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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 uvedením 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 so 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. 
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Jednotlivé časti bodov, uvedených v pokynoch hodnotenia, sa už ďalej deliť nesmú.  
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 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 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 svoj výber jednoznačne, 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. 
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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. 

 
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 odlišná(é) správna(e) odpoveď(e). 
 

2 body sa dávajú v prípade, ak v písomke žiaka sa nachádza uvedený počet správnych  
odpovedí. 
1 bod sa dáva v prípade, ak polovica uvedeného počtu prvkov chýba alebo je nesprávna. 
0 bodov sa dáva v prípade, ak časové/priestorové prvky úplne chýbajú alebo sú nesprávne. 

 
Pri krátkej eseji sa na časové a priestorové prvky udeľuje 1-1 bod, pri dlhej a komplexnej eseji 
2-2 body, (resp. v prípade neúplnej alebo sčasti nesprávnej odpovedi 1-1 bod). 
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 eseje 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 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 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 udeľuje 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 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. 
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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: 
 
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 nachádzajú oba prvky; P1 a P1 zvlášť, ak fakt 
a konštatovanie sa nenachádzajú v texte hneď za sebou, ale na rôznych miestach eseje) správnu, 
alebo podčiarknutím nesprávnu analýzu prameňa. 
Rovnakým spôsobom treba označiť aj čiastkové body za činitele formujúce udalosti (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 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 
 

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. Staroveký Rím (Spolu 3 body.) 
a) Miesto: Actium 
     Rok: 31 pred n.l. / pred Kr. (Za každý prvok 0,5 bodu)  
b) republika (0,5 bodu) 
c) principát (0,5 bodu) 
d) Samovláda skrývaná za formy republiky. / Vojenská diktatúra odvolávajúca sa na ľud. 
(Správna odpoveď je prijateľná aj v inej formulácii.) (1 bod) 
 
2. Stredoveká spoločnosť (Spolu 4 body.) 
a) 1. (0,5 bodu) 
b) Dostali sa k živobytiu / pôde.; Dostali ochranu. (Odpovede sú prijateľné aj v opačnom 
poradí a inak sformulované.) (Za každý prvok 0,5 bodu) 
c) 3. (0,5 bodu) 
d) Platili dane zemepánovi aj cirkevnú daň (arcibiskupovi). / Arcibiskup bol zároveň aj ich 
zemepánom. (Správna odpoveď je prijateľná aj v inej formulácii.) (1 bod) 
e) Dane mohli odvádzať formou peňazí aj v naturáliách. (Správna odpoveď je prijateľná aj 
v inej formulácii.) (1 bod) 
 
3. Prehistória Maďarov  (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
a) ugrofínske 
b) rod 
c) systém dvoch náčelníkov 
d) táltoš / šaman 
 
4. Vojna o španielske dedičstvo (Spolu 4 body.) 

a) Ktorá dynastia je „slávna dynastie jeho cisárskej výsosti“? Habsburská 
b) Ktorá krajina je krajinou „najkresťanskejšieho kráľa“? Francúzsko 
c) Ktorý kráľ chcel získať dedičstvo španielského „trónu pre 
svojho vnuka“?  

Ľudovít XIV. (Bourbon) 

d) Na ktorom kontinente sa nachádzali „Indie“? (Južná / Stredná) Amerika 
(Za každý prvok 0,5 bodu) 
e) Veľká Británia takto mohla kontrolovať obchod v Stredozemnom mori. (1 bod) 
f) Holandsko bolo v bezpečí pred útokom zo strany Francúzska. / Takto odškodnili 
Haburgovcov za stratu španielskeho trónu. (1 bod) 
(Odpovede na otázky e) a f) sú prijateľné aj v inej formulácii, resp. aj iná správna odpoveď je 
prijateľná.) 
 
5. Gabriel Bethlen (Spolu 3 body.) 

Typ kniežatského príjmu Zdroj kniežatského príjmu 
Príjmy zo súkromného hospodárstva (zemepán) a) deviatok 

Príjmy pokladnice (regále) 

Clá 
razenie mincí 
b) urbura 
c) monopoly (regále) 

Príjmy odhlasované krajinským snemom 
d) dane Sasov 
dane slobodných kráľovských miest 
vojenská daň 

(Na poradí odpovedí na otázky b) a c) nezáleží.)  
(Za každý prvok 0,5 bodu) 
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e) Do Sedmohradska zavolal prenasledovaných protestantských majstrov. (1 bod) (Odpoveď je 
prijateľná aj v inej formulácii.)  
 
