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Történelem szlovák nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Pokyny k oprave úloh písomnej skúšky 

 
Písomku opravujte perom odlišnej farby, než akú používal skúšaný a to nasledovne: 

1. Správna odpoveď       
2. Nedostatky (chýbajúce údaje)    √  
3. Nepatrí striktne k riešeniu        [    ] 
4. Zbytočná, nehodnotiteľná časť (prečiarknutie)    
5. Hrubá obsahová chyba (podčiarknutie)                                           

6. Nezrozumiteľný text, logické problémy (podčiarknutie)    ∼∼∼∼∼∼ 
7. Gramatika (podčiarknutie)                  ………… 
8. Hrubá pravopisná chyba (podčiarknutie) 

 
V obdĺžníkoch na konci úloh je v ľavej kolónke uvedený maximálny počet bodov, do 

pravej kolónky napíšte študentom dosiahnutý celkový/úplný počet bodov.  
Body za čiastkové úlohy tiež uveďte na písomke.  

Prijmite iba tie časti odpovede, ktoré sú udané/sformulované v pokynoch k oprave, 
a hodnoťte pomocou bodovania uvedeného pri jednotlivých otázkach! K hodnoteniu takých  
typov úloh alebo ich častí, ktoré umožňujú odlišnú odpoveď, než je stanovená (napr. 
odôvodnenie), nájdete zvláštny odkaz v podrobných pokynoch riešenia.  
 
 

I. Oprava  a hodnotenie krátkych úloh 
 

Základným princípom hodnotenia je, že prvky odpovede, uvedené v kľúči riešení, treba 
prijať ako správne odpovede.  
 
Bodovanie 
 
Správna odpoveď/časť:                 0,5 alebo 1 bod (podľa uvedeného v kľúči riešení) 
Nesprávna odpoveď: 0 bodu 
Chýbajúca odpoveď: 0 bodu 
 

Iba tie odpovede môžu mať hodnotu 0,5 bodu, ktoré sa takto zvlášť uvádzajú v kľúči 
riešení. 

Jednotlivé časti bodov, uvedených v kľúči riešení, sa už ďalej deliť nesmú.  
Pri rátaní bodov za danú úlohu sa počet bodov nezaokrúhľuje, môže byť napr. 3,5 

bodov.  
 

Bodovanie úloh pozostávajúcich z viacerých prvkov:  

• Ak sa úloha môže ohodnotiť 2 bodmi a pozostáva z dvoch prvkov, každý správne 
zodpovedaný prvok sa hodnotí 1-1 bodom, 

• Ak sa úloha môže ohodnotiť 1 bodom a pozostáva z dvoch prvkov, každý správne 
zodpovedaný prvok sa hodnotí 0,5-0,5 bodu.  
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Pri úlohách s otvorenou otázkou (napr. pri odôvodneniach, výkladoch textu) sú 
prijateľné všetky riešenia, ktoré sa s odpoveďou stanovenou v pokynoch k oprave obsahovo 
zhodujú. (Preto pri týchto úlohách začínajú riešenia: „Napr.”) 

Pri úlohách, kde si treba zvoliť správnu odpoveď z viacerých možností (napr. pravdivé - 
nepravdivé), v prípade podčiarknutia/označenia všetkých prvkov odpovede je úloha 
nehodnotiteľná.  Ak je v úlohe stanovený počet prvkov odpovede a skúšaný napíše väčší 
počet prvkov odpovede, hodnotiť ich treba v poradí napísania. 

Za riešenia sa ďalšie body  „za odmenu“ nad maximálny počet bodov nemôžu dať.  
Za nesprávne alebo chýbajúce časti odpovede sa body nesmú strhnúť! 
Odchýliť sa od kľúča riešení je povolené iba vo výnimočných a odôvodnených 

prípadoch. Dôvody odchýlok musí opravujúci uviesť s písomným odôvodnením. 
 

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

Jedna krátka úloha zo svetových dejín,  
Jedna krátka úloha z maďarských dejín,  
Jedna dlhá úloha z maďarských dejín.  
Úlohy z maďarských (uhorských) dejín sa musia týkať dvoch rôznych historických 

období. 
 
Hodnotenie úloh v prípade nesprávneho výberu úlohy 

 

Ak študent vyriešil tri úlohy, ale z hľadiska období a typu úloh ich nesprávne vyberal, 
potom 

• úlohu (alebo úlohy), v ktorej dosiahol najmenej bodov,  treba ignorovať, tým pádom 
pri kalkulácii celkového počtu bodov utrpí najmenšiu stratu bodov. 

• úlohu (alebo úlohy) treba hodnotiť, ktorá (ktoré) vyhovuje (vyhovujú) hľadiskám 
výberu, a v ktorej (ktorých) získal  najviac bodov. 

Ak študent začne vypracovať viac než tri úlohy, ale neoznačí jednoznačne svoj výber, 
a medzi nimi sú tri úlohy vyhovujúce hľadiskám výberu, v tomto prípade treba hodnotiť 
vyriešené úlohy od najnižšieho poradového čísla vzostupne (napr. 13., 15., 18. alebo 14., 15., 
18.). 

Ak študent začne viac než tri úlohy, ale nemá tri také úlohy, ktoré by vyhovovali 
hľadiskám výberu, v tom prípade treba hodnotiť tie úlohy, ktoré vyhovujú hľadiskám výberu 
a v ktorých dosiahol najväčší počet bodov. 

