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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, 
napr. môže byť 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.  

Úloha týkajúca sa svetových dejín a úloha týkajúca sa 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 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. 

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

2 body sa dávajú v prípade, ak v písomke žiaka sa nachádza uvedený počet správnych  
odpovedí. 
1 bod sa dáva v prípade, ak z uvedeného počtu prvkov aspoň jeden prvok chýba ale aspoň 
jeden sa nachádza. 
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 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. 
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Pri dlhej a komplexnej eseji treba zvlášť bodovať tzv. všeobecné (K1) a konkrétne (K2) 
historické pojmy. Body 0, 1 a 2 sa udeľujú podľa zásad uvedených pri krátkej eseji, rovnakým 
spôsobom sa má označovať aj esej žiaka. 
 
Na kvalitu tvorby textu a správnosti jazyka pri krátkej (K2) ako aj dlhej a komplexnej eseji 
(K3) je možno udeliť 0, 1 alebo 2 body. 
  

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 koncept, skladá sa iba zo slov, je to iba koncept, 
neobsahuje súvislé vety, alebo v texte je veľa hrubých gramatických a hrubých pravopisných 
chýb. 

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

3 body sa dávajú v prípade, ak žiak správne uvádza jeden fakt, a napísal aj s ním súvisiace správne 
konštatovanie. 
2 body sa dávajú v prípade, ak žiak neuvádza správny fakt, ale uviedol správne konštatovanie, 
alebo správne uviedol fakt, ale konštatovanie je príliš všeobecné, nepodstatné alebo nepresné. 
1 bod sa dáva v prípade, ak žiak správne uvádza jeden fakt, ale nenapísal konštatovanie, alebo 
neuviedol správny fakt a konštatovanie je príliš všeobecné, nepodstatné alebo nepresné. 
0 bodov sa dáva v prípade, ak žiak neuviedol ani jeden správny fakt ani správne konštatovanie. 
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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. 

 
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 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 (v danom prípade zaokráhlený počet) bodov získaných v I. i II. zložke testu treba 
spočítať. 
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I. ÚLOHY VYŽADUJÚCE SI KRÁTKU ODPOVEĎ 

 
1. Kresťanstvo (Spolu 4 body.) 
a) (Nicejská) synóda (0,5 bodu) 
b) heretik(-ci) (Prijateľná je aj: arián(i). (0,5 bodu) 
c) apoštol(i) (0,5 bodu) 
d) Konštantín (Veľký) (0,5 bodu) 
e) bolo ich veľa / Cisári prostredníctvom nich posilňovali svoju moc. (Odpoveď je prijateľná 
aj keď je inak formulovaná.) (1 bod) 
f) Chcel zachovať jednotu cirkvi. (Odpoveď je prijateľná aj keď je inak formulovaná.) (1 bod) 
 
2. Poddanstvo (Spolu 4 body.) 
a) Filip (II.) (0,5 bodu) 
b) Rajmond (V.) (0,5 bodu) 
c) Viliam (0,5 bodu) 
d) 3. (0,5 bodu) 
e) nepravdivé 
Pretože vojna sa neodohráva medzi riekami Rhône a Ebro / nie na území opísanej vo vazalskej 
prísahe. / Pretože je povinný ísť do boja len medzi Rhône a Ebro. (Odpoveď je prijateľná aj 
keď je inak formulovaná, pokiaľ odkazuje na geografické obmedzenie.) (1 bod) (Nie je možné 
udeliť 0,5 bodu. 1 bod je možné udeliť iba v prípade, ak študent podčiarkol správnu odpoveď 
a správne ju aj odôvodnil.) 
f) Bojovali by proti sebe dvaja feudálni páni Viliama. / Nie je jasné, koho by mal Viliam 
podporiť. / Viliam by mal podporiť kvôli jednému feudálnemu majetku grófa Toulouse, kvôli 
druhému zas grófa Languedoc. (Odpoveď je prijateľná aj keď je inak formulovaná, pokiaľ 
spomína dvojitý záväzok Viliama / vazala.) (1 bod) 
 
3. Obsadenie vlasti (Spolu 3 body.) 
a)  

Číslo scény na obrázku Písmeno prameňa 
1. A 
2. D 
3. B 

(Za každý prvok 0,5 bodu.)  
b) 1. (0,5 bodu.)   
c) Svätopluk / Moravské knieža už nežil v období obsadenia vlasti. (Odpoveď je prijateľná aj 
keď je inak formulovaná.) (1 bod) 
 
4. Francúzsky absolutizmus (Spolu 4 body.) 
a) vojna o španielske dedičstvo (1 bod) 
b) Výdavky kráľovského dvora zvyšujú štátny dlh. / Výstavba / luxus / udržiavanie dvora 
prispeli k vysokému štátnemu dlhu. (Odpoveď je prijateľná aj keď je inak formulovaná.) (1 
bod) 
c) aby znižoval dane / znižovanie daní  (Odpoveď je prijateľná aj keď je inak formulovaná.) 
(1 bod) 
d) 1., 4. (Za každý prvok 0,5 bodu.)  
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5. Bitka pri Moháči (Spolu 4 body.) 
Meno Číslo  

a) Chorvátsky bán Krištóf Frangepán 3. 
b) Kráľovná Mária Habsburská 2. 
c) Sedmohradské knieža Ján Zápoľský 5. 
d) Sultán Sulejman 4. 
e) Markgróf Juraj Brandenburský a český kancelár Adam Neuhaus 1. 