6. Prvá priemyselná revolúcia (Spolu 4 body.) 
a) India (1 bod) 
b) Kvôli parným strojom / mechanizácii / rozšíreniu tovární. (Obsahovo správne odpovede 
možno prijať aj v inej formulácii.) (1 bod) 
c) Pre zákaz dovozu bavlny chýbala surovina. (Odpoveď je prijateľná aj v inej správnej 
formulácii.) (1 bod) 
d) rast obyvateľstva; rozšírenie dopytu; uvoľnenie zákazu dovozu bavlny; spracovanie bavlny 
bolo lacnejšie 
(Spomedzi uvedených odpovedí je možné prijať ktorékoľvek dve, v akomkoľvek poradí, aj 
v inej formulácii.) (Za každý prvok 0,5 bodu) 
 
7. Uhorská spoločnosť v období dualizmu (4 body) 

Tvrdenie 
Údaje tabuľky 
potvrdzujú 
správnosť 
tvrdenia. 

Údaje tabuľky 
potvrdzujú 
nesprávnosť 
tvrdenia. 

Z údajov 
tabuľky 
nevyplýva. 

a) Viac ako polovica populácie Uhorska 
vlastnila pozemky.  X  

b) Rozdelenie statkov bolo 
nerovnomerné, najzámožnejšie 1% 
vlastníkov pôdy vlastnilo viac ako 
polovicu všetkej pôdy. 

X   

c) Národnostní statkári v priemere 
vlastnili menšie pozemky než Maďari. X   

d) Približne tretina žijúcich 
z poľnohospodárstva nevlastnila 
pozemky. 

  X 

(Za každý prvok 0,5 bodu) 
e) cenzové (volebné právo) (1 bod) 
f) Preto, lebo v prípade nižšieho cenzu / všeobecného volebného práva by mohol voliť väčší 
počet príslušníkov národností. / Preto, lebo medzi menej majetnými vrstvami bol vysoký pomer 
národnostného obyvateľstva. (Správna odpoveď je prijateľná aj v inej formulácii.) (1 bod) 
 
8. Svetová hospodárska kríza (Spolu 4 body.) 
a) 3. 
b) 2. 
c) 2.  
d) 1. (Za každý prvok 0,5 bodu) 
e) Rastúci dopyt zvyšoval ceny akcií, (čo vyvolalo ďalší rast dopytu.) (1 bod) 
f) Ak tak urobila každá krajina, ani jedna nemohla vyvážať. / Trh sa zúžil. / Nahromadili sa 
nepredajné zásoby. (1 bod) 
(Odpovede na otázky e) a f) sú prijateľné aj v inej formulácii.) 
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9. Revízia (Spolu 8 bodov.) 
Dátum  Písmeno prameňa(ov) 

a) 2. november 1938 F 

b) marec 1939 B G 

c) 30. august 1940 A E 

d) apríl 1941 C 

(Písmená v rovnakom riadku môžu byť aj v inom poradí.) 
(Za každý prvok 0,5 bodu) 
e) 3. (0,5 bodu) 
f) 3. (0,5 bodu) 
g) 2. (0,5 bodu) 
h) Podkarpatská Rus (1 bod) 
i) Dolná zem (Prijateľná je aj: Vojvodina.) (1 bod) 

 
 

Dátum nárastu územia Podiel maďarského 
obyvateľstva na navrátenom 

území 
j) 2. november 1938 84,4 

k)  marec 1939 9,2 

l)  30. august 1940 51,8 

(Za každý prvok 0,5 bodu) 
 
10. Izrael (Spolu 4 body.) 
a) 

 
 
 
 

(Za každý prvok 0,5 bodu) 
b) revolúcia (a boj za slobodu) (v 1956) (1 bod) 
 
11. Revolúcia v 1956 (Spolu 4 bodov.) 
a) (Za každý prvok 0,5 bodu) 
A) 4.  
B) 4. 
C) 2.  
D) 5.  
E) 6.   
F) 7.  
b) Pál Maléter (1 bod)  
 
12. Daňový systém (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 

a) Daň z pridanej hodnoty / DPH 
b) Daň z príjmu (fyzickej osoby) 
c) Dôchodkové poistenie / dôchodkový fond / dôchodok 
d) Zdravotné poistenie / fond zdravotného poistenia / zdravotníctvo 

Odpovede na otázky c) a d) sú prijateľné aj v opačnom poradí.  

 1. mapa 2.  mapa 3.  mapa 
Písmeno opisu C B D 

Rok 1967 1917–1918 1948 
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II. SLOHOVÉ ÚLOHY 
 

13. Osmanská ríša         (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body
Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje predovšetkým príjmy osmanského sultána.  
Odpoveď pomocou prameňa poukazuje na podstatné súvislosti.  0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O Uvedie, že predmetné obdobie bolo obdobím zemepisných 
objavov / dobývania Uhorska / rozkvetu Osmanskej ríše, a uvedie 
jedno z priestorových prvkov témy (napr. hlavným mestom bol 
Konštantinopol / Istanbul, kmeňovým územím bola Malá Ázia – 
a Balkán, východná panva Stredozemného mora).    

0–2 
 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy: napr. levantský obchod, sultán, daň, pozemok. 