Ak študent začne každú úlohu, a neoznačí svoj výber jednoznačne, podľa popisu skúšky 
treba hodnotiť úlohy č. 13., 15., 20.!  

 
2. Hodnotenie úloh 

 
Pri hodnotení úloh sú rozhodujúce nasledujúce aspekty:  

a) Pochopenie úlohy,  
b) Vyhovenie požiadavkám (kompetencie, obsahy),  
c) Skladba, jazyková správnosť. 

Hodnotenie slohových úloh sa koná pomocou kľúča riešení, ktorý obsahuje konkrétne 
hľadiská a úkony hodnotenia a príslušné obsahy.   
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a) Pokyny k bodovaniu pochopenia úlohy: 
 
Pri hodnotení pochopenia úlohy treba zohľadniť nasledujúce aspekty: 

• Identifikácia úlohy (téma, obdobie): či študent píše o danom probléme, téme, období? 
• Držanie sa témy, vyzdvihnutie podstaty: či sa sústreďuje na podstatu a danú 

problematiku? 
• Obsahová hĺbka, rozvinutosť: nakoľko sú konštatovania a závery zložité, resp. či sú 

vzhľadom na problém relevantné? 
• Pestrosť a efektívnosť úkonov: či používa pramene a vie vyvodiť dôležité konštatácie 

a závery? 
 

Pri samotnom hodnotení úloh je prvým krokom rozhodnutie toho, či skúšaný z možných 
4 alebo 8 bodov za pochopenie úlohy dosiahol aspoň 1 bod. Ak nie, celkový počet bodov za 
danú úlohu môže byť iba 0 bodov. 
 
Pri úlohách vyžadujúcich riešenie problému (krátke) 
 

4 body sa dávajú v prípade, ak skúšaný úplne porozumel úlohe a správne ju pochopil, 
rozvinutie je úmerné, logické a sústreďuje sa na podstatu. Pomocou prameňov vyvodzuje 
dôležité závery, pomer konkrétnych a všeobecných konštatovaní je vyvážený.  
3 body sa dávajú v prípade, ak skúšaný úplne porozumel úlohe a správne si ju vysvetlil, ale 
rozvinutie nie je súmerné, alebo sa nesústreďuje na podstatu. 
2 body sa dávajú v prípade, ak riešenie problému vypracuje iba z časti a používa pramene, 
ale nevyvodzuje podstatné konštatovania. 
1 bod sa dáva v prípade, ak uvedie aspoň jedno také konštatovanie, ktoré poukazuje na 
pochopenie úlohy, ale väčšina rozvinutia nie je venovaná výkladu alebo riešeniu problému. 
0 bodov sa dáva v prípade, ak skúšaný neporozumel úlohe, resp. ju úplne zle pochopil, 
nepoužíva pramene, jeho konštatovania sa nezamerajú na výklad problému. 

 
 
Pri analytických (dlhých) úlohách 
 

7-8 bodov sa dáva v prípade, ak skúšaný úplne porozumel úlohe a správne ju pochopil, 
rozvinutie je úmerné, logické a sústreďuje sa na podstatu. Pomocou prameňov vyvodzuje 
dôležité závery, pomer konkrétnych a všeobecných konštatovaní je vyvážený.   
4-6 bodov sa dáva v prípade, ak skúšaný úplne porozumel úlohe a správne si ju vysvetlil, 
ale rozvinutie nie je súmerné, alebo sa nesústreďuje na podstatu. 
2-3 body sa dávajú v prípade, ak riešenie problému vypracuje iba z časti a používa 
pramene, ale nevyvodzuje podstatné konštatovania. 
1 bod sa dáva v prípade, ak uvedie aspoň jedno také konštatovanie, ktoré poukazuje na 
pochopenie úlohy, ale väčšina rozvinutia nie je zameraná na výklad alebo riešenie 
problému. 
0 bodov sa dáva v prípade, ak skúšaný neporozumel úlohe, resp. ju úplne zle pochopil, 
nepoužíva pramene, jeho konštatovania sa nezamerajú na výklad problému. 
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b) Bodovanie úkonov a obsahových prvkov 
 

Jednotlivé úkony súvisiace s kompetenciami (orientácia v priestore a čase, používanie 
prameňov, atď.) označujeme v kľúči riešení písmenom „Ú” a k nim patriace obsahové prvky 
písmenom „O”.  

K jednému úkonu v prípade krátkych úloh (riešenie problému) patria jeden-dva 
obsahové prvky, kým pri analytických úlohách – najmä pri skúmaní činiteľov formujúcich 
udalosti – je viac, aj dva-tri obsahové prvky. Ak v kľúči riešení je pri jednom úkone uvedený 
iba jeden obsahový prvok, pri oprave sa musia zhodovať aj počty bodov za úkony a obsahové 
prvky. Ako všeobecné pravidlo pri bodovaní jednotlivých úkonov a jednotlivých obsahových 
prvkov sa má uplatniť nasledovné: 
 
Bodovanie „Úkonov” (Ú)  
 
2 body sa dávajú v prípade, ak k nemu patriaci počet bodov za obsah je vysoký (viac ako 
50% maximálneho počtu bodov za obsah). 
1 bod sa dáva v prípade, ak z bodov za obsah skúšaný dosiahol aspoň 1 bod a odpoveď 
neobsahuje hrubé chyby (chybný údaj, tvrdenie). 
0 bodov sa dáva v prípade, ak skúšaný za obsahové prvky nedostal žiaden bod a jeho 
odpoveď obsahuje hrubú chybu. 

