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

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

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

(Hrubá pravopisná chyba: 
- nedodržanie rytmického zákona, 
- nesprávne použitie –i/í a –y/ý, 
- zámena dlhých a krátkych samohlások, 
- nesprávne písanie slov spolu alebo osve, 
- nesprávne písanie veľkých a malých písmen.) 

 
Body za čiastkové úlohy tiež uveďte na písomke! 

 
I. Oprava  a hodnotenie jednoduchých úloh vyžadujúcich krátku odpoveď 

 
Základným princípom hodnotenia je, že prvky odpovede, uvedené v kľúči riešení, treba prijať 
ako správne odpovede.  
V prípade, že pokyny k oprave a hodnoteniu pri konkrétnej otázke uvádzajú, že odpoveď je 
prijateľná aj v inej formulácii, treba prijať každú odpoveď, ktorá sa obsahovo zhoduje 
s uvedeným riešením. V prípade, že pokyny k oprave a hodnoteniu pri konkrétnej otázke 
uvádzajú, že prijateľná je aj iná správna odpoveď, 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. 



Történelem szlovák nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1911 írásbeli vizsga 3 / 20 2020. május 6. 

Jednotlivé časti bodov, uvedené 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 zo svetových dejín a z maďarských/uhorských 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 treba brať tie dve alebo jedno riešenie – správne vybraných úloh –, 
ktorými získal vyšší počet bodov; 

– ak žiak vypracoval viac než tri (dlhé) 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. 
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a) Pokyny k bodovaniu pochopenia úlohy: 
 

2 body sa dávajú v prípade, ak žiak získal aspoň polovicu možných bodov za hľadiská 
Činitele formujúce udalosti... a Získanie informácií a používanie prameňov. 
1 bod sa dáva v prípade, ak žiak získal menej ako polovicu možných bodov za hľadiská 
Činitele formujúce udalosti... a Získanie informácií a používanie prameňov, ale získal aspoň 
1 bod na niektoré z týchto hľadísk. 
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 odlišnú(é) správnú(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 chýba alebo je nesprávna aspoň jeden prvok. 
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 maximálne 1-1 bod, pri dlhej 
a komplexnej eseji 2-2 body. 
Spomedzi komplexných úloh v prípade porovnávacieho slohu na 2-2 prvky času a priestoru je 
možné udeliť spolu 8 bodov, v prípade komplexnej eseje preklenujúcej viaceré obdobia, 
v závislosti od témy úlohy, na časové alebo priestorové prvky 2-2, kým na ďalší prvok sa 
udeľujú 2 body, teda spolu 6 bodov.  
Opravujúci označí na konkrétnom mieste eseje správne (Očas alebo Opriestor), resp. 
nesprávne riešenie (podčiarknutie). 
 
c) Komunikácia, používanie odbornej terminológie 
Obsahové prvky patriace k tomuto hodnotiacemu hľadisku pokyny označujú písmenom „K”. 
Pri krátkej eseji sa na všeobecné a konkrétne odborné pojmy (K1) udeľujú 0, 1, alebo 2 body. 
Pokyny k hodnoteniu očakávajú odborné použitie štyroch pojmov. Udávané pojmy sa majú 
považovať za príklady. 
 

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

 
Opravujúci na konkrétnom mieste 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. 
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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. 
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 dlhých úlohách, resp. pri komplexnej eseji preklenujúcej viaceré obdobia za 
uvedenie jedného správneho prvku sa udeľuje 1 bod, za s ním súvisiace správne konštatovanie 
sa dávajú 2 body (za konštatovanie sa udeľuje 1 bod, ak konštatovanie žiaka je príliš všeobecné, 
nesústreďuje sa na podstatu alebo je nepresné); v prípade komplexnej porovnávajúcej eseji sa 
každá jedna analýza skladá z troch prvkov: za uvedenie faktu na základe oboch prameňov, ktoré 
sa majú porovnávať, alebo podľa činiteľov formujúcich udalosti sa udeľuje 1-1 bod, a za 
uvedenie súvisiaceho konštatovania (záveru) sa udeľujú 2 (alebo 1) body podľa nasledujúcich 
zásad: 
 
V prípade krátkej, dlhej a komplexnej eseji: 
3 body sa dávajú v prípade, ak žiak správne uviedol 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 uviedol 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 uviedol 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. 
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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. 

 
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 nachádzajú v texte nie hneď za sebou, ale na rôznych miestach eseje) 
správne, alebo podčiarknutím nesprávne riešenie.  
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 čiastkové body udelené za jednotlivé úlohy treba spočítať, 
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 treba spočítať.  
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I. JEDNODUCHÉ, KRÁTKE ÚLOHY 

 
1. Staroveký Rím (Spolu 4 body.) 
a) (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
 A) Actiun – 4. 
 B) Egypt – 6. 
 C) Panónia – 2. (Tiež prijateľné: Panonia) 
b) Octavián (Tiež prijateľné: Augustus) (1 bod) 
 
2. Stredoveké mníšske rády (Spolu 3 body.) 
a) 2. (0,5 bodu) 
b) 1. (0,5 bodu) 
c) Svätý Benedikt (z Nursie) (1 bod) 
d) žobrácke rády (Tiež prijateľné: kazateľské rády) (1 bod) 
 
3. Prehistória maďarského národa (Spolu 4 body.) 

Tvrdenie 
 

Iba 
prameň 

A) 

Iba 
prameň 

B) 