(Za každý prvok 0,5 bodu.)  
f) 2. (0,5 bodu) 
g) g) kvôli zdedeniu trónu. / Pretože obaja sa stali uhorským kráľom. / Pretože došlo k voľbe 
dvoch kráľov. (Odpoveď je prijateľná aj keď je inak formulovaná.) (1 bod) 
 
6. Napoleonovské vojny (Spolu 4 body.) 
a) Neboli ohrozené koloniálne záujmy Veľkej Británie. / Veľká Británia naďalej dokázala 
obchodovať so svojou koloniálnou ríšou. (Odpoveď je prijateľná aj keď je inak formulovaná.) 
(1 bod) 
b) Keďže Briti mali prevahu na mori, nedokázal ich z vojenského hľadiska zraziť na kolená. 
(Odpoveď je prijateľná aj keď je inak formulovaná.) (1 bod) 
c) 1804 (0,5 bodu) 
d) pápež (0,5 bodu) 
e) republika (0,5 bodu) 
f) Waterloo (0,5 bodu) 
 
7. Hospodárstvo v dobe dualizmu (Spolu 4 body.) 
a) 2., 5. (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
b) 1., 5. (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
c) Obchodovanie bez cla / Colná únia (Odpoveď je prijateľná aj keď je inak formulovaná.) (1 
bod) 
d) Väčšiu časť tovaru (pšenica / múka) dokázali predať v Rakúsku. / Uhorský tovar sa dostal 
do výhodnejšej pozície oproti tovaru dovezeného mimo monarchie. (Odpoveď je prijateľná aj 
keď je inak formulovaná.) (1 bod) 
 
8. Fašistické Taliansko (Spolu 4 body.) 
a) (Za každý prvok 0,5 bodu.) 

Písmeno prameňa: A) B) C) 

Číslo tvrdenia: 2. 4. 1. 

b) A (0,5 bodu) 
c) Buduje na (krajnom) nacionalizme. / Zdôrazňuje národnú jednotu. ; Odmieta triedny boj. / 
Očakáva spoluprácu robotníkov a kapitalistov. ; Necharakterizuje ju postoj proti náboženstvu 
/ cirkvi. ; Nechce zrušiť súkromný majetok. (Spomedzi odpovedí oddelených bodkočiarkou je 
možné prijať  ktorékoľvek dve a v ľubovoľnom poradí. Odpovede sú prijateľné aj v inej 
formulácii.) (Za každý prvok 1 bod) 
 
9. Účasť Maďarska v druhej svetovej vojne (komplexná testová úloha) (Spolu 8 bodov.) 
a) Nemecké víťazstvo je takmer isté. / Bude potrebná iba krátka účasť. / Nemecko rýchlo 
zvíťazí. / Vojaci sa vrátia domov do žatvy. (Odpoveď je prijateľná aj keď je inak 
formulovaná.) (1 bod) 
b) 1. Zruší ohrozenie zo strany Ruska. (Odpoveď je prijateľná aj keď je inak formulovaná.)  
(1 bod) 
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2. Dajú sa dosiahnuť ďalšie revízne výsledky. (Odpoveď je prijateľná aj keď je inak 
formulovaná.) (1 bod) 
Odpovede s číslom 1. a 2. sú prijateľné aj v opačnom poradí.  
c) Môžu byť ohrozené doterajšie revízne územné zisky Maďarska / Maďarsko by mohlo stratiť 
severné Sedmohradsko a Sikulsko (Odpoveď je prijateľná aj keď je inak formulovaná.) (1 bod) 
d) Maďarsko už dokázalo, že je verným spojencom. / Mocnosti osi uznávajú vernosť Maďarska 
ako spojenca. (Odpoveď je prijateľná aj keď je inak formulovaná.) (1 bod) 
e) Nemecko nebolo ochotné vrátiť Maďarsku viac územia než sa dohodlo v druhej viedenskej 
arbitráži. / Nemecko po druhej viedenskej arbitráži garantovalo hranice Rumunska. / Nebolo 
v záujme Nemecka znepriateliť si Rumunsko. (Odpoveď je prijateľná aj keď je inak 
formulovaná.) (1 bod) 
f) Obdobie žatvy je už príliš blízko, aby sa vojaci stihli vrátiť domov. / Vojna spolu s nástupom 
vojsk potrvá aj podľa najoptimistickejšieho scenára dlhšie, než aby sa vojaci stihli vrátiť domov 
na žatvu. (Odpoveď je prijateľná aj keď je inak formulovaná.) (1 bod) 
g) 26. jún 1941 (0,5 bodu) 
h) László Bárdossy (0,5 bodu) 
 