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, že od kresťanov – a Židov – požadovali platenie dane 
na hlavu, a v tejto súvislosti uvedie nejaké relevantné 
konštatovanie (napr. na oplátku mali ochranu / náboženskú 
toleranciu; islam považoval kresťanstvo / náboženstvo Židov za 
svojho predchodcu; štát nemal záujem o konvertovanie na islam, 
to motivovalo dobývanie).     

0–3 

P2 Uvedie podstatu prameňa (napr. rozkazy sultánov falšovali; 
korupcia bola významná), a v tejto súvislosti uvedie nejaké 
relevantné konštatovanie (napr. príčinou tohto javu mohol byť 
nezáujem / bezmocnosť / despotická závislosť; následkom javu 
bolo klesanie štátnych príjmov / úpadok hospodárstva; 
spomalením dobývania klesal počet darovateľných služobných 
pozemkov).   

0–3 

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

S1 Uvedie, že sultánova pokladnica vlastnila značný  majetok 
(has/khas), a v tejto súvislosti uvedie relevantné konštatovanie 
(napr. v Osmanskej ríši teoreticky každý pozemok vlastnil sultán 
/kalifa; ostatné pozemky boli rozdané ako služobné statky; 
statkom has sa stali najhodnotnejšie oblasti / husto obývané mestá; 
ríša mala rozvinutý daňový register).   

0–3 
 

S2 Uvedie, že sultán mal príjmy aj z levantského obchodu, 
a v tejto súvislosti uvedie relevantné konštatovanie (napr. najmä 
po dobytí Blízkeho východu; jedným z hlavných uzlov bol 
Konštantinopol / Istanbul; levantský obchod začal v 16. storočí 
upadať). 

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. Kolonizácia       (krátka) 
Hľadiská Úkony, obsah Body
Pochopenie 
úlohy 

Žiak skúma predovšetkým hospodárske príčiny kolonizácie 
koncom 19. storočia a činitele, ktoré ju umožňovali.  
Odpoveď pomocou prameňa poukazuje na podstatné súvislosti.  

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O Uvedie jeden podstatný časový prvok témy (napr. zhoduje sa 
s druhou priemyselnou revolúciou, odohrala sa po vzniku 
národných štátov, neskôr zohrala rolu v prvej svetovej vojne, bola 
to doba imperializmu / budovania ríše), a jeden podstatný 
priestorový prvok (napr. rozšírenie Britskej ríše, hlavné 
kolonizačné mocnosti, Suezský / Panamský prieplav, rozdelenie 
Afriky).    

0–2 
 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy: napr. kolónia, (druhá) priemyselná revolúcia, 
populačná explózia / vysťahovalectvo, ťažký priemysel / výstavba 
železníc / ozbrojovanie. 

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 Na základe mapy uvedie, že v predmetnom období prebiehal 
významný / medzikontinentný presun obyvateľov, a v tejto 
súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie (napr. vysťahovalci sa 
usadili na osadníckych kolóniách; vysťahovalectvo prinieslo 
vyhnanie / zbavenie práv pôvodného obyvateľstva); kolonizácia 
umožnila aj ázijské vysťahovalectvo; vysťahovalci poskytli 
praconú silu hospodárstvu USA / kolóniám; v Európe došlo 
k populačnej explózii).     

0–3 

P2 Uvedie, že britské kolónie / domíniá spájal telegrafický kábel 
s materským štátom a aj navzájom, a v tejto súvislosti uvedie 
nejaké relevantné zistenie (napr. uľahčoval / urýchľoval 
komunikáciu / kontrolu kolónií / hospodárske vzťahy).     

0–3 

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

S1 Uvedie, že jedným z cieľov kolonizácie bolo zabezpečenie 
surovín a trhu, a v tejto súvislosti uvedie relevantné konštatovanie 
(napr. podporovala to priemyselná revolúcia; napriek kolonizácii 
fungoval v podstate slobodný obchod; zohralo to úlohu pri vzniku 
spojeneckých systémov / pri vypuknutí prvej svetovej vojny).   

0–3 
 

S2 Konštatuje náskok Európy v ozbrojovaní / technológiách, 
a v tejto súvislosti sformuluje podstatné konštatovanie (napr. 
dôvodom bolo rozbehnutie sa druhej priemyselnej revolúcie; 
vyvinuli automatické zbrane; Veľká Británia ovládala svetové 
moria; jednotky už mohli prevážať na železnici) alebo Uvedie 
súťaž veľmocí o získanie kolónií, a v tejto súvislosti uvedie 
podstatné konštatovanie (napr: Veľká Británia / Francúzsko si 
chcelo udržať svoju moc; Nemecko si tiež chcelo získať 
koloniálnu ríšu; preto skolonizovali aj nehodnotné územia; 
zohralo to úlohu pri vzniku spojeneckých systémov / pri 
vypuknutí prvej svetovej vojny).  