Oba 
pramene 

 

Ani jeden 
 

a) K Maďarom sa stavia pozitívne. X    
b) Informuje o spôsobe života 
typickom pre nomádne národy.    X  

c) Podľa jeho slov sa Maďari 
venovali rybolovu, obrábaniu pôdy 
a obchodu 

X    

d) Predstavuje Maďarov 
podnikajúcich výpravy 
z Karpatskej kotliny 

 X   

 (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
e) Byzatská ríša / cisárstvo (Tiež prijateľné: Byzancia / Východorímska ríša) (1 bod) 
f) Regino sa stretol v Maďarmi iba ako nepriateľmi. / Regino bol kresťanom. / Autorov prameňa 
A) zaujímali Maďari z obchodného záujmu. / Ľud autorov prameňa A) a Maďari žili spolu 
v mieri. (Odpoveď možno prijať aj v inej formulácii, resp. prijateľná je aj iná správna 
odpoveď.) (1 bod) 
  
4. Katolícka obnova (Spolu 3 body.) 
a) jezuitský rád (0,5 bodu) 
b) 1. prvenstvo pápeža 

2. sviatosť pokánia / spovede / mníšstvo (Prijať je možné ktorékoľvek dve odpovede, aj  
v opačnom poradí.) (Za každý prvok 1 bod.) 

c) 3. (0,5 bodu) 
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5. Gabriel Bethlen (Spolu 4 body.) 
Tvrdenie 

 
Iba 

prameň 
A) 

Iba 
prameň 

B) 

Obe 
pramene 

 

Ani jeden 
 

a) Bethlen poukazuje na krivdy 
uhorských stavov.   X  

b) Bethlen poukazuje na 
tridsaťročnú vojnu v súvislosti 
s protihabsburským bojom.  

X    

c) Bethlen vidí zdroj problému 
v dvojitej voľbe kráľa.  X   

d) Bethlen si za bezprostredný cieľ 
vytýčil spojenie Uhorska 
a Sedmohradska. 

   X 

(Za každý prvok 0,5 bodu.) 
e) Bethlen nedostal podporu Turkov k pokračovaniu v tridsaťročnej vojne. / Príčinou 
uzatvorenia mieru nebol len odpor uhorských stavov / bol vývoj tridsaťročnej vojny. (1 bod)  
f) Osmanská ríša nemala záujem na obnove Uhorska / nebola dôveryhodným spojencom.           
(1 bod) 
(Odpovede na otázky e) a f) možno prijať aj v inej formulácii, resp. aj iné obsahovo správne 
odpovede možno prijať.)  
 
6. Spojenecké systémy (Spolu 4 body.) 
a) 2. 
b) 3. (0,5-0,5 bodu) 
c) Egypt (Tiež prijateľné: Sudán) (1 bod) 
d) Nemecko / Nemecké cisárstvo (1 bod)  
e) Naraz poukazuje na mier i vojnu / víťazstvo vo vojne. (Obsahovo správnu odpoveď možno 
prijať aj v inej formulácii, resp. aj iná správna odpoveď je prijateľná.) (1 bod) 
 
7. Budapešť v dobe dualizmu (Spolu 4 body.) 
a) Vnútorná migrácia. / Prisťahovanie sa do miest. / Urbanizácia. (Odpoveď je prijateľná aj 
v inej formulácii.) (1 bod) 
b) 1. Asimilácia. / Maďarizácia. 2. Väčšina prisťahovalcov boli Maďari. (Odpovede sú 
prijateľné aj v opačnom poradí  a v inej formulácii.) (Za každý prvok 1 bod.) 
c) 3., 5. (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
 
8. Hospodárska politika Stalina (Spolu 8 bodov.) 

Tvrdenie 
 

Písmeno(á) 
plagátu 

a) Vyzýva k pracovnej súťaži. E 
b) Propaguje vstup novej pracovnej sily do priemyslu. B 
c) Znázorňuje aj údajných nepriateľov pokroku. B F 
d) Objavuje sa na ňom kult osobnosti. C 
e) Ukazuje výsledky kolektivizácie. A D 
f) Ukazuje aj jeden z hlavných sovietskych vývozných tovarov 1930-
tych rokov. A E 

g) Zobrazuje aj výrobné prostriedky vo verejnom vlastníctve. A B E 
Písmená napísané do jednotlivých riadkov môžu byť prijaté aj v inom poradí. (Za každý 
prvok 0,5 bodu.) 
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h) 2., 4. (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
i) Kvôli jednoduchším pracovným príležitostiam / odevu. / Kvôli nedostatku strojov. 
(Odpovede sú prijateľné aj v opačnom poradí  a v inej formulácii.) (1 bod.) 
 