10. Európska integrácia (Spolu 4 body.) 
a) (0,5 bodu) 

1. 2. 3. 
B C A 

b) Európske hospodárske spoločenstvo / EHS / Spoločný trh (0,5 bodu) 
c) kapitál (0,5 bodu) 
d) B (0,5 bodu) 
e) predchádzanie vojne (Odpoveď je prijateľná aj keď je inak formulovaná.) (1 bod) 
f) zvyšovanie významu (západnej) Európy (vo svetovom hospodárstve a svetovej politike). 
alebo Vyváženie superveľmocí / Spojených štátov / Sovietskeho zväzu. alebo Zastavenie 
šírenia komunizmu. / Nahradenie stratených koloniálnych trhov. (Odpoveď je prijateľná aj keď 
je inak formulovaná.) (1 bod) 
 
11. Prevrat v Maďarsku (Spolu 3 body.) 
a)   

 
 
Za správne poradie 0,5 bodu. 

b) systém trhových príkazov / trhové hospodárstvo / trhové hospodárenie (0,5 bodu) 
c) (spontánna) privatizácia (0,5 bodu) 
d) 2., 4. (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
e) infláció (0,5 bodu) 
 
12. Zamestnanosť (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body) 
a) (pracovnou) zmluvou 
b) mzdu / základnú mzdu / plat 
c) úväzok / pracovný čas 
d) odborová organizácia 
e) 

Zákonník práce povoľuje Zákonník práce zakazuje Zákonník práce sa na to 
nevzťahuje 

4. 1., 2. 3. 

1. 2. 3. 
C A B 
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II. SLOHOVÉ, DLHÉ ÚLOHY 
 

13. Anglické stavy         (krátka) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Žiak skúma predovšetkým najvýznamnejšie črty fungovania 
anglickej stavovskej monarchie. Odpoveď pomocou prameňa 
poukazuje na podstatné súvislosti.  

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O Uvedie, že anglická stavovská monarchia vznikla v 13. 
storočí / uvedie, že základný dokument anglickej stavovskej 
monarchie, Magna Carta / Charta Libertatum bola vydaná 
roku 1215, konštatovania sa týkajú Anglicka.    

0–2 
 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy: napr. kráľ, stav, parlament, zákon. 

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 prameňa uvedie jeden podstatný fakt (napr. 
kráľ pozval grófa / šľachticov na rokovanie; šľachta sa radila 
s kňazstvom a kráľom; gróf musel byť osobne prítomný; kráľ 
chcel hovoriť s pozvanými pánmi o hrozbe), a v tejto 
súvislosti uvedie, že stavy / šľachta a kňazstvo tvorili hornú 
komoru dvojkomorového parlamentu / Snemovňu lordov.     

0–3 

P2 Na základe prameňa uvedie jeden podstatný fakt (napr. 
kráľ poveril šerifa organizovaním voľby kráľovských rytierov 
/ mešťanov; kráľ si žiadal vyslancov z grófstva; vyslancov 
rytierov a mešťanov poverili ich voľbou), a v tejto súvislosti 
skonštatuje, že vyslanci rytierov a mešťanov sa zúčastňovali 
práce Dolnej komory dvojkomorového parlament / Dolnej 
snemovne.     

0–3 

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

S1 Uvedie, že podstatou stavovskej monarchie je deľba moci 
/ spolupráca medzi kráľom a stavmi, a v tejto súvislosti uvedie 
relevantné konštatovanie (napr. toto nazývame stavovským 
dualizmom; pre nedostatok peňazí / vojenskej sily kráľ bol 
nútený spoliehať sa na stavy; kráľ tak získal viac príjmov / 
vedel zrealizovať svoju vôľu efektívnejšie; stavy získali 
väčšie slovo pri riadení krajiny / vykonávali miestnu správu 
samostatne).   

0–3 
 

S2 Uvedie kráľovské privilégiá (napr. velenie vojsku, riadenie 
zahraničnej politiky, razenie mincí), a sformuluje podstatné 
konštatovanie ohľadom stavovských práv obmedzujúcich 
právomoci kráľa (napr. dane sa dali vyrubiť iba so súhlasom 
stavov; kráľ mohol povolať stavy iba v prípade vojny, s ktorou 
súhlasili; zákony prijímajú na krajinskom sneme stavy / 
panovník ich iba predkladá a potvrdzuje; kráľovské privilégiá 
a ich obmedzujúce stavovské právomoci spoločne tvoria 
stavovský dualizmus; Magna Carta Libertatum garantovala 
stavovské práva / obmedzovala právomoci kráľa).  

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 



Történelem szlovák nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2113 írásbeli vizsga 11 / 20 2022. május 4. 

14. Prvá svetová vojna          (krátka) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje predovšetkým zásobovanie zázemia 
potravinami počas prvej svetovej vojny. Odpoveď pomocou 
prameňa poukazuje na podstatné súvislosti.  

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O Uvedie, že prvá svetová vojna sa odohrala v rokoch 1914-
1918, a uvedie jeden priestorový prvok témy (napr. 
odohrávala sa medzi Centrálnymi mocnosťami a Dohodou, 
Uhorsko bolo súčasťou Rakúsko-Uhorskej monarchie, 
monarchia bola súčasťou Centrálnych mocností, na frontoch 
došlo k pozičnej vojne).    

0–2 
 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy: napr. Dohoda, Centrálne mocnosti, 
zázemie, potravinový lístok / kupónový systém / povinná 
vojenská služba / nedostatok pracovnej sily, vojenské 
hospodárstvo. 