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. Habsburské zriadenie v Uhorsku v 16. storočí     (dlhá) 
Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje predovšetkým politické zriadenie a organizovanie 
protitureckej obrany v Uhorskom kráľovstve v 16. storočí. 
V odpovedi poukazuje aj na politickú rolu náboženskej otázky. 
Odpoveď pomocou prameňov skúma podstatné súvislosti.  

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Skonštatuje rozdelenie krajiny na tri časti / pád Budína (1541) 
a uvedie ešte jeden časový prvok (napr. Turci nedokázali dobyť 
Jáger (Eger) (1552); upevnenie obranného systému umožnilo 
obdobie po páde Sigetu (1566) / drinopolskom mieri).    

0–2 
 

O2 Uvedie aspoň dva priestorové prvky (Uhorské kráľovstvo 
patrilo do / stálo pod vládou Habsburskej ríše; spomenie 
umiestnenie pohraničných hradov / hlavných kapitánstiev; uvedie 
názvy troch častí krajiny; krajinské snemy usporadúvali v 
Prešporku). 

0–2 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické pojmy: 
napr. dvor, stolica, obrana, poddaný. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické pojmy: 
napr. krajinský snem, rytiersky stav, pohraničný hrad, reformácia. 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 tabuľky (napr. uhorské 
orgány boli v praxi podriadené ríšskym orgánom; vymenuje 
uhorské vládne kreslá), a v tejto súvislosti uvedie podstatné 
konštatovanie (napr. je to dôkazom absolutistických snáh 
Habsburgovcov; vytvorené inštitúcie boli riadené 
Habsburgovcami; Miestodržiteľstvo bolo inštitúciou suplujúcou 
kráľa, pod vedením palatína; kancelária riadila verejnú správu; 
komora/pokladnica sa zaoberala financiami, príjmami panovníka; 
uhorské vládne orgány boli formálne samostatné; panovník sa 
snažil o jednotu ríše).     

0–3 
 

P2 Uvedie jeden prvok ohľadom finančného pozadia protitureckej 
obrany na základe prameňa (napr. finančnú podporu poskytli aj 
stavy Rímsko-nemeckého cisárstva a ostatné Habsburské dŕžavy; 
Habsburgovci poskytli na obranu značné finančné zdroje 
opierajúc sa o svoju rozsiahlu ríšu), a v tejto súvislosti uvedie 
nejaké relevantné zistenie (napr. zastavenie tureckej expanzie 
bolo v záujme Habsburgovcov; v Európe vnímali Uhorsko ako 
„obrannú baštu kresťanstva“; finančná podpora motivovala 
uhorské stavy k spolupráci s dvorom; uhorské stavy by bez 
pomoci viedenského dvora nedokázali udržať pohraničné hrady). 

0–3 
 

P3 Uvedie jeden podstatný prvok prameňa (napr. hrady chceli 
posilniť neplatenou prácou poddaných), a v tejto súvislosti uvedie 
jedno vecné konštatovanie (napr. pre obranu pred Turkami 
podnikli kroky aj uhorské stavy; bremená obrany pred Turkami 
preniesli na poddaných / zvýšili robotu). 

0–3 

P4 Uvedie jeden podstatný prvok prameňa (napr. po desaťročia 
nevolili palatína; nového palatína musel krajinský snem zvoliť 
behom jedného roka), a v tejto súvislosti uvedie jedno vecné 
konštatovanie (napr. kráľ nebýval v krajine / jeho sídlom bola 

0–3 
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Viedeň, v krajine ho zastupoval palatín; uhorské stavy nemali 
bezprostredný vplyv na panovníka; pod tureckou hrozbou boli 
v oblasti vlády predsa odkázaní aj na služby stavov; v druhej 
polovici 16. storočia sa na miesto palatína dostávali cirkevní 
hodnostári ako miestodržitelia). 

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

S1 Uvedie, že štátnou formou krajiny bol stavovský dualizmus / 
stavovská monarchia, a v tejto súvislosti sformuluje podstatné 
konštatovanie (napr. krajinský snem a stolice boli stavovské 
inštitúcie; výkonnú moc mal panovník; právo vyrubiť dane 
a navrhnúť nástupcu / voliť kráľa mal iba krajinský snem; stolice 
mohli zabrániť výkonu panovníckych nariadení; k vzniku zákona 
bol potrebný súhlas panovníka).   

0–3 
 

S2 Uvedie jeden podstatný prvok organizácie protitureckej 
obrany – ktorá sa nevyskytuje v prameňoch – (napr. v záujme 
protitureckej obrany založili hlavné kapitánstva; vybudoval sa 
nový systém pohraničných hradov), a v tejto súvislosti sformuluje 
podstatné konštatovanie (napr. hlavné kapitánstva patrili pod 
velenie Dvorskej vojenskej rady; v hradoch slúžili členovia 
rytierskeho stavu a cudzí žoldnieri; pohraničné hrady sústavne 
modernizovali). 

