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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 celkový/úplný počet bodov, ktorý študent dosiahol.  
V písomke uveďte tiež body za čiastkové úlohy.  

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 bodov 
Chýbajúca odpoveď: 0 bodov 
 

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

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

Bodovanie úloh pozostávajúcich z viacerých prvkov:  

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

• Ak sa úloha môže ohodnotiť 1 bodom a pozostáva z dvoch prvkov, každý správny  
prvok  odpovede sa hodnotí 0,5-0,5 bodom.  
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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), je úloha v prípade podčiarknutia/označenia všetkých prvkov odpovede 
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 podložiť písomným odôvodnením. 
 

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

Jedna krátka úloha zo svetových dejín,  
Jedna krátka úloha z maďarských (uhorských) dejín,  
Jedna dlhá úloha z maďarských (uhorských) 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. 

• treba hodnotiť úlohu (alebo úlohy), 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. 

Slohové úlohy treba hodnotiť pomocou kľúča riešení, ktorý obsahuje konkrétne 
hľadiská a úkony hodnotenia, ako aj 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 

konštatovania a závery? 
 

Pri samotnom hodnotení úloh je prvým krokom rozhodnúť, 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 (krátkych) úlohách vyžadujúcich riešenie problému  
 

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 obsahové prvky, ktoré k nim 
patria, 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 obsahových prvkov, aj dva až tri. 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 počet bodov za obsah, ktorý k nemu patrí, 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 (mylný údaj, tvrdenie). 
0 bodov sa dáva v prípade, ak skúšaný za obsahové prvky nedostal žiadny 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 oddelených od seba 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 (krátkych) úlohách vyžadujúcich riešenie problému  
 
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 hrubých 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 gramatické alebo 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 vybodkovanom mieste môže byť dokončený na prázdnej časti papiera 
a môže byť aj hodnotený. 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 slohových úlohách! (Ak sa 

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

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

Hľadiská Možné Získané 
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 
 

Hľadiská Možné Získané 
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. Veľké svetové náboženstvá. (Za každý prvok riešenia 0,5 bodu, spolu 2 body) 

Politeizmus Monoteizmus 
brahmanizmus kresťanstvo 

buddhizmus islam 

2. Stredoveká kultúra. (Za každý prvok riešenia 1 bod, spolu 4 body) 

a) Gotika, gotický sloh, gotický štýl 
b) A, B, C (parížska katedrála Notre-Dame, katedrála v Chartres, katedrála Lincoln) 

3. Uhorské dejiny XIV-XV. storočia.  (Za každý prvok riešenia 1 bod) 
 

a) bandérium 
b) corvina/corviny 
c) čierny pluk 
d) tridsiatok alebo korunné clo 
e) portálna daň 
f) deviatok 

 
4. Anglická ústavná monarchia. (Spolu 4 body) 
 

a) 1689 (1 bod) 
b)-c)  

 Voľby nemôže ovplyvniť moc. 8. 
 Vyrubovanie daní je možné len so súhlasom parlamentu. 4. 
 Nie je možné obmedziť slobodu slova. 9.  

 
(Voľba: 0,5 bodu, priradenie príslušného radového čísla: 0,5 bodu. Za priradenie radového 
čísla možno dať 0,5 bodu len v prípade, keď je pripojené k správne zvolenej zásade.)  
 
5. Uhorsko v XVI. storočí. (Za každý prvok riešenia 1 bod, spolu 6 bodov) 
a.) správne 
b.) nesprávne 
c.) správne 
d.) nesprávne 
e.) správne 
f.) nesprávne  
 
6. Priemyselná revolúcia. (Za každý prvok riešenia 1 bod, spolu 3 body) 
A) B) F) 
 



 

írásbeli vizsga 0813 9 / 19 2008. október 22. 