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 bojujúce strany si vzájomne pozastavili 
námornú dopravu morskou blokádou, a v tejto súvislosti 
uvedie podstatné konštatovanie (napr. týmto im bránili 
v obchode s ich kolóniami / v účasti na svetovom obchode / 
v dovoze potravín; blokáda postihla najmä Centrálne 
mocnosti; Centrálne mocnosti prestrihli spojenie medzi 
mocnosťami Dohody a Ruskom).     

0–3 

P2 Uvedie, že základné potraviny boli dostupné iba cez 
potravinové kupóny a v tejto súvislosti uvedie podstatné 
zistenie (napr. štát tak zabezpečoval všeobecné zásobovanie; 
snažili sa tým predísť vykupovaniu / inflácii; bolo to nutné 
kvôli nedostatočným zásobám; prioritu malo zásobovanie 
vojska; pre armádu potraviny aj zhabali).     

0–3 

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

S1 Uvedie jeden podstatný následok nedostatku potravín 
(napr. hlad, inflácia, všeobecná nespokojnosť), a v tejto 
súvislosti uvedie relevantné konštatovanie (napr. dôvodom 
bolo predĺženie vojny / pozičná vojna / materiálna bitka; vo 
väčšej miere to postihovalo Centrálne mocnosti než krajiny 
Dohody; prispelo to k protivojnovým protestom / ukončeniu 
vojny / porážke / posilneniu socialistických hnutí / 
revolúciám).   

0–3 
 

S2 Uvedie, že výrazne poklesla poľnohospodárska výroba, 
a v tejto súvislosti sformuluje podstatné konštatovanie (napr. 
pretože významná časť mužov musela narukovať; 
v poľnohospodárstve bol nedostatok pracovnej sily; armáda 
zobrala aj ťažné zvieratá; znížilo sa používanie umelého 
hnojiva).  

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. Otázka zrušenia poddanstva v Uhorsku v období reforiem   (dlhá) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje predovšetkým otázku zrušenia poddanstva 
v Uhorsku v období reforiem. Odpoveď pomocou prameňov 
skúma podstatné súvislosti.  

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Uvedie aspoň dva dátumy/roky týkajúce sa témy 
spomedzi nasledovných (1830: vydanie Széchenyiho knihy 
Úver / začiatok obdobia reforiem, 1832-36: prvý reformný 
krajinský snem, 1839-40: uzákonenie dobrovoľného 
odkúpenia poddanského pozemku, 1847: vydanie 
Opozičného manifestu, 1848: koniec obdobia reforiem / 
vznik aprílových zákonov / zrušenie poddanstva).    

0–2 
 

O2 Uvedie niektorý priestorový prvok témy (napr. Uhorsko 
bolo súčasťou Habsburskej ríše, krajinské snemy sa 
usporadúvali v Prešporku). 

0–2 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické 
pojmy: napr. poddaný, šľachtic / zemepán, krajinský snem, 
zákon. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické 
pojmy: napr. dobrovoľné odkúpenie pozemku, povinné 
odkúpenie pozemku, robota, občianska premena / občianska 
spoločnosť / zjednotenie záujmov / rozšírenie práv. 

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 podstatný prvok prameňa (napr. robota nie 
je efektívna, námedzná práca je efektívnejšia než robota, 
poddaní vykonávajúci robotu nepoužívajú moderné 
nástroje), a v tejto súvislosti uvedie podstatné konštatovanie 
(napr. Széchenyiho dielo Úver malo významnú rolu 
v naštartovaní diskusie o otázke poddanstva; Széchenyi 
pristupoval k otázke poddanstva z pohľadu hospodárstva; 
poddanstvo / robotu charakterizoval ako prekážku 
moderného / kapitalistického rozvoja; z jeho myšlienok 
vyplývala potreba zrušenia poddanstva).     

0–3 
 

P2 Uvedie jeden podstatný prvok prameňa (napr. autor 
argumentuje v prospech úplného odškodnenia šľachticov; 
podľa neho opomenutie odškodnenia bude mať za následok 
porušenie práv / hospodárske škody; povinné odkúpenie 
poddanského pozemku by viedlo k potrebe odškodnenia 
šľachty), a v tejto súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie 
(napr. bez prísľubu odškodnenia nebolo možné získať 
podporu šľachty pre zrušenie poddanstva; kvôli nejasnostiam 
okolo odškodnenia boli mnohí šľachtici proti zrušeniu 
poddanstva; reformná opozícia spájala tému odškodňovania 
so zavedením občianskych povinností / verejného bremena; 
zrušenie poddanstva by obralo zemanov o pracovnú silu / 
dane; autor v diele rozpracoval program „pokrokovo 
zmýšľajúcich“). 

0–3 
 

P3 Uvedie jeden podstatný prvok prameňa (napr. podľa 
autora v záujme posilnenia národa treba oslobodiť 0–3 
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poddaných; po zrušení poddanstva by mnohonárodnostní 
poddaní tvorili jeden národ), a v tejto súvislosti uvedie jedno 
vecné konštatovanie (napr. zrušenie poddanstva by 
znamenalo zároveň aj zrušenie privilégií / rovnosť práv;  
zrušenie poddanstva sa spojilo s národnostnou otázkou; 
reformná opozícia presadzovala zjednotenie záujmov / vznik 
jedného politického národa). 
P4 Uvedie jeden podstatný prvok prameňa (napr. veľká časť 
poddaných boli želiari; väčšina poddaných mala iba 
zlomkové pozemky; bolo málo poddaných s celým 
pozemkom; jeden poddanský pozemok spravidla pripadol na 
šesť poddanských rodín), a v tejto súvislosti sformuluje 
podstatné konštatovanie (napr. rast populácie spôsobilo 
rozdrobovanie pozemkov; riešenie otázky poddanstva bolo 
dôležité aj kvôli ťažkej životnej situácii poddaných; zrušenie 
poddanstva pre mnohých neznamenalo aj získanie pôdy). 