0–3 

S3 Uvedie jeden fakt ohľadom politického významu reformácie 
(napr. významná časť uhorskej šľachty / spoločnosti prešiel na 
kalvinizmus / reformované vierovyznanie; aj rytiersky stav bol 
reformovaný/kalvínsky), a v tejto súvislosti uvedie nejaké 
relevantné zistenie (napr. aj týmto vyjadrovali odpor voči 
katolíckym Habsburgovcom; pre turecké ohrozenie Habsburgovci 
nedokázali potlačiť protestantizmus; protestantizmus sa prepojil 
ochranou stavovských práv). 

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. Obyvateľstvo Maďarska v druhej polovici 20. storočia    (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje predovšetkým vývoj obyvateľstva Maďarska a jeho 
príčiny od druhej svetovej vojny po prevrat.  
Odpoveď pomocou prameňov skúma podstatné súvislosti. 

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Uvedie časové hranice Rákosiho a Kádárovho režimu: 
Rákosiho éra: 1948/49 – 1953/56, Kádárov režim: 1956-
1989/89).    

0–2 

O2 Uvedie niektorý z priestorových prvkov témy (napr.  v období 
diktatúry bolo Maďarsko súčasťou sovietskeho bloku, 
prisťahovalci pochádzali prevažne zo susedných krajín / z kruhu 
Maďarov žijúcich v menšine). 

0–2 
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Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické pojmy: 
napr. populácia, prisťahovalectvo, narodenie, úmrtie. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické pojmy: 
napr. podpora rodín / dávky / materská / rodičovský príspevok, 
starnutie / starnúca spoločnosť, práca žien / model rodiny s dvomi 
zarábajúcimi, sociálne poistenie / dôchodok / modernizácia. 

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 Skonštatuje jeden podstatný fakt vyplývajúci z mapy (napr. po 
druhej svetovej vojne došlo k pohybu obyvateľov zo susedných 
štátov do Maďarska; došlo k pohybu obyvateľstva z Maďarska do 
Nemecka / do susedných krajín), a v tejto súvislosti uvedie jedno 
vecné konštatovanie (napr. z území – opätovne – odtrhnutých 
prichádzali Maďari; utiekli  následkom utláčajúcej / asimilačnej 
politiky susedných štátov; maďarských Nemcov vysídlili; došlo 
k výmene slovenského a maďarského obyvateľstva).     

0–3 
 

P2 Uvedie, že v 1950-tych rokoch rástol počet pôrodov, a v tejto 
súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie (napr. jedným z príčin 
bol zákaz interrupcie; zvyšovanie počtu obyvateľov bolo 
politickým cieľom; dlhodobo nezvýšil počet obyvateľov, ale 
zdeformoval vekovú pyramídu / spôsobil veľký nárast generácií; 
toto obdobie sa nazýva Ratkovým obdobím). 

0–3 
 

P3 Uvedie, že matke, vychovávajúcej deti, prislúchali výhody 
(napr. materská dávka, udržanie / zarátanie pracovného pomeru), 
a v tejto súvislosti uvedie jedno vecné konštatovanie (napr. 
cieľom opatrenia bolo zvýšenie pôrodnosti / počtu obyvateľstva 
v Kádárovom období; pôrodnosť / počet obyvateľstva 
významnejšie nerástol / nie kvôli tomu rástol v Kádárovom 
období). 0–3 

 P4 Uvedie, že do Maďarska prišlo v období prevratu veľa 
utečencov / prisťahovalcov, a v tejto súvislosti uvedie jedno 
vecné konštatovanie (napr. pochádzali z radov Maďarov žijúcich 
v susedných krajinách; utiekli pre utláčajúcu / asimilačnú politiku 
susedných štátov; prisťahovalectvo malo aj hospodárske / 
sociálne dôvody; mnohí utekali pred juhoslovanskými vojnami). 

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

S1 Uvedie, že Maďarsko postihli v druhej svetovej vojne značné 
ľudské straty, a v tejto súvislosti sformuluje podstatné 
konštatovanie (napr. vyvraždili státisíce Židov; krajina utrpela 
značné vojenské straty; keďže krajina bola bojiskom, došlo 
k mnohým stratám civilov; státisíce ľudí odvliekli do Sovietskeho 
zväzu).   

0–3 
 

S2 Uvedie, že v druhej polovici 20. storočia sa počet pôrodov 
v podstate znížil, a v tejto súvislosti sformuluje podstatné 
konštatovanie (napr. dôvodom bola rastúca vzdelanosť žien / 
zamestnanosť žien / neskoršie uzatváranie manželstva; súviselo 
to so všeobecnou modernizáciou spoločnosti / bol to celosvetový 
proces). 

0–3 
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S3 Skonštatuje, že od 1980-tych rokov začal úbytok populácie, 
a v tejto súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie (napr. 
následkom toho je starnúca spoločnosť / problémy dôchodkového 
systému / deformácia pracovného trhu; k skutočnému úbytku 
došlo neskôr ako k prirodzenému úbytku – kvôli nadbytku 
z prisťahovalectva; súviselo to zo všeobecnou spoločenskou 
modernizáciou / bol to celosvetový proces). 