9. Klebelsbergova školská politika (Spolu 4 body.) 
a) (Za každý prvok 0,5, spolu 1,5 bodu.) 
 

Písmeno prameňa Číslo typu školy 
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 

 
b) Na zlý stav hospodárstva krajiny. / Na nedostatok finančných prostriedkov. (Odpoveď možno 
prijať aj v inej formulácii.) (1 bod) 
c) Tým, že Maďarsko nesmie zaostať za ostatnými krajinami v regióne. / Nutnosťou udržania 
kultúrnej prevahy. (Odpoveď možno prijať aj v inej formulácii.) (1 bod) 
d) Štefan Bethlen (0,5 bodu) 
 
10. Vznik Čínskej ľudovej republiky (Spolu 4 body.) 
a) 1-A, 2-D (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
b) krajiny sovietskeho bloku / tábora, alebo komunistické / socialistické krajiny (Správnu 
odpoveď možno prijať aj v inej formulácii.) (1 bod) 
c) (S písmenom B) Na Sovietsky zväz sa pozerá ako na súpera. / (S písmenom C) Zobrazuje 
ich ako spojencov. (Správnu odpoveď možno prijať aj v inej formulácii.) (1 bod) 
d) tretí svet / rozvojové krajiny (1 bod) 
 
11. Kádárova éra (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 bodov.) 
a) 1. rástla spotreba / čoraz viac ľudí nakupovalo spotrebný tovar. 
2. Mnohí vstúpili aj do vedľajšieho zamestnania / vzniklo druhé hospodárstvo. 
(Odpovede možno prijať aj v inej formulácii, prijateľné sú aj obsahovo podobné, iné správne 
odpovede.) 
b) inflácia / znehodnotenie peňazí / rast cien  
c) Prispeli k strate popularity režimu / k prevratu. (Odpoveď je prijateľná aj v inej formulácii.) 
 
12. Národnosti v súčasnom Maďarsku (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 
a) 1. E, 
    2. D, 
    3. B, 
    4. A,  
    5. F. 
b) 1. 
c) 1. Podiel Nemcov v obci dosahuje 20%,;  
    2. Žiada o to miestna národnostná samospráva. (Odpovede sú prijateľné aj v opačnom poradí  
a v inej formulácii.)  
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II. SLOHOVÉ ÚLOHY, VYŽADUJÚCE ROZVINUTIE 

 
13. Kresťanstvo v 4. storočí        (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje predovšetkým pozadie a proces ako sa 
kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom v 4. storočí po Kr.  0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O Uvedie rok vzniku milánskeho ediktu (313) alebo čas 
nadobudnutia štatútu štátneho náboženstva (koniec 4. stor.) 
a uvedie jeden priestorový prvok týkajúci sa témy (napr. 
kresťanstvo vzniklo v Palestíne, spočiatku sa rozšírilo vo 
východnej častí ríše, najmä v mestách sa rozširoval rýchlo).   

0–2 
 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy: napr. štátne náboženstvo, cirkev, koncil, 
doktrína (vieroučné tézy). 

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 ohľadom obrázkov (napr. 
pred 4. storočím boli kresťania nútení využívať katakomby, 
od 4. storočia sa budovali baziliky), a v tejto súvislosti 
uvedie nejaké relevantné konštatovanie (napr. pozastavenie 
prenasledovania umožnilo budovať kostoly; baziliky sa 
budovali na vzor siení z rímskej doby).     

0–3 

P2 Uvedie podstatný prvok prameňa (napr. na nicejskom 
koncile prebehla dišputa medzi rôznymi prúdmi; cisár 
zastával rolu prostredníka; kňazi prichádzali z oboch častí 
ríše), a skonštatuje, že zjednotili vieroučné tézy (doktríny) / 
prijali doktrínu o Svätej Trojici.   

0–3 

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

S1 Uvedie, že Konštantín Veľký v milánskom edikte povolil 
praktizovanie kresťanského náboženstva, a v tejto súvislosti 
uvedie relevantné konštatovanie (napr. tým sa ukončilo 
prenasledovanie kresťanov; odvolával sa na videnie; snažil 
sa o upevnenie vlastnej vlády získaním kresťanov na svoju 
stranu; po tomto sa mohlo začať budovanie cirkevnej 
organizácie).   

0–3 
 

S2 Uvedie, že cisár Theodosius vyhlásil kresťanstvo za 
štátne náboženstvo, a v tejto súvislosti uvedie relevantné 
konštatovanie (napr. začal prenasledovať pohanov; zakázal 
pohanské rituály / inštitúcie; snažil sa udržať jednotu svojej 
ríše). 

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. New Deal        (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje predovšetkým hospodársku rolu štátu 
v krízovom manažmente cez príklad opatrenia New Deal 
v 1930-tych rokoch. Odpoveď pomocou prameňa poukazuje 
na podstatné súvislosti.  

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O Uvedie, že svetová hospodárska kríza sa odohrala 
v rokoch 1929-1933 / burza krachla v roku 1929 / Roosevelt 
sa stal prezidentom USA v 1933, a uvedie niektorú 
z priestorových súvislostí témy (napr. kríza sa začala 
krachom newyorskej burzy, rozšírila sa na celý svet, kríza sa 
dotýkala okrem USA najvýznamnejšie Nemecka).    

0–2 
 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy: napr. trh, kríza, nezamestnanosť, burza. 

0–2 
 

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

0–2 
 

Získavanie 
informácií, 
používanie 
prameňov 

P1 Uvedie jeden z podstatných prvkov karikatúry (napr. 
vláda rozhadzuje peniaze; kritizuje míňanie vlády), a v tejto 
súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie (napr. 
Rooseveltovým cieľom bol zásah štátu do hospodárskych 
procesov; štát vystupoval ako objednávateľ; štát sa snažil o 
vytvorenie kúpyschopného dopytu; USA mali značné 
rozpočtové rezervy).     