 
Medzi týmito dvoma aspektmi hodnotenia je samozrejme úzka súvislosť, keďže úkony 

sa dajú vysvetliť a hodnotiť iba prostredníctvom konkrétneho obsahu.  
Príklady, uvedené pri obsahových prvkoch (Napr. ...) naznačujú, aký obsah sa môže 

prijať za správnu odpoveď. Obsahové prvky sa väčšinou skladajú z dvoch častí: určenie 
času a priestoru; používanie všeobecných a konkrétnych pojmov; vymenovanie (zachytenie, 
predstavenie) a dedukcia (konštatovanie). Pri bodovaní to znamená, že ak odpoveď obsahuje 
iba jednu zložku, dáva sa 1 bod, ak obe zložky, dávajú sa 2 body. Samozrejme v prípade 
obsahových prvkov odpovede – predovšetkým pri výpočte a dedukcii – sú prijateľné aj iné 
správne kombinácie, než tie, ktoré uvádzame v kľúči riešení! V kľúči riešení pri obsahových 
prvkoch nájdete viac možných správnych odpovedí od seba oddelených slovom „alebo“. To 
však nevylučuje možnosť prijatia iných správnych odpovedí. 
 
Bodovanie „Obsahových prvkov” (O)  
 
2 body sa dávajú v prípade, ak odpoveď obsahuje dostatočné množstvo správnych údajov, 
analýza sa odvoláva na pramene na vysokej úrovni (na autora, zámery, okolnosti atď.), 
konštatuje viaceré charakteristické či typické dôvody a následky, a/alebo v súvislosti 
s udalosťami spomenie historické osobnosti. 

1 bod sa dáva v prípade, ak analýza obsahuje málo údajov, záverov, konštatovaní a to 
nepodstatných, a obsahuje iba niekoľko (a to nie najcharakteristickejších) údajov.  

0 bodov sa dáva v prípade, ak chýbajú údaje, súvislosti, alebo v odpovedi sú úplne chybné 
konštatovania.  
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c) Bodovanie prvku „Skladba, jazyková správnosť”  
 
Pri úlohách vyžadujúcich riešenie problému (krátke) 
 
2 body sa dávajú v prípade, ak sloh tvorí súvislý text a skladá sa zo zrozumiteľných viet, 
v ktorých nie sú hrubé pravopisné chyby. 
1 bod sa dáva v prípade, ak obsahuje viacero gramatických a pravopisných chýb. 
0 bodov sa dáva v prípade, ak odpoveď tvorí iba koncept, neobsahuje súvislé vety. 

 
Pri analytických (dlhých) úlohách 
 
7-8 bodov sa dáva v prípade, ak sloh tvorí koherentný, upravený text a skladá sa zo 
zrozumiteľných viet, s logickou skladbou, je súmerný s obsahovou stránkou, konštatovania 
sú citlivé, vychádzajú z viacerých aspektov, neobsahuje hrubé pravopisné chyby. 
4-6 bodov sa dáva v prípade, ak sa text skladá zo zrozumiteľných viet, ale je nesúmerný, 
alebo niektoré konštatovania sú zjednodušené, jednostranné, obsahuje menšie gramatické 
chyby. 
2-3 body sa dávajú v prípade, ak sa text skladá zo zrozumiteľných viet, ale skladba textu je 
zlá, nesúmerná, má nedostatky (napr. chýba úvod, jadro či záver). Konštatovania práce sú 
zjednodušené, jednostranné, obsahuje gramatické chyby. 
1 bod sa dáva v prípade, ak sa odpoveď skladá z viet, ale medzi nimi je nedostatočná 
(obsahová alebo jazyková) súvislosť a obsahuje hrubé gramatické a pravopisné chyby. 

0 bodov sa dáva v prípade, ak odpoveď je koncept, skladá sa iba zo slov. 

 
3. Rozsah slohových úloh  
 

Dôležitou kompetenciou vytvorenia slohovej práce je, aby študent rozvinul svoje 
myšlienky v rámci vopred určeného rozsahu. V odôvodnenej situácii myšlienkový celok 
začatý na bodkovanom mieste sa môže dokončiť a môže sa hodnotiť. Pri krátkych 
úlohách to znamená asi 2-3 riadky, pri dlhých úlohách asi 4-5 riadkov. 

 

 
4. Navrhovaný postup hodnotenia slohových úloh 

1. Preštudujte si kľúč riešenia úloh! 
2. Prezrite si vzor jednotlivých hľadísk hodnotenia! 
3. Skontrolujte študentov výber úloh! 
4. Prečítajte si študentovu písomku aspoň dvakrát! 
5. Na základe kľúča riešení určite počet bodov podľa jednotlivých hľadísk! 
6. Stanovte celkový počet bodov a pomocou deliteľa (2) vypočítajte body skúšky!  
7. Body skúšky pri jednotlivých úlohách netreba zaokrúhľovať!  
8. Vyrátajte celkový počet bodov skúšky získaný v troch esejistických úlohách! (Ak sa 

celkový počet bodov skúšky končí na 0,5, netreba ho zaokrúhľovať.) 
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III. Stanovenie celkového počtu bodov v pracovnom liste 
 
Sčítajte počet bodov získaných v I. i II. zložke! (Ak celkový počet bodov v pracovnom 

liste končí na 0,5, netreba ho zaokrúhľovať.) 
 