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 

 
17. Verejnoprávny vzťah Uhorska a Habsburskej ríše 

     (komplexná – preklenujúca obdobia) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje predovšetkým vývoj verejnoprávneho vzťahu 
Uhorska a Habsburskej ríše v rokoch 1687-1790.  
Odpoveď pomocou prameňov vyvodzuje podstatné súvislosti. 

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Uvedie aspoň dve podstatné dátumy súvisiace s témou, spred 
nástupu Márie Terézie na trón (napr. uznanie dedičného 
kráľovstva: 1687, Diploma Leopoldinum: 1691, ónodský 
krajinský snem / detronizácia:1707, satmársky mier: 1711, 
prijatie Pragmatickej sankcie: 1723).    

0–2 

O2 Uvedie aspoň dve podstatné dátumy súvisiace s témou, 
z obdobia po nástupe Márie Terézie na trón (napr. zabezpečenie 
samostatnosti Uhorska: 1741, panovanie Márie Terézie: 1740-
1780, panovanie Jozefa II.: 1780-1790). 

0–2 

O3 Uvedie aspoň dva z priestorových prvkov témy (napr. 
Sedmohradsko, Pohraničie, Prešporok, Viedeň). 0–2 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické pojmy: 
napr. panovník, moc, krajinský snem, zákon. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické pojmy: 
napr. personálna únia, absolutizmus, detronizácia, Pragmatická 
sankcia. 

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 na základe mapy (napr. 
Uhorské kráľovstvo nebolo obnovené v rozmeroch stredovekého 
územia; Sedmohradsko zostalo samostatným územným celkom; 
Pohraničie vzniklo ako samostatný územný celok), a v tejto 
súvislosti uvedie podstatné zistenie (napr. toto považovalo 
uhorské verejné právo za nezákonné / porušenie stavovských 
práv; týmto rozhodnutím sa panovník snažil oslabiť vplyv 
uhorských stavov; Sedmohradsko si mohlo zachovať svoje 
vnútorné spoločenské usporiadanie; založenie Pohraničia 
odôvodnili tureckou hrozbou; územná celistvosť Uhorska sa 
v predmetnom období neobnovila).     

0–3 
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P2 Uvedie jeden z podstatných prvkov prameňa (napr. satmársky 
mier zabezpečil samostatnosť / slobodu Uhorska v rámci ríše; 
zakázal ďalšie ozbrojené hnutia; povstalcom poskytol amnestiu), 
a v tejto súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie (napr. 
Rákociho boj za slobodu nevydobyl úplnú nezávislosť; 
výsledkom Rákociho boja za slobodu bolo zachovanie 
nezávislosti Uhorska v rámci ríše; satmársky mier bol 
kompromisnou dohodou medzi panovníkom a uhorskými 
stavmi). 

0–3 
 

P3 Uvedie fakt nerozdeliteľného dedičstva, a v tejto súvislosti 
uvedie vecné konštatovanie (napr. týmto o jednote ríše – krajiny 
Uhorskej koruny a územia za Litavou – rozhoduje zákon; týmto 
zákonom sa medzi ríšou a Uhorskom vytvoril zväzok silnejší než 
personálna únia; stavy to prijali pre tureckú hrozbu). 

0–3 

P4 Uvedie jeden z podstatných prvkov prameňa (napr. panovník 
prisľúbil, že podľa možností sa bude zdržiavať v Uhorsku; 
Uhorsku zaručuje vládu nezávislú / podľa jeho vlastných 
zákonov), a v tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie 
(napr. od roku 1526 bol verejnoprávny problém, že Habsburgovci 
viedli krajinu z Viedne / nezdržiavali sa v Uhorsku; Mária 
Terézia bola pod nátlakom kvôli rakúskej dedičnej vojne; 
uhorské stavy za garancie ich privilégií ponúkli pomoc 
panovníkovi).  

0–3 

P5 Skonštatuje jeden z podstatných prvkov prameňa (Jozef II. sa 
nedal korunovať; podľa autora básne kráľovská moc závisí najmä 
od koruny), a v tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie 
(napr. panovník si neželal prisahať dodržanie stavovských práv 
uvedených v podmienkach korunovácie; princíp dedičného 
kráľovstva legitimoval jeho vládu; uhorské stavy považovali 
vypustenie korunovania za urážku; svätú korunu dal Jozef II. 
strážiť vo Viedni; na konci jeho panovania ju slávnostne preniesli 
do Budína; svätá koruna stelesňovala spolu panovníka i stavy; 
Jozef II. neuznal samostatnosť Uhorska; Jozef II. považoval 
Uhorsko za súčasť svojej jednotnej celkovej ríše). 