0–3 

P2 Uvedie jeden z podstatných prvkov prameňa (napr. 
plánuje zasiahnuť proti špekulantom; v USA je súkromný 
majetok nedotknuteľný), a v tejto súvislosti uvedie nejaké 
relevantné zistenie (napr. burzové špekulácie viedli 
k vypuknutiu krízy; fungovanie burzy regulovali založením 
burzového dozoru; trhové hospodárstvo napriek zásahu štátu 
zostalo nedotknuté, k zásahu štátu mohlo dôjsť iba pri 
zabezpečení práv slobody).     

0–3 

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

S1 Uvedie, že štát zabezpečil (verejné) pracovné príležitosti, 
a v tejto súvislosti uvedie relevantné konštatovanie (napr. 
tým sa znížila miera nezamestnanosti; postavili Občiansky 
rezervný zbor; došlo k veľkým infraštruktúrnym 
investíciám; rozšírili práva odborov; zaviedli minimálnu 
mzdu; cieľom opatrení bola stimulácia spotreby / kúpnej 
sily).   

0–3 
 

S2 Uvedie aspoň jedno ďalšie dôležité opatrenie New Deal-
u (napr. zatvorenie bánk; znehodnotenie peňazí; podpora 
„poctivej súťaže“; odškodnenie farmárov; regulácia výroby), 
a v tejto súvislosti uvedie relevantné konštatovanie (napr. 
ochránili úspory; vybudovali blahobytný štát; na fungovanie 
americkej centrálnej banky dozerá prezident; podporovali 
zahraničný obchod; opatrenia priniesli zadlženie štátu). 

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. Zlatá bula        (dlhá) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 
 Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje predovšetkým opatrenia Zlatej buly a ich 
pozadie. Odpoveď pomocou prameňa poukazuje na 
podstatné súvislosti.  

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Uvedie dátum vydania Zlatej buly (1222). 0–2 
O2 Uvedie jeden územný prvok (napr. Zlatá bula bola 
vydaná v Stoličnom Belehrade, k vydaniu došlo po návrate 
Ondreja II z križiackej výpravy v Svätej zemi, spomenie 
dobyvačné výpravy kráľa). 

0–2 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické 
pojmy: napr. kráľ, (kráľovská) stolica, statok, privilégium. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické 
pojmy: napr. barón, zeman, regále, servient. 0–2 

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

Získavanie 
informácií, 
používanie 
prameňov 

P1 Uvedie jeden z podstatných prvkov prameňa (napr. 
darovaním pozemkov sa obmedzili práva hradného ľudu 
a dvoranov / županov a hradných jobagiónov, začal sa 
rozklad sústavy kráľovských hradov), a v tejto súvislosti 
uvedie nejaké relevantné zistenie (napr. k darovaniu 
pozemkov došlo z dôvodu boja o trón / v záujme 
zabezpečenia vojenskej sily; kráľovská stolica sa postupne 
menila na šľachtickú stolicu; vydanie Zlatej buly požadovali 
skupiny spoločnosti, ktoré utrpeli právnu ujmu).     

0–3 
 

P2 Uvedie jeden podstatný prvok prameňa (napr. cieľom 
davu bolo zbaviť veľmožov ich úradu a statkov; cieľom 
Zlatej buly bolo obnovenie privilégií z doby vlády kráľa 
Štefana I.), a v tejto súvislosti uvedie nejaké relevantné 
zistenie (napr. dav pozostával zo servientov; nespokojnosť 
vyvolalo to, že privilégiá boli darované aj rodine Gertrúdy, 
manželky Ondreja II. / cudzincom; následkom darovania 
statkov sa servienti obávali o svoje statky a niekdajšiu 
slobodu; pobúrenie vyvolala panovačnosť veľmožov). 

0–3 
 

P3 Uvedie jeden podstatný prvok prameňa (napr. právo 
servientov na vyhotovenie závetu – okrem štvrtej časti pre 
dcéru; iba v prípade vyhynutia rodu – a v prípade nespísania 
závetu – sa majetok previedol späť na kráľa; v prípade 
neočakávanej smrti servienta po ňom dedili najbližší 
príbuzní), a v tejto súvislosti uvedie jedno dôležité 
konštatovanie (napr. týmto kráľ posilnil ich vlastnícke práva; 
prepadanie majetkov sa spomalilo / kráľ ho iba ťažko 
dokázal uplatniť). 

0–3 

P4 Uvedie jeden podstatný prvok prameňa (napr. zakazoval 
znehodnocovanie peňazí; predpisoval zvyšovanie kvality 
peňazí; zakazoval účasť izraelitov a izmaelitov v správe 
kráľovských príjmov), a v tejto súvislosti uvedie jedno vecné 
konštatovanie (napr. znehodnocovanie peňazí Ondrej II. 
používal na pokrytie výdavkov výpravy v Svätej zemi / 

0–3 
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svojich dlhov; prenajímaním regálov porušoval záujmy 
cirkvi aj šľachty; regále neprenajímal kresťanom; ani neskôr 
nedodržiaval svoje sľuby). 

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

S1 Uvedie dve z privilégií servientov v Zlatej bule, ktoré sa 
neobjavujú v prameňoch (napr. oslobodenie od daní; nebolo 
možné ich odsúdiť bez rozsudku súdu; povinnosť vojenčiť 
mali iba v prípade obrany krajiny; neboli povinní pohostiť 
kráľa), a v tejto súvislosti sformuluje podstatné 
konštatovanie (napr. servienti sa následkom darovania 
statkov mohli dostať do závislosti od barónov / dostať sa do 
poddanského stavu; kto spomedzi servientov nebojoval, 
musel platiť dane; nad nimi mohol rozhodovať iba kráľ / 
baróni boli voči nim panovační a násilní; významnú časť 
kráľovej vojenskej sily tvorili servienti; na zahraničné 
výpravy išli za kráľove peniaze).   