0–3 

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

S1 Uvedie jeden podstatný fakt ohľadom významu otázky 
poddanstva (napr. poddaní tvorili prevažnú časť spoločnosti; 
otázka poddanstva bola pravidelnou témou rokovaní 
krajinského snemu; zrušenie poddanstva bolo jednou 
z hlavných požiadaviek reformnej opozície / liberálov), 
a v tejto súvislosti sformuluje podstatné konštatovanie (napr. 
vyriešenie otázky motivoval strach z povstania poddaných; 
iba týmto spôsobom mohlo dôjsť k občianskej premene / 
zjednoteniu záujmov / zrušenie stavovského zriadenia).   

0–3 
 

S2 Skonštatuje uzákonenie dobrovoľného odkúpenia 
pozemku a vysvetlí význam pojmu (poddaný v zmysle 
dohody so zemepánom sa za istú sumu uvoľní spod feudálnej 
viazanosti), alebo skonštatuje, že iba veľmi málo poddaných 
dokázalo túto možnosť využiť. 

0–3 

S3 Spomenie, že sa objavila požiadavka povinného 
odkúpenia pozemku, a v tejto súvislosti uvedie nejaké 
relevantné zistenie (napr. vo svojich článkoch ho 
popularizoval Lajos Kossuth; bolo súčasťou programu 
Opozičnej strany; reformná opozícia si ho predstavovala 
spolu so štátnym odškodňovaním; k jeho realizácii došlo až 
po revolúcii / schválení aprílových zákonov). 

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. Krízová politika Gyulu Gömbösa      (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje predovšetkým hospodárske a spoločenské 
následky svetovej hospodárskej krízy a krízovú politiku Gyulu 
Gömbösa. Odpoveď pomocou prameňov skúma podstatné 
súvislosti.  

0–2 
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Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Uvedie obdobie predsedníctva vlády Gyulu Gömbösa: 
1932-1936.    

0–2 
 

O2 Uvedie jeden priestorový prvok (napr. kríza sa rozšírila zo 
Spojených štátov, Gömbösa ovplyvnil taliansky fašizmus, 
spomenie súvislosti medzi hospodárskou krízou a stratou 
územia v Trianone). 

0–2 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické pojmy: 
napr. kríza, zahraničný obchod, vláda, poľnohospodárstvo. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické pojmy: 
napr. volebné právo, antisemitizmus, extrémy / krajná pravica, 
pozemková reforma. 

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 Na základe tabuľky uvedie jeden podstatný fakt (napr. 
väčšina exportu smerovala pred svetovou hospodárskou krízou 
do Rakúska a Československa; po svetovej kríze väčšina 
exportu smerovala do Nemecka; po svetovej kríze významne 
rástol export do Talianska), a v tejto súvislosti uvedie podstatné 
konštatovanie (napr. zahraničný obchod s následníckymi štátmi 
Rakúsko-uhorskej monarchie po svetovej kríze upadal; po kríze 
sa Gömbösovi podarilo získať nové trhy v Nemecku / 
Taliansku; Gömbös z hospodárskych dôvodov dokonca 
vybudoval diplomatické vzťahy aj so Sovietskym zväzom; 
posilnenie obchodných vzťahov s Nemeckom spôsobili nárast 
nemeckého vplyvu; podpis rímskych zápisníc posilnil 
obchodné vzťahy).     

0–3 
 

P2 Na základe grafu uvedie jeden fakt (napr. nezamestnanosť 
bola najväčšia začiatkom 1930-tych rokov; v čase nástupu 
Gömbösovej vlády nezamestnanosť už klesala), a v tejto 
súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie (napr. Gömbös sa 
dostal do čela vlády v časoch najhlbšej svetovej krízy; 
hospodárska situácia sa do 1934 upokojila; získanie nových 
trhov vytvorila pracovné miesta; k zníženiu nezamestnanosti 
prispeli aj vládne opatrenia). 

0–3 
 

P3 Uvedie jeden podstatný prvok prameňa (napr. medzi 
Gömbösom a Bethlenom bol rozpor; Gömbös napádal politikov 
z minulého vedenia), a v tejto súvislosti uvedie jedno vecné 
konštatovanie (napr. hlavní protivníci Gömbösa boli vo vnútri 
vládnej strany / reorganizoval vládnu stranu / Bethlen a jeho 
spoločníci vystúpili z Gömbösovej novej vládnej strany; 
Gömbös sa otvoril krajnej pravici; Gömbös sa snažil o 
potlačenie konzervatívcov do úzadia; Gömbös sa snažil o 
vodcovskú rolu; Horthy pre konflikt s konzervatívcami / pre 
Gömbösove mocenské snahy plánoval jeho odvolanie; 
Gömbösov program kvôli odporu konzervatívnych nebol 
úspešný). 