 
 
Tabuľky k hodnoteniu a bodovaniu úloh 
 
Úlohy vyžadujúce krátku odpoveď 
 

Možné Získané Hľadiská body 
Pochopenie úlohy 4  
Orientácia v priestore a čase 4  
Používanie odbornej terminológie 4  
Používanie prameňov 4  
Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 6  
Skladba, jazyková správnosť 2  
Spolu 24  

 DELITEĽ  2 
Body skúšky 12  

 
Úlohy vyžadujúce dlhú odpoveď 
 

Možné Získané Hľadiská body 
Pochopenie úlohy 8  
Orientácia v priestore a čase 4  
Používanie odbornej terminológie 4  
Používanie prameňov 8  
Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 10  
Skladba, jazyková správnosť 8  
Spolu 42  
 DELITEĽ  2 
Body skúšky 21  
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I. ÚLOHY VYŽADUJÚCE KRÁTKU ODPOVEĎ 
 
1. Sťahovanie národov (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 2 body) 
a) 1. Huni 2. Vandali 
b) Panónia 
c) Avari alebo Maďari 
 
2. Humanizmus a renesancia (Spolu 4 body) 
a) 1, 3 (Na poradí nezáleží.) (Za každý prvok 0,5 bodu) 
b) humanizmus (1 bod) 
c) 2. (1 bod) 
d) (1 bod sa dáva iba v prípade bezchybného poradia.) 
 

Dobový sloh Poradové číslo 
Barok 4. 
Gotika 2. 
Renesancia 3. 
Románsky sloh 1. 

 
3. Identifikácia stredovekých pojmov (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body) 
 

Pojmy Poradové číslo prameňa 
a) Benediktínsky rád 2. 
b) Cech 5. 
c) Kacírstvo 1. 
d) Scholastika 3. 

 
4. Veľké zemepisné objavy (Spolu 4 body) 
a) (Za každý riadok 0,5 bodu) (Bod sa dáva iba v prípade, ak sú oba prvky správne.) 
 
Písmeno trasy 
na slepej mape 

Meno objaviteľa Výsledok cesty 

A Vasco da Gama Doplavil sa do Indie (oboplávaním Afriky) 
B Bartolomeo Diaz Dosiahol cíp Afriky, Mys dobrej nádeje 
C Krištof Kolumbus Objavenie nového kontinentu (Ameriky) 

 
b) (Za každý prvok 0,5 bodu) 
1. pravdivé 2. falošné 3. pravdivé 4. falošné 5. falošné 
 
5. Urbársky patent (Spolu 4 body) 
a) robota, deviatok (Za každý prvok 1 bod) 
b) 2. majer (1 bod) 
c) Nariadenie slúžilo ochrane štátnej daňovej základne. (Prijateľná je každá správna 
odpoveď.) (1 bod) 
 
6. Francúzska ústavná monarchia (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body) 
a) falošné b) pravdivé c) pravdivé d) falošné 
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7. Revolúcia v Pešti, Pešť-Budín-Viedeň (Spolu 4 body) 
a) Nie, pretože revolučná vlna roku 1848 viedla vo viacerých mestách kontinentu (napr. Paríž, 
Viedeň, Berlín, Miláno) k povstaniu. (Prijateľná je akákoľvek správna odpoveď.) (1 bod) 
b) Ferdinand V. (1 bod) 
c) Napr. každý musí prispievať k verejným bremenám, výdavkom (bez ohľadu na svoj 
pôvod). (Prijateľná je akákoľvek v podstate správna odpoveď.) (1 bod) 
d) Napr. Sándor Petőfi, Dániel Irányi, József  Irinyi, Pál Vasváry. (Prijateľná je akákoľvek 
správna odpoveď.) (Za každý prvok 0,5 bodu) 
 
8. Svetová hospodárska kríza (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body) 
a) Spojené štáty americké (USA) alebo Nemecko 
b) Nemecko alebo Spojené štáty americké (USA) 
c) vo Veľkej Británii 
d) v Nemecku 
e) v Spojených štátoch (USA) 
f) Maďarsko 
g) agrárne nožnice 
h) priemyselných produktov (priemyselného tovaru) 
 
9. Nemecká okupácia, nacistické prevzatie moci (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body) 
 

a) menšie 
b) Veesenmayera 
c) vystúpenie z vojny 
d) verila (Prijateľná je aj iná správna odpoveď s podobným zmyslom.) 

 
10. Obdobie po 1945 (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 3 body) 
 

a) 1. tabuľka 
b) 2. tabuľka 
c) 3. tabuľka 
d) 1. tabuľka alebo 2. tabuľka 
e) 3. tabuľka 
f) Ani jedna 

 
11. Európska únia (Spolu 4 body) 
 

a) 1) Rada Európskej únie, 2) Komisia, 3) Európsky parlament (Za každý prvok 0,5 
bodu) 

b) 1957 (0,5 bodu) 
c) 1) Európska komisia, 2) Európsky dvor audítorov (Za každý prvok 1 bod) 

 
12. Spoločenské zmeny (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body) 
 
a) 1. pribl. 500 (tisíc) osôb, 2. pribl. 19% 
b) 1. odvody zárobkovo činných osôb, 2. štátne zdroje 
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II. SLOHOVÉ ÚLOHY, VYŽADUJÚCE DLHŠIE ROZVINUTIE 
 

 