Történelem szlovák nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

7. Uhorská/maďarská spoločnosť XIX. storočia. (Spolu 4 body) 
a.)  
-- napr. podriadená, závislá, kontrolovaná (0,5 bodu) 
-- riadenie domácich prác alebo riadenie žien (0,5 bodu) 
-- vykonanie všetkých domácich prác / organizovanie (0,5 bodu) 
(Prijateľná je aj iná správna odpoveď s podobným zmyslom.)  
b.) Napr. oranie alebo siatie (0,5 bodu) (Prijateľná je aj iná správna odpoveď s podobným 
zmyslom.)  
c.) postava agrárnych spoločností.  (1 bod) 
d.) Veľká rodina, viac rodín žijúcich spolu pod vedením hlavy rodiny (gazdu) oproti 
meštianskemu typu rodiny, ktorej členom je manželský pár (s nedospelými deťmi). (1 bod) 
(Prijateľná je aj iná správna odpoveď s podobným zmyslom.)  
 
8. Nacistické Nemecko. (Za každý prvok riešenia 0,5 bodu, spolu 2 body) 
 
a.) Napr.: Hitler je človekom mieru; Nemecko zbrojí, ale Hitler rozpráva o mieri; Nacizmus 
chce vojnu (Prijateľná je aj iná správna odpoveď s podobným zmyslom.)  
b.) Napr.: holubica mieru, olivová ratolesť, hákový kríž, delo, masa vojakov bez tváre 
c.) Napr.: popri prejavoch o mieri je prítomné zbrojenie;  Násilie sa zastiera frázami o mieri; 
Myšlienka mieru je v protiklade s prípravou na vojnu; Nemecko sa chystá na vojnu. 
(Prijateľná je aj iná správna odpoveď s podobným zmyslom.)  
 
9. Dejiny Maďarska po prvej svetovej vojne (Za každý prvok riešenia 1 bod, spolu 5 
bodov) 
 
a.) Napr.: Maďarské hospodárstvo stratí svoje predošlé isté bezcolné trhy alebo len cez colné 
hranice  môže zadovažovať tovary, ktoré predtým boli bezcolné. (Prijateľná je aj iná správna 
odpoveď s podobným zmyslom.) 
b.) Napr.: kamenná soľ, Maramaros Sihoť/Máramarossziget/Muramares alebo Dés/Dej alebo 
Torda/Turda; zemný plyn, Varaždín/Varasd alebo okolie Nagyváradu/Oradea; uhlie, Zsil 
völgye/ Údolie Jiu (Namiesto miestnych názvov je prijateľná aj krajina, oblasť, údolie atď.) 
c.) väčšina lesov sa dostala za nové hranice   
d.)  Napr.: V porovnaní k zachovanej železničnej sieti zostalo v štáte menej lokomotív a 
nákladných vagónov. Alebo: Pretrhnutím dôležitých tratí sa okyptila železničná sieť 
vybudovaná v dobe dualizmu. (Prijateľná je aj iná správna odpoveď s podobným zmyslom.) 
e.) Zaplatenie (vojnovej) reparácie.  
 
10. Revolúcia a boj za slobodu v roku 1956 (Spolu 2 body) 
a.) Komunistická diktatúra alebo systém straníckeho štátu alebo Rákosiho režim alebo 
ľudová demokrácia (0,5 bodu) 
b.) 23. 10. 1956 (1 bod) (Len za úplný dátum možno dať 1 bod, pol bodu nemožno dať.) 
c.) Stalin symbolizuje diktatúru alebo Stalin stelesňuje cudzí útlak, tyranstvo. (0,5 bodu) 
(Prijateľná je aj iná správna odpoveď s podobným zmyslom.)  
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11. Globálny svet (Za každý prvok riešenia 1 bod, spolu 4 body) 
 
a.) Televízia  
b.) Zvolenie Nixona za prezidenta. 
c.) Proti voličom - televíznym divákom. 
d.) Telefonické otázky sa pretvoria do takého významu, aby zodpovedali dopredu nacvičeným 
otázkam. Takýmto spôsobom vznikne dojem, že Nixon odpovedá na neznáme otázky. 
(Prijateľná je aj iná správna odpoveď s podobným zmyslom.)  
 