0–3 

P4 Uvedie jeden podstatný prvok prameňa (napr. univerzitní 
študenti žiadali obmedzenie počtu židovských študentov; autor 
argumentoval v prospech účasti židovských študentov), a 

0–3 
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v tejto súvislosti sformuluje podstatné konštatovanie (napr. 
kríza posilnila antisemitizmu maďarského národa; verejná 
mienka za ťažkosti / nezamestnanosť vinila Židov; na Židov 
pozerali ako na vinníkov; táto nálada spoločnosti prispela 
k šíreniu sa krajnej pravice). 

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

S1 Uvedie jeden podstatný fakt ohľadom hospodárskej krízy, 
ktorý sa nenachádza v prameňoch (napr. poľnohospodárstvo / 
ťažký priemysel sa dostal do problémov; rapídne klesla cena 
ornej pôdy; bola vysoká zadlženosť; vznikla finančná / úverová 
kríza), a v tejto súvislosti sformuluje podstatné konštatovanie 
(napr. museli sa znižovať výdavky štátu, zosilneli rozdiely, 
stredná vrstva sa cítila ohrozená; mnohí očakávali silnejší zásah 
štátu / silnejšie riadenie vlády; kríza najviac zasahovala 
sedliakov).   

0–3 
 

S2 Skonštatuje, že Gömbös vyhlásil vládny program / jeho 
vládny program niesol názov Národný pracovný plán, a v tejto 
súvislosti uvedie zásadný fakt (napr. zámerom bolo vytvorenie 
samoúčelného národného štátu; navrhoval riešenia sociálnej 
krízy; jeho prísľuby boli protirečivé; každej spoločenskej vrstve 
sľúbil niečo; nepodarilo sa mu zrealizovať svoj program). 

0–3 

S3 Uvedie jedno konkrétne Gömbösovo opatrenie (napr. chcel 
vybudovať korporatívny systém; sľuboval tajné voľby / 
rozšírenie volebného práva; sľuboval pozemkovú reformu), 
a v tejto súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie (napr. 
prestali by fungovať odborové organizácie / chcel posilniť 
hospodársku rolu štátu / udialo by sa to podľa talianskeho 
vzoru; jeho sľuby sa nenaplnili; voľby sprevádzali škandalózne 
podvody; nedokázal zrealizovať rozdelenie pôdy; nedokázal 
podstatne zlepšiť postavenie sedliakov). 

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. Spolková politika Habsburskej ríše a Rakúsko-Uhorskej monarchie  
(komplexná – preklenujúca obdobia) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Žiak opisuje predovšetkým spolkovú politiku Habsburskej 
ríše a Rakúsko-Uhorskej monarchie v rokoch 1740-1914. 
Odpoveď pomocou prameňov vyvodzuje podstatné 
súvislosti. 

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Uvedie dva podstatné dátumy z obdobia do roku 1815 
(napr. začiatok vojny o rakúske dedičstvo: 1740; koniec 
vojny o rakúske dedičstvo: 1748; začiatok sedemročnej 
vojny: 1756; koniec sedemročnej vojny: 1763; začiatok 
francúzskych revolučných bojov: 1792; koniec francúzskych 
revolučných bojov / vznik Svätej ligy: 1815).    

0–2 
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O2 Uvedie dva podstatné dátumy z obdobia po roku 1815 
(napr. cárova intervencia v Uhorsku: 1849; začiatok 
krymskej vojny: 1853; koniec krymskej vojny: 1856; 
rakúsko-francúzsko-piemontská vojna: 1859; prusko-
rakúska vojna: 1866; zväz troch cisárov: 1873; Dvojspolok: 
1879; Trojspolok: 1882). 

0–2 

O3 V odpovedi dbá na chronologický sled udalostí, 
jednotlivé konštatovania sa týkajú Habsburskej ríši. 0–2 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické 
pojmy: napr. spolok, vojna, kráľ, veľmoc. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické 
pojmy: napr. revolúcia, dynastia, Svätá liga, Trojspolok. 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, že hlavným spojencom Habsburskej ríše vo 
vojne o rakúske dedičstvo bola Veľká Británia, a v tejto 
súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie (napr. Briti sa 
snažili predísť prílišnému oslabeniu Habsburskej ríše; Briti 
v záujme zachovania mocenskej rovnováhy podporili 
Habsburskú ríšu; Mária Terézia sa okrem Britov nemohla 
spoliehať na žiadnu veľmoc; výsledkom vojny bolo 
zachovanie jednoty Habsburskej ríše / cisársky titul zostal 
v rukách Habsbursko-Lotrinskej rodiny / Habsburská ríša 
stratila Sliezsko).     

0–3 
 

P2 Uvedie, že spojencom(ami) Habsburskej ríše 
v sedemročnej vojne bolo(i) Francúzsko (a Taliansko), 
a v tejto súvislosti uvedie nejaké relevantné zistenie (napr. 
podarilo sa eliminovať stáročné rozpory s Francúzmi / toto 
sa nazýva aj diplomatická revolúcia; spolok s Francúzskom 
neskôr spečatili aj sobášom; vo vojne sa nepodarilo získať 
späť Sliezsko). 