13. Raná kolonizácia Ameriky (krátka) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na predstavenie 
radikálnych zmien v živote pôvodných indiánskych obyvateľov 
amerického kontinentu po príchode Európanov. 
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné súvislosti 
(napr. následkom honbe za pokladom Európanov značná časť 
pôvodného obyvateľstva vyhynula, začalo sa odvlečenie 
pokladu, plantážne hospodárenie a obchod s otrokmi. K tomu 
všetkému sa pridružila misijno-evanjelizačná činnosť.). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že objavenie Ameriky sa odohralo roku 1492. Ako 
miesto zmien následkom objavu uvádza Španielmi dobyté 
oblasti Ameriky, resp. Strednú a Južnú Ameriku.   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecnú terminológiu, resp. 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (objaviteľ, ťaženie 
vzácnych kovov, násilie, kruté zaobchádzanie atď.) a pojmy 
spojené s témou (dobyvateľ/konkvistador, plantáž, obchod 
s otrokmi, kolonizácia atď.). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a vyvodí 
z nich jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie, že príchod španielskych či portugalských 
objaviteľov úplne zmenil život domácich: zriadili bane na 
vzácne kovy, použili pracovnú silu otrokov, pre tieto účely sa 
začal masový dovoz černochov z Afriky; alebo dobyvatelia 
zaobchádzali s pôvodnými obyvateľmi kruto, a keďže mali 
lepšie zbrane, radom ich zabíjali; alebo otvárali sa ďalšie oblasti 
pre šírenie viery, ale v očiach pôvodného obyvateľstva sa 
dobyvatelia a kresťanstvo spojili, preto sa k vierozvestcom 
správali odmietavo.    

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví radikálne zmeny a ich príčiny v živote 
pôvodných indiánskych obyvateľov amerického kontinentu po 
príchode Európanov. 
O Napr.: poukáže na to, že hlad Európanov po zlate viedol 
k honbe za pokladom a k veľkolepému ťaženiu vzácnych kovov. 
K tomu však bola potrebná pracovná sila otrokov, keďže indiáni 
sa nedokázali prispôsobiť ťažkým pracovným podmienkam. 
Napr.: uvedie, že následkom epidémií a krutému zaobchádzaniu 
počet obyvateľstva kontinentu drasticky klesal, alebo poukazuje 
na fakt, že vznikla potreba za podobnou otrockou prácou na 
novovzniknutých plantážach. 

0–6 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

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

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 24 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 
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14. Spojenecké systémy (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný sa sústredí predovšetkým na predstavenie 
spojeneckých systémov prvej svetovej vojny a na hospodársky 
potenciál jednotlivých zväzkov.  
V odpovedi pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. skúma súvislosti hospodárskeho potenciálu 
a mocenského pomeru síl atď.). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Napr.: uvedie čas vzniku spojeneckých systémov (Centrálne 
mocnosti alebo Dohoda) a trvania prvej svetovej vojny (1914-
1918), jednotlivé spojenecké systémy umiestni v priestore. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické pojmy 
príznačné pre dobu. 
O Používa všeobecné pojmy (napr. spojenecké systémy, 
pozičná vojny, hospodársky potenciál, zázemie), a  odborné 
výrazy súvisiace s témou (napr. Dohoda, Centrálne mocnosti, 
koloniálna ríša, nerovnomerný rozvoj).  

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie hospodársku charakteristiku jednotlivých 
spojeneckých zväzkov, a konštatuje, že hospodárske pozadie 
mocností Dohody (populácia, národný produkt) bolo silnejšie 
než pozadie Centrálnych mocností, alebo uvedie, že nemecký 
systém spojencov sa ohraničil na kontinent, kým si vytýčil ciele 
vo svetovej politike, a konštatuje, že Dohoda obkľúčila 
nemecký spojenecký systém zo všetkých strán.   

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný charakterizuje a rozoberá hospodársky potenciál 
spojeneckých systémov a činitele určujúce ich šance. 
O Napr.: uvedie, že Dohoda vstúpila do súťaže o kolónie skôr 
a aj v tej dobe postupovala v kolonizácii rýchlejším tempom, 
než Nemecko, a to podstatne zväčšilo šance Dohody. 
O Napr.: uvedie, že Dohoda disponovala väčšími zálohami, 
a konštatuje, že predĺženie vojny bolo priaznivé práve pre 
Dohodu a nie pre Centrálne mocnosti, ktoré stavali na bleskovú 
vojnu, alebo uvedie, že najvýznamnejšou hospodárskou silou 
doby sa stali Spojené štáty americké, a konštatuje, že zrážku 
medzi spojeneckými sústavami rozhodol prakticky výber strán 
Spojených štátov.  

0–6 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

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

0–2 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 24 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 

 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga 0622 12 / 19 2007. május 9. 

Történelem szlovák nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

15. Zaujatie vlasti (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný predstaví a analyzuje predovšetkým príčiny a okolnosti 

zaujatia vlasti. 
V odpovedi pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. vzťah medzi útokmi z vonku a zaujatím vlasti).  

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie čas zaujatia vlasti (895-900), spomenie 
zemepisné/etnické pomery v Karpatskej kotline alebo 
geopolitické špecifiká oblasti (napr. sféra záujmov Byzancie 
a Východofranskej ríše, niet jednotného štátneho útvaru).  

