlosť. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické 
pojmy: napr. urbár, patent o nevoľníctve, dobrovoľné 
vykúpenie sa, povinné vykúpenie sa. 

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 niektorý podstatný prvok urbára (napr. na základe 
patentu bolo potrebné viazať poddanské bremeno / stav 
majetku), a v tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie 
(toto bránilo veľa navyšovaní poddanských bremien / 
znižovanie rozmerov poddanských usadlostí; šľachta 
odmietla tento zákon, preto Mária Terézia vydala tento 
patent dvor; dôvodom bolo sčasti hnutie sedliakov 
Zadunajsku; cieľom bola ochrana štátnej základe štátneho 
základu dane).     

0–3 
 

P2 Uvedie jeden podstatný prvok patentu o nevoľníctve 
(napr. zrušil dedičné nevoľníctvo / dovolil slobodné 
sťahovanie poddaných; poddaným povolil slobodný výber 
povolania; poddaní mohli nakladať so svojím majetkom 
slobodne), a v tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie 

0–3 
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(napr. významne znížil bezmocnosť poddaných; neznamenal 
úplné zrušenie nevoľníctva; jeho dôvodom bolo sčasti 
povstanie sedliakov v Sedmohradsku; cieľom bolo 
napomáhať hospodársky rast krajiny; odzrkadľoval 
osvietenské idey Jozefa II.). 
P3 Uvedie podstatu údajov tabuľky (napr. v tomto období sa 
znížil priemerný stav majetku; rástol podiel želiarov), 
a v tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie (napr. 
dôvodom procesu bolo rast populácie / rozdrobenie statkov; 
kvôli čomu rástla nespokojnosť poddaných). 

0–3 

P4 Uvedie stanovisko Széchenyiho (napr. robota je 
hospodárna / nájomná práca je oveľa hospodárnejšia), a v 
tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie (napr. týmto 
Széchenyi argumentoval za zrušenie roboty / systému 
poddanstva; jeho myšlienky vyjadrené v diele Úver dali zrod 
reformnému hnutiu).  

0–3 

P5 Uvedie stanovisko Kossutha (napr. poddaní nie sú 
schopní samých seba vykúpiť; v každom prípade je potrebné 
zrušiť poddanstvo; cieľom je zjednotenie záujmov / národná 
jednota), a skonštatuje, že Košút odporúčal zrušenie 
nevoľníctva a odškodnenie štátom. 

0–3 

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

S1 Uvedie jeden podstatný fakt ohľadom postavenia 
poddanstva (napr. v celom období bolo poddanstvo 
najpočetnejšou spoločenskou vrstvou; zemepánom doložili 
deviatok a robotu; mali užívacie právo majetku statku a 
spoločných oblastí; v prvom rade oni platili štátne dane), a 
v tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie (napr. 
poddanstvo v tom čase bolo charakteristické už iba v strednej 
/ východnej Európe; bolo prekážkou hospodárskeho rozvoja; 
stal v rozpore s osvietenstvom / liberalizmom / ideami 
nacionalizmu).   

0–3 
 

S2 Uvedie, že šľachta v 18. storočí blokovala reformy), a 
v tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie (napr. 
panovníci sa snažili brániť / rozšíriť základ štátnych daní; 
šľachta považovala poddaných za súkromné vlastnícvo; 
panovníci upraili túto oblasť prostredníctvom nariadení / bez 
stavovského krajinského snemu; jednou z príčin 
hospodárského zaostávania bolo udržanie poddanstva). 

0–3 

S3 Uvedie dišputu v krajinskom sneme ohľadom 
dobrovoľného zrušenia nevoľníctva, a v tejto súvislosti 
uvedie zásadné konštatovanie (napr. tento problém robila 
aktuálnym cholerová vzbura; vďaka tomu sa sformovala 
liberálna opozícia; panovník bol proti zavedeniu reforiem; 
snažili sa tým dopriať poddanstvu slobodu a vlastníctvo / 
včleniť do národa). 

0–3 

S4 Uvedie prijatie dobrovoľného zrušenia nevoľníctva, a 
v tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie (napr. 
zrušenie nevoľníctva znamená jednorazové vykúpenie sa 
spod poddanských bremien navždy v jednej sume; 
v konečnom dôsledku poddaní neboli schopní vykúpiť sa; 
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manifest opozície už požaduje povinné zrušenie nevoľníctva; 
povinné zrušenie nevoľníctva obsahovali aprílové zákony). 

 
 

S5 Svoju analýzu dopĺňa a podopiera vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami  

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. Východný a západný blok  (komplexná – porovnávajúca) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie 
úlohy 

Študent v prvom rade opisuje charakteristické črty 
východného a západného bloku podľa uvedených hľadísk. 
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti. 

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Uvedie začiatok dvojpólového svetového poriadku (napr. 
sovietska okupácia: 1945, prevzatie moci komunistami / 
studená vojna: 1947 / 1948 / 1949).    

0–2 
 

O2 Uvedie koniec dvojpólového svetového poriadku 
(prevraty: 1990, kolaps Sovietskeho zväzu: 1991). 

0–2 
 

O3 Uvedie, že východný blok znamenal Sovietsky zväz a 
jeho východo- / stredoeurópskych spojencov. 

0–2 
 

O4 Uvedie, že západný blok znamenal Spojené štáty  
americké a ich západoeurópskych spojencov. 

0–2 
 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické 
pojmy: napr. dvojpólový svet, studená vojna, trhové 
hospodárstvo, plánované hospodárstvo / plánované 
hospodárenie / príkazové hospodárstvo. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické 
pojmy: napr. NATO, Varšavská zmluva, RVHP, EHS / 
Spoločný trh / európska integrácia. 