12. Dnešná maďarská spoločnosť (Spolu 3 body) 
 
a.)  
● počet pôrodov klesá (0,5 bodu) 
● počet úmrtí sa zvyšuje (0,5 bodu)  
b.) Od roku 1981 počet úmrtí prevyšuje počet pôrodov, alebo od roku 1981 namiesto 
prirodzeného prírastku obyvateľstva je charakteristický demografický úbytok. (Prijateľná je 
aj iná správna odpoveď s podobným zmyslom.) 
c.) Napr.: Zostarnutie populácie (alebo: v rámci jednej generácie rastie počet oprávnených 
osôb na dôchodok), oproti tomu počet ekonomicky aktívnych obyvateľov klesá. Alebo: Z 
dôchodkových príspevkov menšieho počtu aktívnych pracovníkov sa stále ťažšie vypláca 
dôchodok dôchodcom, ktorých počet stále rastie. (Prijateľná je aj iná správna odpoveď s 
podobným zmyslom.)  
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II. SLOHOVÉ ÚLOHY, VYŽADUJÚCE DLHŠIE ROZVINUTIE 
 

13. Dejiny islamu a arabského sveta (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na dejiny vzniku islamu, 

na činnosť proroka Mohameda. Analýzou pripojených 
prameňov poukazuje v odpovedi na podstatné súvislosti. 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestní počiatky islamu v čase a priestore. 
O Počiatky situuje do prvej tretiny VII. storočia po Kr., 
spomenie rok 622. Udalosti lokalizuje na Arabský polostrov, 
spomenie sväté mesto, Mekku. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné historické pojmy: napr. 
kočovníctvo/nomadizmus, kmeň, náboženstvo, 
monoteizmus/jednobožstvo, prorok/profét; resp. správne 
používa odbornú terminológiu súvisiacu s témou: napr.  
židovské náboženstvo, kresťanstvo, islam, Korán, Allah. 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr. uvedie päť základných učení islamu, vyjasní vzťah 
islamu ku kresťanstvu a konštatuje, že islam je monoteistické 
náboženstvo, ktoré všetci jeho prívrženci môžu ľahko 
nasledovať.  

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví fakty, ktoré určili vznik islamu. 
O Napr.: Uvedie, že islam sa stal zjednocujúcim a vieru 
zvestujúcim náboženstvom Arabov a že sa stal politickou 
dobyvateľskou mocou.  
O Napr.: Uvedie, že židovské a kresťanské monoteistické 
náboženstvá sa vytvorili dávno pred islamom a konštatuje, že 
Mohamed ich pokladal za predchodcov islamu a istú časť 
svojho učenia postavil na židovskom a kresťanskom 
náboženstve. 

0–6 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Vypracovanie úlohy 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. Veľká svetová hospodárska kríza v rokoch 1929-1933 (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa v podstate zaoberá javmi a príčinami svetovej 

hospodárskej krízy v rokoch 1929-1933. Použitím pripojených 
prameňov poukazuje v odpovedi na podstatné súvislosti. 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestni javy svetovej krízy v čase a priestore. 
O Je prijateľné označenie rokov 1929-1933. Z hľadiska 
priestoru je prijateľný pojem „svetová”, okrem Sovietskeho 
zväzu. Keďže sa úloha bližšie vzťahuje na rozvinutý svet, 
môžeme sa uspokojiť s vymenovaním príkladov (ako napr. 
USA, Nemecko). 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy: napr. hospodárstvo, 
svetové hospodárstvo, kapitalizmus, výroba tovaru, 
nezamestnanosť; používa nasledovné historické pojmy: napr. 
burza, hospodárska kríza, kríza z nadbytku, klesanie cien, 
dopyt-odbyt. 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov.  
O Napr.: Poukáže na číselné alebo percentuálne údaje krízy z 
hľadiska výroby, cien, zásob a nezamestnanosti a konštatuje, 
že ktoré štáty trpeli viac krízou.  