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické pojmy 
spojené s témou.  
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. štát, vojenská 
výprava, etnikum, polonomádny atď.), resp. správne požíva 
odbornú terminológiu súvisiacu s témou (napr. kmeň, kmeňový 
zväz, knieža, Pečenehovia, Slovania atď.).  

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a vyvodí 
z nich jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie, že Maďari pred zaujatím vlasti bojovali na 
Balkáne, útok Pečenehov zaskočil Maďarov žijúcich v Etelközi, 
a konštatuje, že zaujatie vlasti prebiehalo vo viacerých fázach, 
po dlhšiu dobu.  

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma a rozoberá príčiny vedúce k zaujatiu vlasti.  
O Napr.: uvedie, že Maďari prichádzajúci do Karpatskej kotliny 
sa zúčastňovali vojen okolitých štátov (byzantsko-bulharské 
boje), prítomnosť maďarských vojsk na Balkáne vyvolala útok 
Pečenehov, alebo uvedie, že tlak nomádnych národov 
z východu donútil Maďarov k vstupu do Karpatskej kotliny.  
O Napr.: uvedie, že nomádne maďarské kmene uzatvorili 
v Etelközi kmeňový zväz, a konštatuje, že ich sila tým významne 
vzrástla, čo prispelo k úspechu zaujatia vlasti, alebo uvedie, že 
v Karpatskej kotline nebol žiaden silný štátny útvar, a konštatuje, 
že vďaka tomu a priaznivým prírodným danostiam bola táto 
oblasť pre Maďarov príťažlivá . 

0–6 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

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

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 24 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 
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16.  Boje Jána Huňadiho (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný predstaví a analyzuje protiturecké boje Jána 
Huňadiho. 
Rozbor odhalí nepriaznivý medzinárodný pomer síl 
(vojenská presila Turkov, postavenie Balkána, nedostatok 
jednoty v Európe).  
Predstaví ciele a výsledky najvýznamnejších útočných 
a obranných vojenských operácií Huňadiho (napr. vytvorenie 
nárazníkových štátov). 
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, 
sformuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že Huňadiho protiturecké boje spadajú do 
polovice 15. storočia (1442-1456), a poukazuje na to, že 
následkom svojich výprav na Balkáne sa Turci v tomto 
obobí dostali na južné pomedzie, čím ohrozovali stredoveké 
Uhorské kráľovstvo.  

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledujúce všeobecné pojmy: napr. osmánsko-
turecký, výprava, pomedzný hrad (tvŕdza), diplomacia, 
a správne používa odbornú terminológiu spojenú s témou: 
napr. pomedzná línia, janičiar, spáhi, regulárne vojsko. 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie, že Turci boli vo významnej presile aj 
podľa mienky súčasníkov, a konštatuje, že Uhorské 
kráľovstvo samé nemohlo dlhodobo odolávať Tureckým 
útokom. 
O Napr.: uvedie, že boli diplomatické snahy o vytvorenie 
európskej jednoty, a konštatuje, že tieto boli neúspešné.  
O Napr.: uvedie významnejšie výpravy Huňadiho, 
charakterizuje ich, a konštatuje, že vďaka jeho výpravám sa 
Turci nedostali do Uhorska.  

0–8 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma ciele Huňadiho výprav, stavia ich do 
súvislosti s aktuálnou situáciou tureckej expanzie na 
Balkáne. Výsledky výprav hodnotí v zrkadle medzinárodného 
pomeru síl. 
O Napr.: odhalí, že Osmánska ríša bola v predmetnom 
období na vrchole svojej slávy, a uvedie, že vďaka svojim 
dobývaniam (napr. obsadenie Byzancie) v tomto období 
významne upevnila svoju moc na Balkáne, teda 
bezprostredne ohrozovala južné hranice Uhorska. 
O Napr.: uvedie, že uhorský stavovský štát čelil despotickej 
moci, ktorá mohla ľahšie sústrediť svoje sily, a to ďalej 
znižovalo šance Uhorska, alebo uvedie, že Ján Huňadi, 
pokračujúc v politike kráľa Žigmunda, sa snažil udržať systém 
nárazníkových štátov, a konštatuje, že jeho výpravy slúžili 

0–10 
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zväčša tomuto zámeru.   
O Napr.: uvedie osobné motívy Jána Huňadiho, jeho 
finančné možnosti, vojvodcovské schopnosti, strategické 
predstavy, a konštatuje, že jeho výnimočné schopnosti a 
osvedčenosť v ťažkej situácii v značnej miere prispeli 
k úspechu. 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami. 

Skladba, jazyková 
správnosť 

Slohová práca študenta sa skladá z viet. Vety sú jasné 
a jednoznačné. 
Rozbor tvorí upravený text, ktorý slúži logickému rozvinutiu 
obsahu. 
Konštatovania odzrkadľujú schopnosť študenta citlivo 
analyzovať. 
Text neobsahuje hrubé gramatické alebo pravopisné chyby. 

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 42 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 21 
 
17. Aprílové zákony (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný predstaví a rozoberá predovšetkým volebné právo 

zavedené aprílovými zákonmi. 
V odpovedi pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. zastúpenie ľudu znamenalo v súlade 
s požiadavkami doby volebné právo na základe sčítania ľudu). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že aprílové zákony panovník dezignoval 11. apríla 
1848 po marcovej revolúcii. Spomenie, že Uhorsko bolo 
v tom čase súčasťou Habsburskej ríše, alebo to, že aprílové 
zákony sa vzťahovali na celé územie Uhorska.  