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 niektorú osobitosť ústavy NDR (napr. formálne 
uznáva ľudské práva; odvolávajúc sa na demokraciu 
obmedzuje právo na vyjadrenie politického názoru), uvedie 
niektorú osobitosť ústavy NSR (napr. uznáva a ochraňuje 
ľudské práva; viaže sa k dedičstvu osvietenstva), v súvislosti 
s nimi uvedie porovnávajúce konštatovanie (napr. ľudské 
práva sa v skutočnosti uplatnili iba na západe; na východe v 
realite obmedzovali ľudské práva – odvolávajúc sa na boj 
proti útlaku / imperializmu).     

0–4 
 

P2 Uvedie niektorú osobitosť obchodovania s RVHP  (napr. 
stredoeurópske štáty dodávali stroje, kým Sovietsky zväz 
suroviny; v podstate išlo o obojstranné vzťahy medzi 
Sovietskym zväzom a menšími členskými štátmi), uvedie 
ciele Spoločného trhu (napr. budovanie spoločnej colnej 

0–4 
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oblasti; uplatnenie štyroch slobôd; zachovanie trhových 
pomerov v rámci veľkej oblasti), a v súvislosti s nimi uvedie 
porovnávajúce konštatovanie (napr. v rámci RVHP 
prebiehala priama výmena tovarov / barterový obchod, kým 
v rámci Spoločného trhu sa zachovala trhová súťaž; obchod 
v RVHP nemotivoval k rastu / rozvoju, kým Spoločný trh 
podnecoval hospodársky rast). 
P3 Uvedie prevahu Sovietskeho zväzu v oblasti 
interkontinentálnych jadrových zbraní a jadrových zbraní 
stredného doletu (štartovných zo suchozemia), uvedie 
prevahu USA v oblasti jadrových zbraní štartovných 
z ponoriek a lietadiel, a v súvislosti s nimi uvedie 
porovnávajúce konštatovanie (napr. v celom období prebieha 
ostrá súťaž ozbrojovania medzi dvomi blokmi / super 
mocnosťami, cieľom súťaže nukleárneho odzbrojovania bolo 
zastrašovanie; Spojené štáty mali prevahu na moriach a vo 
vzduchu aj na poli obyčajných zbraní, kým Sovietsky zväz v 
suchozemských zbraniach; náklady súťaže v ozbrojovaní 
vyčerpávali Sovietsky zväz oveľa viacej). 

0–4 

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

S1 Uvedie, že krajiny východného bloku boli komunistické / 
jednostranné diktatúry, uvedie, že krajiny západného bloku 
boli (pluralitné) demokracie, a súvislosti s tým uvedie 
porovnávajúce konštatovanie (napr. na západe sa uplatnil 
princíp deľby moci, na východe sa moc sústredila v rukách 
vedenia strany; na západe boli slobodné voľby s účasťou 
viacerých strán, na východe voľby boli iba formálne; na 
západe fungovalo nezávislé súdnictvo, na východe súdnictvo 
bolo nástrojom zastrašovania obyvateľstva).   

0–4 
 

S2 Uvedie, že v krajinách východného bloku zaviedli 
plánované hospodárstvo, uvedie, že v krajinách západného 
bloku zachovali / znovu nastolili trhové hospodárenie, 
a v súvislosti s tým uvedie porovnávajúce konštatovanie 
(napr.  na východe plánovali tak produkciu ako aj spotrebu, 
na západe tieto formovala trhová súťaž; strnulosť / chyby 
plánovaného hospodárstva viedli k zastavovaniu, trhové 
hospodárenie zabezpečovalo technický / hospodársky 
rozvoj; v plánovaných hospodárstvach dominovalo štátne 
vlastníctvo, v trhovom hospodárení dominovalo súkromné 
vlastníctvo). 

0–4 

S3 Uvedie, že vojenským zväzom západného bloku bolo 
NATO, uvedie, že vojenským zväzom východného bloku 
bola Varšavská zmluva, a v súvislosti s nimi uvedie 
porovnávajúce konštatovanie (napr. cieľom NATO bolo 
odstránenie sovietskej hrozby pomocou Ameriky, kým 
Varšavská zmluva bola nástrojom Sovietskeho zväzu na 
kontrolovanie svojich spojencov; NATO vzniklo hneď na 
začiatku studenej vojny, kým Varšavskú zmluvu založili až 
neskôr – kvôli znovuozbrojeniu NSR / podpisu rakúskej 
štátnej zmluvy / legalizácii okupácie stredoeurópskych 
spojencov). 

0–4 
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S4 Svoju analýzu dopĺňa a podopiera vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami 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):  
Úloha č. 2: egykor.hu, muveszet21.blogspot.com, panoramio.com, teladoiofirenze.it, xfree.hu  
Úloha č. 9: mult-kor.hu, vs.hu, hvg.hu, hu.wikipedia.org, guerre72.rssing.com, jobbklikk.hu, 
grofjardanhazy.tumblr.com 
Úloha č. 13: historiaetgeografia2.wordpress.com, tarekfatah.com 
Úloha č. 16: Budapest története IV. Szerk. Vörös Károly. Bp. 1978.; Hanák Péter: A Kert és a Műhely. Bp. 1999.; 
http://mrfoster.blog.hu/tags/egyedi; Perényi Roland: A bűn nyomában.  
A budapesti bűnözés társadalomtörténete 1896–1914. 
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