0–3 
 

S2 Skonštatuje podstatu práva na odpor (napr. ak panovníci 
porušia ustanovenia Zlatej buly, baróni / veľkňazi / šľachtici 
sa môžu vzbúriť proti kráľovi bez obvinenia z nevernosti / 
velezrady), a v tejto súvislosti sformuluje podstatné 
konštatovanie (napr. toto toto zábezpekou dodržania Zlatej 
buly; toto právo vykazuje podobnosti so západnými / 
anglickými vzormi; spočiatku sa vzťahoval iba na barónov 
/ nositeľov úradov; neskôr mala toto právo celá šľachta; králi 
napriek tomu často nedodržiavali Zlatú bulu). 

0–3 

S3 Uvedie, že servienti neskôr splynuli so šľachtou / 
servienti a šľachtici sa stali pred právom rovní, a v tejto 
súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie (napr. so 
šľachtou splynula aj časť hradných jobagiónov; neskôr 
nadobudli samostatnú spravodlivosť; na mieste kráľovskej 
stolice sa postupne vytvorila šľachtická stolica; v dobe Zlatej 
buly barónmi nazvali ešte šľachticov), alebo poznamená, že 
tieto privilégiá sa neskôr ustálili vo forme základných 
šľachtických práv. 

0–3 

S4 Svoju analýzu dopĺňa vlastnými vedomosťami, dopĺňa a 
potvrdzuje ich 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  36 
MAXIMÁLNE BODY SKÚŠKY 18 
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16. Hospodárska rola štátu      (dlhá) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje predovšetkým štruktúru a príjmy dnešnej 
maďarskej štátnej pokladnice. Odpoveď pomocou prameňa 
poukazuje na podstatné súvislosti. 

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Konštatovania sa týkajú obdobia po prevrate.   0–2 
O2 Konštatovania sa týkajú Maďarska. 0–2 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické 
pojmy: napr. štát, hospodárstvo, peniaze, dane. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické 
pojmy: napr. rozpočet, odvody, sociálne poistenie, daň 
z príjmov. 

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 ohľadom údajov 
v tabuľke (napr. predstavuje takmer polovicu HDP 
rozvinutých krajín; výdavky maďarského štátneho rozpočtu 
v pomere HDP sú porovnateľné s rozvinutými krajinami), 
a v tejto súvislosti uvedie relevantné zistenie (napr. predtým 
to bolo oveľa nižšie; spomenie aspoň dve úlohy financované 
zo štátneho rozpočtu: udržiavanie systému inštitúcií, 
zabezpečenie verejného majetku, stabilizácia ekonomiky, 
prerozdelenie).     

0–3 
 

P2 Uvedie, že od roku 2010 príjem zo spotrebných daní 
spoločností postupne rástli a v tejto súvislosti uvedie 
relevantné zistenie (napr. dôvodom bolo, že postupne 
zvyšovali sadzbu spotrebných daní; dôvodom mohlo byť aj 
rast spotreby; spotrebné dane ovplyvňujú ceny pohonných 
hmôt / tabakového tovaru / alkoholu; sčasti trestajú spotrebu 
luxusnej / zdravie poškodzujúcej spotreby; spotrebnú daň 
môžeme zaradiť medzi spotrebné dane - po slovensky nie je 
rozdiel; teoreticky možno použiť aj konzumnú daň). 

0–3 
 

P3 Uvedie jeden z podstatných prvkov na základe tabuľky 
(napr. z hrubej mzdy zamestnanca strhnú spolu 18,5% 
odvody; mzda zamestnanca je zaťažená 10%-ným odvodom 
na dôchodkové poistenie / 7%-ným odvodom do zdravotnej 
poisťovne / 1,5%-ným odvodom do poistenia v 
nezamestnanosti), a v tejto súvislosti uvedie jedno vecné 
konštatovanie (napr. odvody zabezpečujú výdavky na 
fungovanie zdravotníctva a dôchodkového systému; okrem 
iného vďaka odvodom je v Maďarsku zaťaženie práce 
pomerne vysoké). 

0–3 
 

P4 Uvedie, že organizácie hospodárov / podnikatelia platia 
daň zo zisku spoločnosti, a v tejto súvislosti uvedie nejaké 
relevantné zistenie (napr. daň zo zisku patrí medzi dane 
z príjmu; daň zo zisku vyrubujú na príjmy spoločností).  
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Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti, 
kritické 
myslenie 
a sústredenie sa 
na riešenie 
problému  

S1 Uvedie aspoň dva podsystémy štátneho rozpočtu 
(centrálny rozpočet / fond zdravotného poistenia / fond 
dôchodkového poistenia / rozpočty samospráv), a v tejto 
súvislosti sformuluje podstatné konštatovanie (napr. 
centrálny rozpočet slúži na pokrytie úloh štátu vyplývajúce 
z kompetencií vlády / pokrýva vládne výdavky; fond 
dôchodkového poistenia financuje výdavky na dôchodky; 
fond zdravotného poistenia pokrýva výdavky na 
zdravotníctvo; rozpočet samospráv financuje sčasti 
fungovanie miestnych samospráv).   