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. revolúcia, 
zákon, šľachtic, mešťan, poddaný), a správne používa 
odbornú terminológiu súvisiacu s témou (napr. volebné právo, 
zastúpenie ľudu, cenzus).  

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie, že volebné právo záviselo od majetkového 
cenzu, a konštatuje, že významne rozšírili volebné právo, 
pretože to už nezáviselo od pôvodu, ale od majetku 
a vzdelanosti, alebo uvedie, že tým, ktorí už v minulosti mali 
právo voliť (šľachta, meštiactvo), zákon ponecháva toto 
právo, a konštatuje, že rozšírenie práva neznamenalo 
okyptenie skorších práv.  

0–4 
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Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný analyzuje a hodnotí spoločenské a politické prvky 
volebného práva. 
O Napr.: uvedie, že zastúpenie ľudu sa zakladalo na 
majetkovom a vzdelanostnom cenze, a konštatuje, že to bolo 
príznačné pre danú dobu, alebo uvedie, že volebné právo sa 
nevzťahovalo na ženy, a to bolo príznačné pre danú dobu. 
O Napr.: uvedie, že vďaka zavedeniu princípu zastúpenia 
ľudu mnohé spoločenské skupiny (napr. majstri, poddaní 
s usadlosťou, inteligencia) dostali politické práva, 
a konštatuje, že tým sa v Uhorsku zrodil základ občianskeho 
parlamentarizmu, alebo volebné právo nezáviselo od etnickej 
príslušnosti, právo byť volený  (pasívne volebné právo) však 
mali iba tí, ktorí ovládali maďarčinu, a konštatuje, že toto 
obmedzenie vyvolalo negatívny postoj vedúcich vrstiev 
národností.  

0–6 

Skladba, jazyková 
správnosť 

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

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 24 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 
 
 
18. Národnostná otázka v dobe dualizmu (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný analyzuje predovšetkým prvky, určujúce národnostné 
pomery v období dualizmu.    
Odpoveď výstižne prestavuje významné črty právneho 
postavenia národností.  
Rozbor odhalí politické a spoločenské postavenie 
národností  a súvislosti medzi nimi (napr. maloroľníci 
a bezzemkovia patrili skôr k nejakej inej národnosti, než k 
maďarskej).   
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, 
sformuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že obdobie dualizmu sa začalo vyrovnaním 
v roku 1867 a trvalo do prvej svetovej vojny (1914-18), 
predstaví územné súvislosti národnostnej otázky (napr. 
umiestnenie jednotlivých národností v priestore).  

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou.  
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. zákon, voľby, 
etnikum, autonómia), a správne používa odbornú terminológiu 
súvisiacu s témou (napr. národnostný zákon, uhorsko-
chorvátske vyrovnanie, kolektívne právo, individuálne právo, 
jeden politický národ).  

0–4 
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Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie, že začiatkom obdobia dualizmu sa 
v záujme národností zrodili dôležité pozitívne iniciatívy, 
a konštatuje, že tie umožnili aj parlamentné zastúpenie 
Chorvátov a národnostné školstvo. 
O Napr.: uvedie špecifiká spoločenskej štruktúry 
národností, a konštatuje, že medzi etnickým zložením 
jednotlivých spoločenských skupín boli značné rozdiely.  
O Napr.: načrtne etnickú štruktúru krajiny z roku 1910, 
a konštatuje, že Maďari mali absolútnu väčšinu iba bez 
Chorvátska.  

0–8 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma a rozoberá črty národnostných pomerov 
dualizmu, analyzuje právne, spoločenské a hospodárske 
postavenie národností.   
O Napr.: odhalí, že Uhorsko spočiatku viedlo liberálnu 
národnostnú politiku, čo sa vyznačovalo hlásaním jedného 
politického národa, národnostiam však zabezpečovali rôzne 
politické a iné práva, a konštatuje, že reformy (parlamentné 
zastúpenie Chorvátov, Eötvösova reforma školstva) slúžili 
ako príklad pre celú Európu.  
O Napr.: rozpozná, že príslušníci národností patrili väčšinou 
do menej majetných vrstiev (s výnimkou Židov a Nemcov), 
a konštatuje, že následkom toho mohli majetkové rozdiely 
ľahko nadobudnúť národnostné aspekty.  
O Napr.: uvedie, že dobové úsilie o vytvorenie národných 
štátov ovplyvnilo aj maďarskú vedúcu vrstvu, a konštatuje, 
že v dobe dualizmu sčasti nedodržiavali, miestami sa snažili 
aj sprísniť nariadenia z roku 1868. 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami. 

0–10 
 

Skladba, jazyková 
správnosť 

Slohová práca študenta sa skladá z viet. Vety sú jasné a 
jednoznačné. 
Rozbor tvorí upravený text, ktorý slúži logickému rozvinutiu 
obsahu. 
Konštatovania odzrkadľujú schopnosť študenta citlivo 
analyzovať. 
Text neobsahuje hrubé gramatické alebo pravopisné chyby. 

0–8 
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19. Zahraničná politika Maďarska v medzivojnovom období (1921-1938) (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný predstavuje v prvom rade teoretickú základňu 
maďarskej zahraničnej politiky v medzivojnovom období 
a možných spojencov krajiny.  
V odpovedi pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. susedia a víťazi neboli ochotní revízie mieru, 
maďarská zahraničná politika sa teda priblížila talianskemu 
fašizmu a neskôr nemeckému nacizmu).  