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný v odpovedi predstaví určujúce faktory svetovej 
hospodárskej krízy. 
O Napr.: Poukáže na to, že sa svetové hospodárstvo rozvíjalo v 
druhej polovici 20. rokov v rýchlom tempe a konštatuje, že 
rozvoj prerastal do krízy z nadbytku, ktorá mala za následok 
zrútenie hospodárstva. 
O Napr.: Poukáže na to, že v USA fungovalo najsilnejšie 
hospodárstvo a zároveň Spojené štáty americké boli najväčším 
finančným centrom, ale že zrútenie amerického hospodárstva 
strhlo so sebou aj svetové hospodárstvo, ktoré bolo na neho 
naviazané silnými putami (odhliadnuc od Sovietskeho zväzu, 
ktorý fungoval ako zvláštny svet) alebo poukazuje na to, že 
boli priemyselné odvetvia, ktoré kríza nezasiahla hlboko.  

0–6 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Vypracovanie úlohy 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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15. Organizovanie štátu svätým Štefanom (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa v podstate zaoberá organizáciou štátu a cirkvi 

Štefanom. Použitím pripojených prameňov poukazuje v 
odpovedi na podstatné súvislosti. 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestní panovanie svätého Štefana v čase a 
priestore. 
O Skúšaný datuje kniežatstvo Štefana na rok 997, korunováciu 
na rok 1000 alebo 1001 (obe sú prijateľné), jeho smrť na rok 
1038. Pozná geografickú rozlohu moci Štefana: približne 
Karpatská kotlina. V súvislosti s korunováciou spomenie Rím 
(sídlo pápeža, ktorý poslal korunu) a Ostrihom/Esztergom 
(miesto korunovácie). 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné historické pojmy: napr. štát, 
cirkev, latinská cirkev, pápež, cisár; používa nasledovné 
historické pojmy spojené s témou: napr. stolica/župa, župan, 
desiatok, diecéza/biskupská stolica. 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr.: Poukáže na fakty organizácie štátu a cirkvi 
(korunovácia, dvoranstvo, stolice/župy, cirkevná organizácia) a 
konštatuje, že sa v činnosti svätého Štafana spája štátna a 
cirkevná organizácia, sú vzájomne prepojené/odkázané na 
seba. 

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Odpoveď poukáže na faktory, ktoré určili panovnícku 
činnosť svätého Štefana. 
O Napr.: Poukáže na to, že  zachovanie štátu Štefana záviselo 
od prijatia západného kresťanstva a konštatuje, že panovník sa 
tomu prispôsobí prevzatím západo-kresťanských zásad a 
organizovaním inštitúcií. 
O Napr.: Poukáže na to, že sa mocou Štefana skončil rozklad 
pokrvnej kmeňovo-rodovej organizácie, alebo vyvodí, že 
Štefan vybudoval štát na franský (západný) príklad a 
konštatuje, že prenechá svoje miesto teritoriálnym 
organizačným zásadám (stolice/župy.  

0–6 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Vypracovanie úlohy 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. Protiturecká obrana v rokoch 1541-1568 (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa v podstate zaoberá najdôležitejšími udalosťami 

protitureckej obrany a načrtnutím jej podmienok. Použitím 
pripojených prameňov v odpovedi stanoví dôležité zistenia. 0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestni skúmané javy v čase a priestore. 
O V stanovenom časovom intervale (1541-1568) osobitne 
spomenie roky: 1541, 1552, 1566. Z hľadiska priestoru uvedie 
rozpad krajiny na tri časti (kráľovské Uhorsko, územie pod 
nadvládou Turkov, Sedmohradsko) a spomenie Jáger/Eger a 
Sigoť/Szigetvár. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické pojmy 
spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné historické pojmy: napr. 
sultán, stavovstvo, štát, hrad, úver, žoldnier, útok, obrana, 
obliehanie; Používa nasledovné historické pojmy spojené s 
témou: napr. územie pod nadvládou, pohraničný 
hrad/pomedzná tvŕdza, paša. 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr.: Uvedie úbytok v rozpočte obrany a konštatuje, že 
deficit je príčinou toho, že pohraničné hrady trpeli nedostatkom 
a boli málo zásobované. 
O Napr.: Uvedie, aké metódy sa používali pri obliehaní a 
obrane hradov a konštatuje, že striedavý úspech hradných 
bojov zbrzdil, potom zastavil expanziu/rozmach Turkov. 
O Napr.: Uvedie podmienky mieru z roku 1568 a konštatuje, 
že sa aj v mierovom období prebiehali menšie bojové akcie a 
mier za zrodil na základe status quo. 