0–3 
 

S2 Medzi najvýznamnejšími príjmami štátneho rozpočtu 
spomenie daň z príjmov fyzických osôb, a v tejto súvislosti 
sformuluje podstatné konštatovanie (napr. patrí medzi dane 
z príjmov; v Maďarsku je momentálne jednokľúčová; 
v iných krajinách existuje aj jej progresívny typ; v Maďarsku 
je jej momentálna sadzba 15%). 

0–3 

S3 Medzi najvýznamnejšími príjmami štátneho rozpočtu 
spomenie daň z pridanej hodnoty (DPH), a v tejto súvislosti 
uvedie nejaké relevantné zistenie (napr. DPH patrí medzi 
spotrebné / nepriame dane; jej sadzba v Maďarsku vo väčšine 
prípadov tovaru je momentálne 27%). 

0–3 

S4 Svoju analýzu dopĺňa vlastnými vedomosťami, dopĺňa a 
potvrdzuje ich 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  36 
MAXIMÁLNE BODY SKÚŠKY 18 

 
17. Volebné právo a volebný systém       (komplexná – preklenujúca obdobia) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje predovšetkým vývoj volebného práva 
a volebného systému od 1920 po súčasnosť podľa uvedených 
hľadísk. Odpoveď pomocou prameňov vyvodzuje podstatné 
súvislosti. 

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Uvedie dva podstatné dátumy z obdobia do konca druhej 
svetovej vojny (napr. pád Republiky rád: 1. august 1919; 
zvolenie Horthyho za guvernéra: 1920; vymenovanie 
Bethlena za premiéra: 1921, nariadenie o volebnom práve: 
1922; koniec vojny v Maďarsku: apríl 1945).    0–2 
O2 Uvedie dva podstatné dátumy z obdobia po druhej 
svetovej vojne (napr. voľby: 1945; voľby modrých cedúľ: 
1947; vybudovanie komunistickej diktatúry: 1948/49; 
prevrat: 1989-90). 
O3 Pri vypracovaní témy dbá na chronologickú štruktúru, 
pojednávané udalosti správne viaže k Maďarsku. 0–2 
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Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické 
pojmy: napr. volebné právo, volebný systém, parlament, 
demokracia. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické 
pojmy: napr. verejné/tajné hlasovanie, systém jednej strany / 
viacerých strán, volebný okrsok, listina. 

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. 
zaviedli vzdelanostný cenzus – aj pre mužov; v prípade žien 
zdvihli vekovú hranicu), a v tejto súvislosti uvedie zistenie 
(napr. znížil sa pomer voličov; tým zúžili dovtedy všeobecné 
volebné právo; najskôr to zaviedli ako vyhlášku / neskôr to 
zakomponovali do zákona; pre ženy platili prísnejšie 
podmienky; volebné právo viazali aj k pobytu na rovnakom 
mieste po trvanie niekoľkých rokov).     

0–3 
 

P2 Uvedie jeden z podstatných prvkov prameňa (napr. 
Klebelsberg argumentuje v prospech zúženia volebného 
práva; ako argument uvádza nedostatočnú vzdelanosť; 
obával sa demagógie extrémistických strán), a v tejto 
súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie (napr. obávali sa 
zopakovania Republiky rád; vytvorili autoritárske zriadenie / 
obmedzený parlamentarizmus; toto zriadenie sa považovalo 
v Európe za anachronistické). 

0–3 
 

P3 Uvedie jeden z podstatných prvkov volebného systému 
(napr. boli samostatné volebné okrsky a zároveň aj listiny; na 
vidieku bolo hlasovanie opäť verejné; vo veľkomestách 
hlasovali na miestne listiny), a v tejto súvislosti konštatuje, 
že tým znemožnili výmenu vládnej strany (popri zúžení 
volebného práva). 

0–3 

P4 Uvedie jeden z podstatných prvkov volebného práva 
v roku 1945 (napr. znovu zaviedli všeobecné volebné právo;  
volieb sa môžu zúčastniť iba strany označené za 
demokratické; z volieb vylúčili Nemcov /  osoby, ktoré 
označili za prívržencov predchádzajúceho režimu), a v tejto 
súvislosti uvedie podstatné konštatovanie (napr. zrušili 
všetky podmienky týkajúce sa dosiahnutého vzdelania / 
bydliska na rovnakom mieste; vzťahovalo sa rovnako na 
mužov aj ženy; slúžilo aj oslabeniu pravicových strán).  

0–3 

P5 Uvedie podstatu volebného systému v roku 1945 (napr. 
voľby prebiehali na základe župných a celoštátnych listín), 
a v tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie (napr. 
opustili tradíciu samostatných volebných okrskov; strany 
boli dôležitejšie než osoby politikov; kandidovali pomerne 
neznámi politici). 

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

S1 Uvedie, že v komunistickej diktatúre bol systém jednej 
stany, a v tejto súvislosti sformuluje podstatné konštatovanie 
(napr. voľby boli iba formálne; oficiálne kandidovali 
členovia Ľudového frontu; medzičasom prešli na systém 
individuálnych volebných okrskov; do roku 1985 kandidoval 
iba jeden kandidát v každom okrsku).   

0–3 
 

S2 Uvedie, že pri prevrate obnovili pluralitný systém (systém 
viacerých strán), a v tejto súvislosti sformuluje podstatné 
konštatovanie (napr. považovali to za základ demokracie; 
v súlade s tým novelizovali aj ústavu). 