0–3 

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

S1 Uvedie, že dedičné kráľovstvo Habsburskej dynastie v roku 
1687 zakotvili v zákone / vzdali sa práva na slobodnú voľbu 
kráľa, a v tejto súvislosti sformuluje podstatné konštatovanie 
(napr. urobili tak z vďačnosti za opätovné získanie Budína / 
vyhnanie Turkov; panovník aj naďalej bol povinný prisahať na 
stavovské práva; predtým Habsburgovci vládli ako volení králi; 
následkom tohto rozhodnutia značne vzrástla moc panovníka 
oproti stavom).   

0–3 
 

S2 Uvedie, že pôvodným cieľom Rákociho boja za slobodu bolo 
opätovné získanie stavovských práv / neskorším cieľom bolo 
získanie úplnej nezávislosti, a v tejto súvislosti sformuluje 
podstatné konštatovanie (napr. vytvorili uhorské štátne zriadenie 
nezávislé od Habsburgovcov; pod vedením Františka Rákociho 
vytvorili stavovskú konfederáciu / Rákociho zvolili za hlavného 
kniežaťa Uhorska; na ónodskom krajinskom sneme vyhlásili 
detronizáciu Habsburgovcov). 

0–3 
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S3 Skonštatuje, že prijatím zákona Pragmatická sankcia rozšírili 
dedičné kráľovstvo Habsburgovcov aj na ženskú líniu, a v tejto 
súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie (napr. toto bolo nutné 
preto, lebo sa dalo očakávať, že Karolovi III. sa nenarodí syn; 
panovník sa tým snažil zabezpečiť dedičstvo Márie Terézie; 
výmenou za odhlasovanie zákona znovu uznali samostatnosť 
Uhorska). 

0–3 

S4 Uvedie, že pred svojou smrťou Jozef II. odvolal väčšinu 
svojich nariadení, a v tejto súvislosti uvedie vecné konštatovanie 
(napr. prinútilo ho k tomu zhoršenie vnútro- 
a zahraničnopolitickej situácie; ku koncu jeho vlády sa stavovský 
odpor v krajine vystupňoval na maximum; po nástupe nového 
panovníka / Leopolda II. sa znovu zrodil kompromis medzi 
dvorom a Uhorskom; uhorské stavy sa vzdali svojich snáh 
o nezávislosť; nový panovník / Leopold II. opustil centralistický 
/ osvietenský absolutistický spôsob vládnutia svojho 
predchodcu).   

0–3 

S5 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  44 
MAXIMÁLNE BODY SKÚŠKY 22 

 
18. Reformácia a katolícka obnova       (komplexná – preklenujúca obdobia) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Študent predovšetkým porovnáva luterskú a katolícku obnovu na 
základe uvedených aspektov. Odpoveď pomocou prameňov 
vyvodzuje podstatné súvislosti. 

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Uvedie dátum luterskej reformácie: 1517.    0–2 
O2 Uvedie, že katolícka obnova sa začala po reformácii / 
v polovici 16. storočia; alebo Uvedie dátum tridentského koncilu 
(1545-1563). 

0–2 

O3 Uvedie po jednom z priestorových prvkov luterskej 
reformácie i katolíckej obnovy (napr. Wittenberg, Wartburg, 
Augsburg, Speyer; Rím, Trident). 

0–2 

O4 Uvedie po jednom z priestorových prvkov súvisiacich 
s rozšírením evanjelickej a katolíckej denominácie v ranom 
novoveku (napr. severonemecké oblasti, Škandinávia; 
Španielsko, Itália, Rakúsko, Poľsko, Bavorsko, Francúzsko).  

0–2 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické pojmy: 
napr. náboženstvo, denominácia, školstvo, kultúra. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické pojmy: 
napr. reformácia, katolík, evanjelik / luterán, baroko. 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 Uvedie podstatu Luterových téz uvedených v prameni (napr. 
odsudzoval prax predaja odpustkov; pápež môže odpustiť iba 
tresty, ktoré sám vydal), uvedie podstatu rozhodnutí koncilu 
uvedených v prameni (napr. rozhodli sa skoncovať so 
zneužívaním odpustkov; zaviedli väčšiu disciplínu ohľadom 
odpustkov; neukončili prax predaja odpustkov), a v súvislosti s 
nimi uvedie porovnávajúce zistenie (napr. prax zneužívania 
odpustkov odsudzovali obe strany; Luter odmietal existenciu 
očistca, kým katolícka cirkev ju prijímal).     

0–4 
 

P2 Uvedie jeden z podstatných prvkov Luterovej kázne uvedenej 
v prameni  (napr. sviatosti sú podľa Lutera znamenia 
povzbudzujúce vieru; bez viery neznamenajú nič), uvedie jeden 
z podstatných prvkov rozhodnutí koncilu uvedených v prameni 
(napr. popieranie originality / počtu / pôvodu sviatostí v Kristovi 
sa má trestať exkomunikáciou/vylúčením), a v tejto súvislosti 
uvedie nejaké porovnávajúce zistenie (napr. eucharistiu a krst 
považovali obe denominácie za sviatosti; Luter uznával iba dve 
sviatosti, kým katolícka cirkev potvrdila dogmu siedmych 
sviatostí; Luter popieral, že sviatosti sú prostriedkami milosti, 
kým katolícka cirkev toto naďalej udržala). 