0–3 
 

P3 Uvedie jeden z podstatných prvkov prameňa (napr. 
Napoleon sa zosobášil s arcivojvodkyňou Máriou Lujzou; 
Napoleon bol vďačný arcivojvodovi Karolovi za 
napomáhanie jeho sobáša s Máriou Lujzou), a v tejto 
súvislosti uvedie podstatné konštatovanie (napr. Napoleon 
sobáš vynútil víťazstvom v roku 1809; pokojný vzťah 
Napoleona s Habsburgovcami garantoval dynastický sobáš; 
Habsburská ríša sa po tomto nezapojila do 
protinapoleonovskej koalície / po porážke v Rusku sa 
nakoniec predsa znovu pridala; v znamení priateľstva sa do 
ťaženia proti Rusku zapojili aj Habsburské jednotky). 

0–3 

P4 Uvedie jeden podstatný fakt z obrázku (napr. Habsburská 
ríša sa v 1850-60. rokoch diplomaticky izolovala; vzťahy 
Habsburskej ríše s jej spojencami z minulosti sa pokazili), 
alebo uvedie príčinu zhoršenia vzťahov aspoň s dvomi 
veľmocami, a v tejto súvislosti uvedie podstatné 
konštatovanie (napr. musela sama bojovať proti Francúzom 
v Itálii / proti Prusom za nemecké územia; izolácia viedla 

0–3 
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k medzinárodným zlyhaniam; spôsobila aj vnútropolitické 
zmeny). 

P5 Skonštatuje jeden z podstatných prvkov prameňa (napr. 
podľa Bismarcka musia monarchie spolupracovať; 
monarchie oveľa viac ohrozujú revolúcie, než oni seba 
navzájom), a v tejto súvislosti uvedie podstatné 
konštatovanie týkajúce sa spolku troch cisárov (napr. 
spolupráca ešte spočívala na dynastických princípoch / 
oživili tradície Svätej ligy; cieľom Nemcov bolo izolovanie 
Francúzska; strany spájalo rozdelenie si Poľska; rozpory 
Ruska a Rakúsko-Uhorska na Balkáne ťažili vnútorné 
vzťahy spolku). 

0–3 

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

S1 Uvedie, že Habsburská ríša bola pravidelnou súčasťou 
koalícií bojujúcich proti Francúzsku, a v tejto súvislosti 
sformuluje podstatné konštatovanie (napr. šírenie sa 
revolučných ideí ohrozovalo monarchie; snažili sa 
o obnovenie moci Bourbonovcov vo Francúzsku; koalície 
rad-radom utrpeli porážku; koalície viedla Veľká Británia; 
Rímsko-nemecká ríša zanikla / vzniklo Rakúske cisárstvo).   

0–3 
 

S2 Skonštatuje vznik Svätej ligy, a v tejto súvislosti 
sformuluje podstatné konštatovanie (napr. hlavným cieľom 
spolku bolo zabrániť revolúciám; zjednotili sa v záujme 
zachovania legitímnych monarchií; spolok potvrdzovala aj 
božská legitimácia; v nasledujúcich desaťročiach dokázali 
v Európe vytvoriť relatívnu stabilitu; za svoj cieľ si stanovili 
aj udržanie súčasnej situácie). 

0–3 

S3 Skonštatuje, že v roku 1849 Habsburská ríša požiadala 
Rusko o pomoc s potlačením revolúcie a pomoc jej bola aj 
poskytnutá, a v tejto súvislosti sformuluje podstatné 
konštatovanie (napr. dôvodom poskytnutia pomoci bola 
Svätá liga; aj Briti prijali ruskú intervenciu; žiadosť o pomoc 
znamenalo pre Habsburskú ríšu značnú stratu reputácie; 
Habsburgovci z vlastnej sily nedokázali poraziť boj za 
slobodu). 

0–3 

S4 Uvedie, že Rakúsko-Uhorská monarchia vytvorila 
s Nemeckom (a Talianskom) Dvojspolok / Trojspolok, 
a v tejto súvislosti uvedie vecné konštatovanie (napr. o vznik 
spolku sa pričinili Bismarck a Gyula Andrássy;  monarchia 
mala istotu kvôli podpore Nemecka / proti hrozbám Ruska; 
Bismarck sa snažil izolovať Francúzsko; v prvej svetovej 
vojne tvoril tento spolok jadro Centrálnych mocností).   

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 
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18. Liberalizmus a marxizmus            (komplexná – porovnávajúca) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Študent najmä porovnáva idey liberalizmu a marxizmu na 
základe určených aspektov. Odpoveď pomocou prameňov 
vyvodzuje podstatné súvislosti. 

0–2 

Orientácia 
v priestore 
a čase 

O1 Uvedie jeden z podstatných časových prvkov ohľadom 
liberalizmu (napr. jeho vznik začal už v 18. storočí; rozšíril 
sa v 19. storočí).    

0–2 

O2 Uvedie jeden z podstatných časových prvkov ohľadom 
marxizmu (napr. vznikol v 19. storočí; Komunistický 
manifest bol vydaný v roku 1848). 