0–3 

S3 Konštatuje, že vstúpil do platnosti zmiešaný volebný 
systém a v tejto súvislosti sformuluje podstatné 
konštatovanie (napr. v individuálnych volebných okrskoch 
sa uplatňuje väčšinový princíp / na oblastných a celoštátnych 
listinách sa uplatňuje pomerný princíp; na oblastné listiny sa 
dalo hlasovať priamo; z celoštátnych listín dostali strany 
mandáty v pomere zlomkových hlasov). 

0–3 

S4 Uvedie jeden podstatný fakt ohľadom usporiadania volieb 
(napr. voľby mohli byť v individuálnych okrskoch 
dvojkolové; ku kandidovaniu boli potrebné odporúčania; 
voľbám predchádzala kampaň – a volebné moratórium;  
platila 4% neskôr 5% hranica volebného kvórumu), a v tejto 
súvislosti sformuluje podstatné konštatovanie (napr. toto 
umožňovalo spoluprácu strán; do volieb mohlo kandidovať 
viac strán, než koľko sa dostalo do parlamentu; strany dostali 
štátnu podporu; toto napomáhalo možnosť vlády / snažilo sa 
zamedziť extrémizmu). 

0–3 

S5 Svoju analýzu doplňuje a podopiera vlastnými 
myšlienkami, 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. Občiansky národný štát: Nemecko a Uhorsko (komplexná – porovnávajúca) 

Hľadiská Úkony a obsah Body 
Porozumenie 
úlohe 

Žiak porovnáva predovšetkým vznik a charakteristické črty 
nemeckého a uhorského občianskeho štátu podľa uvedených 
hľadísk. Odpoveď pomocou prameňov odhaľuje podstatné 
súvislosti. 

 
0–2 

Orientácia v 
priestore a čase 

O1 Uvedie dátu vzniku Nemeckého cisírstva (1871). 0–2 
O2 Uvedie dátum vyrovnania (1867). 0–2 
O3 Uvedie  dva podstatné prvky dobových dejín Nemecka  (napr. 
vznikla malonemecká jednota, Prusko zjadnotilo nemecké 
územia, hlavným mestom bol Berlín).  

0–2 

O4 Uvedie  dva podstatné prvky dobových dejín Uhorska (napr. 
tvorila súčasť Rakúsko-uhorskej monarchie, zjednotili ho so 
Sedmohradskom, hlavným mestom bola Budapešť). 

0–2 
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Komunikácia,  
používanie 
odborného jazyka 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné dejepisné pojmy: 
napr. národný štát, občiansky štát, ústava, ľudové zastupiteľstvo. 

0–2 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne dejepisné pojmy: 
napr. občiansky sobáš, zodpovedná vláda, volebné právo, 
liberalizmus / nacionalizmus. 

0–2 

K3 Odpoveď pozostáva z viet, a text je logicky štruktúrovaný. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické alebo pravopisné chyby. 

0–2 

Získavanie 
informácií, 
používanie 
prameňov 

P1 Uvedie jeden z podstatných kompetencií nemeckého cisára 
(napr. zvolávanie a rozpustenie zákonodarného zboru; 
menovanie kancelára, podpisovanie zákonov), uvedie jeden 
z podstatných kompetencií uhorského kráľa (napr. zvolávanie 
a rozpustenie zákonodarného zboru; vymenovanie premiéra 
a ministrov; schvaľuje zákony), a v tejto súvislosti uvedie 
porovnávajúce konštatovanie (napr. obaja panovníci boli hlavou 
ústavnej monarchie; nemecký cisár mal väčšiu slobodu vo 
vymenovaní kancelára – kancelár neniesol zodpovednosť, 
premiér áno; oboch panovníkov zaväzovala inštitúcia ratifikácie 
/ ani jeden z panovníkov nemožno brať na zodpovednosť; obaja 
panovníci si mohli nepovšimnúť rozloženie politických síl / 
obaja panovníci – v porovnaní s ostatnými ústavnými 
monarchiami – mali široké právomoci).     

0–4 

P2 Uvedie jeden z podstatných prvkov nemeckého občianskeho 
sobáša (napr. môže sa uzavrieť iba pred matrikárom; zakazuje sa 
predtým uzatvoriť cirkevný sobáš; môže sa rozviesť), uvedie 
jeden z podstatných prvkov uhorského občianskeho sobáša 
(napr. môže sa uzatvoriť iba pred štátnym úradníkom; zakazuje 
sa predtým uzatvoriť cirkevný sobáš; môže sa rozviesť), a v tejto 
súvislosti uvedie porovnávajúce konštatovanie (napr. obe právne 
úpravy sa v podstate zhodujú; ich prijatie bolo súčasťou tzv. 
kultúrneho boja; oba štáty sa snažili potlačiť – katolícku – cirkev; 
jeden z krokov odluky cirkvi od štátu v oboch krajinách). 

0–4 

P3 Uvedie, že v Nemecku bolo všeobecné volebné právo (pre 
mužov), uvedie, že v Uhorsku platilo cenzové (materiálne / 
príjmové / vzdelanostné) volebné právo, a v tejto súvislosti 
uvedie porovnávajúce konštatovanie (napr. v oboch prípadoch  
považovali volebné právo za ľudové zastupiteľstvo; nemecké 
volebné právo sa považovalo za vyslovene pokrokové,  
uhorské za čoraz zastaralejšie; nemecké volebné právo možno 
považovať za krok vpred, uhorské za obnovenie stavu z roku 
1848; bez zodpovednej vlády ani nemecké všeobecné volebné 
právo nevytvorilo podstatne demokratickejší štát, než to cenzové 
v Uhorsku). 