0–4 
 

P3 Na základe obrázku uvedie, že interiér evanjelického chrámu 
je jednoduchý / puritánsky, na základe obrázku uvedie, že interiér 
katolíckeho kostola je ozdobný / barokový, a v tejto súvislosti 
uvedie porovnávajúce konštatovanie (napr. sakrálna architektúra 
v oboch prípadoch reprezentuje náboženské predstavy; 
protestantizmus chcel jednoduchým interiérom poukázať na 
mravný život, kým katolíci hlásali ozdobným / barokovým 
interiérom Božiu slávu; evanjelická predstava stavala do 
popredia najmä kázanie, kým katolicizmus chcel sakrálnym 
prostredím vplývať aj na zmysly). 

0–4 

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

S1 Uvedie jednu súvislosť luterskej reformácie z oblasti 
cirkevnej organizácie (napr. veriaci dostali väčší podiel na 
riadení duchovného života; evanjelické cirkevné zbory 
disponovali značnou samosprávou; zrušili mníšske rády; 
odmietali moc pápeža), uvedie jednu z charakteristík katolíckej 
cirkevnej organizácie (napr. katolícky duchovný život bol 
naďalej riadený kňazmi; cirkevná organizácia zostala 
hierarchická; naďalej fungovali mníšske rády; zachovali 
prvenstvo pápeža), a v tejto súvislosti uvedie porovnávajúce 
zistenie (napr. evanjelické cirkvi fungovali v národných 
rámcoch, kým katolícka cirkev zostávala naďalej nadnárodná; 
hierarchický systém umožňoval účinnejšie vystupovanie než 
rozdrobenejšia evanjelická organizácia; kým protestantské 
samosprávne tradície sa neskôr stali základným pilierom 
ústavných politických zriadení, katolícka hierarchia sa účinne 
uplatňovala v prostredí absolutistického štátneho zriadenia; na 
územiach, ktoré prijali evanjelické vierovyznanie sa časť 
cirkevného vlastníctva sekularizovala, kým v katolíckych 
oblastiach si cirkev udržala svoje majetky).   

0–4 
 



Történelem szlovák nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1813 írásbeli vizsga 19 / 20 2019. május 8. 

S2 Uvedie, že dôležitým cieľom Luterovej reformy bolo kázanie 
v národnom jazyku, uvedie, že katolícka reforma si naďalej 
uchovala latinčinu ako liturgický jazyk / povolila kázanie 
v národnom jazyku, a v tejto súvislosti sformuluje 
porovnávajúce konštatovanie (napr. národný jazyk uľahčoval 
šírenie danej denominácie vo väčšej miere než latinčina; 
používanie národného jazyka v porovnaní s latinčinou 
umožňovalo vzdelávanie väčších vrstiev obyvateľstva; národný 
jazyk – na rozdiel od latinčiny – umožnil nárast vplyvu laikov; 
latinčina – na rozdiel od národného jazyka – pomohla zachovať 
monopol cirkvi na vzdelávanie / hierarchiu; rozšírením 
národného jazyka sa objavili – v oboch denomináciách – 
preklady Biblie; okrem národného jazyka aj kníhtlač pomáhala 
v tom, aby sa vyučovania oboch cirkví dostali k čo najväčšiemu 
počtu ľudí). 

0–4 

S3 Uvedie jeden významný fakt ohľadom evanjelického 
kultúrno-vzdelanostného života (napr. kládli veľký dôraz na 
vysokú úroveň školstva; zakladali nové univerzity / kolégiá), 
uvedie jeden podstatný fakt ohľadom kultúrno-vzdelanostných 
opatrení katolíckej reformy (napr. aj katolícka reforma 
predpisovala vysokú úroveň prípravy kňazov; v tomto období sa 
zakladali nové katolícke školy) a v tejto súvislosti uvedie 
porovnávajúce zistenie (napr. tak luterská reformácia ako aj 
katolícka obnova považovala za dôležitú vysokú úroveň prípravy 
duchovných / oživila školstvo a kultúrny život / napomáhala 
rozšíreniu tlače; rozvoj katolíckeho školstva meškal za 
evanjelickým; k rýchlemu šíreniu evanjelického učenia prispel aj 
predstih pred katolíckym školstvom; k počiatočnému ústupu 
katolicizmu prispelo aj oneskorenie voči evanjelikom v oblasti 
rozvoja školstva; rozšírenie kníhtlače priniesol rozmach 
kultúrneho života oboch denominácií). 

0–4 

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):  
3. László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1982. 
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