0–2 

O3 Uvedie, že liberalizmus vznikol v západnej Európe). 0–2 
O4 Uvedie jeden priestorový prvok ohľadom marxizmu 
(napr. aj marxizmus vznikol v západnej Európe; idey 
marxizmu začali uplatňovať najskôr v Rusku; Marx bol 
nemecký filozof / žil v Londýne a Paríži).  

0–2 

Komunikácia, 
používanie 
odbornej 
terminológie 

K1 Odborne používa nasledovné všeobecné historické 
pojmy: napr. idea / ideológia, osvietenstvo, revolúcia, 
rovnosť. 

0–2 
 

K2 Odborne používa nasledovné konkrétne historické 
pojmy: napr. liberalizmus, marxizmus, slobodná súťaž, 
diktatúra proletariátu. 

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 Na základe prameňa uvedie jeden podstatný fakt (napr. 
revolučné zákonodarstvo musí byť spravodlivé; revolúcia je 
prijateľná iba pre získanie slobody; cieľom revolúcie nesmie 
byť svojvoľné násilie), a uvedie jeden podstatný fakt na 
základe druhého prameňa (napr. proletariát nutne realizuje 
revolúciu voči buržoázie; proletariát sa dostane k moci iba 
porážkou buržoázie), a v súvislosti s nimi uvedie 
porovnávajúce konštatovanie (napr. revolučné zmeny boli 
prijateľné pre obe ideológie; liberalizmus považoval 
revolúciu za prípustnú, kým marxizmus za nevyhnutnú).     

0–4 
 

P2 Uvedie jeden fakt na základe prameňa (napr. verejný 
záujem nemôže byť postavený nad práva jednotlivca; 
postavenie verejného záujmu do popredia vedie k tyranii), a 
uvedie jeden fakt na základe druhého prameňa (napr. medzi 
robotníkmi panuje kolektivizmus / spoločenstvo; robotníci si 
navzájom pomáhajú; rozdiel medzi záujmami jednotlivca a 
spoločnosti sa vytrácajú), a v súvislosti s nimi uvedie 
porovnávajúce konštatovanie (napr. rozdielne hodnotili rolu 
jednotlivca; liberalizmus považuje za prioritu práva 
jednotlivca, kým marxizmus hlása dôležitosť spoločenstva). 

0–4 
 

P3 Na základe prameňa uvedie jeden podstatný prvok (napr. 
záujem / snaha jednotlivca je schopná dosiahnuť obrovský 
hospodársky výkon; rozvoj nepotrebuje zásah z vonku; 
zákony často hatia iniciatívu jednotlivca), a uvedie jeden 
podstatný fakt na základe druhého prameňa (napr. proletariát 

0–4 
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uchmatne od buržoázie všetok kapitál; výrobné zdroje sa 
sústredia v rukách štátu; zásahy do súkromného vlastníctva 
sa odohrávajú násilným spôsobom), a ohľadom nich uvedie 
porovnávajúce zistenie (napr. liberalizmus podporuje 
súkromné, kým marxizmus spoločné vlastníctvo; 
liberalizmus podporuje súkromné vlastníctvo, kým 
marxizmus ho považuje za zdroj problémov; liberalizmus 
podporuje hospodárstvo bez prekážok / slobodnú súťaž, kým 
marxizmus považuje štátnu reguláciu za nevyhnutnú). 

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

S1 Uvedie, že idey liberalizmu pramenia z osvietenstva, kým 
marxizmus vznikol kvôli protirečeniam priemyselnej 
revolúcie, a v tejto súvislosti uvedie porovnávajúce zistenie 
(napr. marxizmus chronologicky meškal za liberalizmom; 
základné hodnoty osvietenstva – napr. rovnosť – prijali obe 
ideológie).   

0–4 
 

S2 Uvedie, že hlavným cieľom liberalizmu bolo nastolenie 
rovnosti občianskych práv / rovnoprávnosti, a uvedie, že 
hlavným cieľom marxizmu bolo dosiahnutie spoločenskej / 
majetkovej rovnosti, a v tejto súvislosti sformuluje 
porovnávajúce konštatovanie (napr. marxizmus, na rozdiel 
od liberalizmu, schvaľuje obmedzenie práv a slobôd 
jednotlivca v snahe dosiahnuť úplnú rovnosť; liberalizmus 
hlása slobodu všetkých ľudí, kým marxizmus chce 
obmedzovať práva niektorých skupín v spoločnosti v snahe 
dosiahnuť rovnosť; kým liberalizmus sformuloval cieľ 
rovnosti oproti stavovským privilégiám, marxizmus tak 
urobil proti kapitalistickej buržoázii). 

0–4 

S3 Uvedie, že liberalizmus sa snažil o zavedenie ústavného 
štátneho zriadenia, a uvedie tiež, že marxizmus považoval za 
potrebné diktatorické štátne zriadenie (diktatúru 
proletariátu), a v tejto súvislosti uvedie porovnávajúce 
tvrdenie (napr. ich chápania politického zriadenia boli 
nezlučiteľné; iba sociálna demokracia, ktorá sa oddelila od 
marxizmu, dokázala prijať ústavné zriadenie; liberalizmus sa 
snažil  o vytvorenie rámcov národného štátu, marxizmus 
hlásal nadnárodnú spoluprácu). 

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). 
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