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti, kritické 
myslenie 
zamerané na 
riešenie  

S1 Uvedie jeden podstatný fakt ohľadom vzniku Nemeckého 
cisárstva (napr. došlo k zjednoteniu dynastií; bol výsledkom 
prusko-francúzskej vojny), uvedie jeden podstatný fakt ohľadom 
obnovy uhorskej štátnej moci (napr. došlo k nej prostredníctvom 
vyrovnania s panovníkom; vynútili ju aj vojnové porážky; 
obnovili ústavu z roku 1848), a v tejto súvislosti uvedie 
porovnávajúce konštatovanie (napr. v oboch prípadoch vyvodili 

0–4 
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ponaučenie zo zlyhania zjenotenia v roku 1848; v oboch 
prípadoch to považovali za obnovu územia krajiny; v oboch 
prípadoch došlo k dynastickému riešeniu; v oboch prípadoch sa 
zrealizovali ciele národných hnutí; v prípade Nemecka došlo k 
založeniu novej ríše, v prípade Uhorska k obnove samostatnosti 
v rámci ríše). 
S2 Uvedie jeden podstatný fakt ohľadom územnej skladby alebo 
štátnej správy Nemecka (napr. Nemecko fungovalo ako spolkový 
štát; uplatnila sa prevaha Pruska), uvedie jeden podstatný fakt 
ohľadom územnej skladby alebo štátnej správy Uhorska (napr. 
Chorvátsko bolo pridruženým štátom Uhorska; zaviedli jednotný 
župný systém), a v tejto súvislosti uvedie porovnávajúce 
konštatovanie (napr. Uhorsko bolo v porovnaní s Nemeckom 
spravované jednotnejšie / centralizovanejšou krajinou; v 
Nemecku sa zachovali dynastické dŕžavy, kým v Uhorsku 
rozložili stavovskú verejnú správu). 

0–4 

S3 Uvedie, že v Nemecku sa prevažne hovorilo po nemecky / 
malo iba poľskú menšinu / početné nemecké obyvateľstvo žilo 
za hranicami krajiny, uvedie, že asi polovica obyvateľstva 
Uhorska mala materinský jazyk iný ako madarčina, a v tejto 
súvislosti uvedie porovnávajúce konštatovanie (napr. v Nemecku 
nebol významný národnostný konflikt, v Uhorsku konflikt 
zohrával významnú rolu; oba štáty sa považovali za národný štát 
a podľa toho sa aj správali; Nemecko vzniklo zjednotením štátov, 
Uhorsko sa stalo národným štátom z historického štátneho 
útvaru; v Uhorsku rozlišovali medzi politickým národom a 
národnosťami, v Nemecku nebola potreba takéhoto 
rozlišovania). 

0–4 

S4 Svoju analýzu dopĺňa vlastnými vedomosťami, dopĺňa a 
potvrdzuje ich správnymi konštatovaniami. 

0–4 

Pri bodovaní nie je možné prijať tú istú odpoveď v dvoch rôznych obsahových prvkoch 
(používanie prameňov, činitele formujúce udalosti). 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU  44 
MAXIMÁLNE BODY SKÚŠKY 22 

 
  



Történelem szlovák nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1911 írásbeli vizsga 20 / 20 2020. május 6. 

 
Zdroje prameňov v pracovnom liste (obrazy, údaje, mapy): 
1.  https://www.sporcle.com/games/sixte105/click-the-roman-empire-province 
2. https://nypost.com 
https://www.telegraph.co.uk 
https://www.expedia.com 
6.  Abel Faivre, Le Rire, No. 14,9. May1903. 
7. Budapest története IV. Szerk.: Vörös Károly. Budapest, 1987. 
8. https://hu.pinterest.com/pin/461337555570840929/ 
http://russiatrek.org/blog/art/soviet-anti-religious-propaganda-posters/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_history_of_the_Soviet_Union#/media/File:Rkka.jpg 
http://www.newsmov.biz/collective-farm.html 
https://www.flickr.com/photos/13998411@N02/1578784571/ 
http://collections.vam.ac.uk/item/O111954/victory-of-the-5-year-poster-tzivchinskiy-nv/ 
https://web.stanford.edu/~gfreidin/images/art/constrction-workers2stalin.jpg 
10.  https://www.researchgate.net/figure/Josef-Stalin-and-Mao-Zedong_fig3_249564437  
11. http://ludas-matyi.com/1979-augusztus-16/ 
http://ujkor.hu/wp-content/uploads/2017/09/fgy_tort_erettsegi_11_mjkII_v1_2005-2016.pdf 
https://www.tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3049&id=178529 
13. https://travelingwithlyn.com/tag/catacombe-2/ 
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Aquileia_basilica.jpg 
14. Carey Cassius Orr &. Chicago Tribune, 1934. 
16. Merényi Zsuzsanna – Vasné Botár Ágnes – Fritz Sepulveda Pablo Arnoldo: Iránytű a pénzügyekhez. Budapest, 2016. 
146. https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/adokulcsok_jarulekmertekek/fizetendo_jar 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/adozas/igy-emeli-a-jovedeki-adot-a-kormany.169907.html 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qse006g.html?down=60  
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