 
0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore, 
správne uvedie chronológiu. 
O Uvedie čas uzatvorenia trianonskej mierovej zmluvy (4. 
júna 1920), a prvej viedenskej arbitráže, a načrtne etnickú 
štruktúru Karpatskej kotliny, alebo príznačné črty 
veľmocenských pomerov doby v tomto regióne.    

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne  
pojmy spojené s témou.  
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. zmluva 
o priateľstve, dohoda, mocenský vplyv), a  konkrétne pojmy 
súvisiace s témou (napr. Spoločnosť národov, mocnosti osi, 
revízia).  

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
 O Napr.: Charakterizuje predstavy maďarskej vedúcej vrstvy, 
a konštatuje, že Maďarsko sa po uzavretí mieru ocitlo v kruhu 
nepriateľov, a konštatuje, že možnosť úniku v 1920-tych 
rokoch predstavovalo fašistické Taliansko, v 1930-tych 
rokoch zas nacistické Nemecko. 

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný charakterizuje a rozoberá teoretickú základňu 
maďarskej zahraničnej politiky a ich zahraničnopolitické 
zložky. 
O Napr.: uvedie ťažké následky trianonského mieru, 
a konštatuje, že otázke revízie sa v tomto období nemohla 
uniknúť žiadna politická sila. 
O Napr.: uvedie, že určujúcimi prvkami maďarskej 
zahraničnej politiky v tejto dobe boli protest proti Trianonu 
a integrácia do Spoločnosti národov, a konštatuje, že spôsoby 
realizácie revízie, základnej otázky maďarskej zahraničnej 
politiky, záviseli v podstate od medzinárodných pomerov 
regiónu.  

0–6 

Skladba, jazyková 
správnosť 

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

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 24 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 
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20. Prevrat v Maďarsku (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný v prvom rade porovnáva požiadavky revolúcie r. 

1956 a prevratu. 
Odpoveď výstižne vysvetlí, že obe hnutia viedli podobné 

úsilia.  
Rozbor odhalí podstatné súvislosti medzi podobnosťami 

a rozdielmi (napr. požiadavka obnovy národnej nezávislosti 
a demokracie, revolúcia a kompromis). 
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, 

sformuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Napr.: uvedie, že rok 1956 znamenal pád Rákosiho režimu,  
rok 1989 zas pád Kádárovho režimu, a podotýka, že 
Maďarsko bolo v týchto obdobiach súčasťou sovietskeho 
bloku. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
historické pojmy spojené s témou.  
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. revolúcia, 
demokracia, boj za slobodu), a správne používa odborné 
výrazy súvisiace s témou (napr. neutralita, Varšavská zmluva, 
povstanie, prevrat/zmena politického systému, forma štátu, 
pluralita, práva a slobody).  

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie charakteristické požiadavky roku 1956, napr. 
rovnoprávny vzťah so Sovietskym zväzom, zvolenie Imreho 
Nagya za predsedu vlády, demokracia, a konštatuje, že 
univerzitná mládež žiadala v prvom rade národnú nezávislosť 
a demokratickú premenu. 
O Napr.: uvedie hlavné požiadavky prevratu, napr. pluralita 
politických strán, zabezpečenie ľudských práv, neutralita, 
a konštatuje, že požiadavky smerovali v podstate k vytvoreniu 
občianskej demokracie. 
O Napr.: porovná požiadavky dvoch období: zhodovali sa 
v podstatných črtách (národná nezávislosť a demokracia), 
v iných sa líšili (zmena vlastníckych vzťahov, vedúca úloha 
reformných komunistov), a konštatuje, že zmeny v roku 1989 
viedli jednoznačne k vybudovaniu občianskeho zriadenia 
a formulujú úplné odtrhnutie sa od Sovietskeho zväzu. 

0–8 
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Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma pozadie úsilia oboch hnutí a poukazuje na 
významné a ďalekosiahle následky. 
O Napr.: rozpozná, že revolúciu roku 1956 vyvolala politická, 
spoločenská a hospodárska kríza Rákosiho režimu, 
a konštatuje, že úspech revolúcie tkvel v roztržkách medzi 
politickými stranami a v jednote „ulice“, povstalcov. 
O Napr.: rozpozná, že k vypuknutiu revolúcie prispeli aj 
zmeny v medzinárodnej situácii (napr. XX. Zjazd SKS, 
podpísanie rakúskej štátnej zmluvy) a konštatuje, že 
podmienky dvojpólového sveta neumožnili víťazstvo 
revolúcie. 
O Napr.: uvedie, že k úspechu prevratu prispeli tak vnútro- 
ako aj zahraničnopolitické činitele, napr. kríza sovietskeho 
systému, porážka v studenej vojne, hospodársky kolaps 
Maďarska, a konštatuje, že všetky vnútorné a vonkajšie 
vplyvy spolu umožnili vybudovanie občianskej demokracie 
a opätovné získanie nezávislosti Maďarska. 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami. 

0–10 

Skladba, jazyková 
správnosť 

Slohová práca študenta sa skladá z viet. Vety sú jasné 
a jednoznačné. 
Rozbor tvorí upravený text, ktorý slúži logickému rozvinutiu 
obsahu. 
Konštatovania odzrkadľujú schopnosť študenta citlivo 
analyzovať. 
Text neobsahuje hrubé gramatické alebo pravopisné chyby. 

0–8 
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