0–8 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Odpoveď poukáže na faktory, ktoré určili protitureckú 
obranu. 
O Napr.: Uvedie, že jedným z určujúcich medzinárodných 
konfliktov XVI. storočia bol protiklad Osmanskej a 
Habsburgskej ríše, a poukáže na to, že Uhorsko sa dostalo do 
pozície pohraničnej oblasti týchto dvoch veľmocí. 
O Napr.: Uvedie udalosti hradných bojov a konštatuje, že 
obranu proti Turkom charakterizoval striedavý úspech (napr. 
Temešvár, Jáger/Eger, Sigoť/Szigetvár). 
O Napr.: Uvedie, že vnútorné zdroje kráľovského Uhorska boli 
nedostatočné a konštatuje, že jeho obrana bola 
nepredstaviteľná bez financií a armády Habsburgskej ríše a 
nemeckého ríšskeho snemu.  
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými vedomosťami 
a správnymi konštatovaniami. 

0–10 
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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. Židovstvo v Uhorsku v období dualizmu (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa v podstate zaoberá s položením židovstva v období 

dualizmu. Použitím pripojených prameňov v odpovedi stanoví 
dôležité zistenia. 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestní skúmané historické javy v čase a priestore. 
O Obdobie dualizmu umiestni v rokoch 1867-1914/18. 
Historické miesto: je súčasť Rakúsko-Uhorskej monarchie. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné historické pojmy: napr. 
židovstvo, izraelitské náboženstvo, národ, národnosť, 
zburžoázňovanie; používa nasledovné historické pojmy: napr. 
vyrovnanie, asimilácia, antisemitizmus. 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr.: Uvedie údaje o počte, jazyku, zamestnaní a 
geografickom usadení židovstva v Uhorsku, a konštatuje, že 
uhorské zákonodarstvo zrovnoprávnilo národnostnú/etnickú 
skupinu, ktorej väčšina v porovnaní s celým obyvateľstvom 
patrila prevažne k mestským obyvateľom, podnikateľom, k 
inteligencii a bola asimilovaná.  

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Odpoveď poukáže na najdôležitejšie faktory, ktoré určili 
postavenie židovstva v období dualizmu. 
O Napr.: Poukazuje na to, že krajina v období dualizmu stala 
pred zburžoázňovaním alebo konštatuje, že hospodársky 
rozvoj  zabezpečil moznosť uplatnenia pre väčšinu 
spoločenských skupín a židovstvo na základe svojho vzdelania 
bolo schopné prispieť k rozmachu kapitalistického rozvoja 
alebo uvedomujúc si svoje možnosti včlenilo sa do 
uhorskej/maďarskej spoločnosti. 
O Napr.: Poukazuje na to, že uhorskú politickú elitu v období 
dualizmu charakterizoval v podstate liberálno-národný, 
prijímací postoj (aj napriek tomu, že sa niekedy vynorili aj javy 
antisemitizmu), a konštatuje, že následkom tohoto postoja bolo 
židovstvo zákonodarstvom  zrovnoprávnené (na poli 
občianskych, politických, náboženských a hospodárskych 
práv). 

0–6 



 

írásbeli vizsga 0813 16 / 19 2008. október 22. 

Történelem szlovák nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Slohová práca študenta sa skladá z viet. Vety sú jasné a 
jednoznačné. Text neobsahuje hrubé gramatické alebo 
pravopisné chyby.  

0–2 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 24 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 

 

18. Poľnohospodárstvo v období dualizmu (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný zhrnie charakteristické znaky domáceho 

poľnohospodárstva. Použitím pripojených prameňov v 
odpovedi poukáže na dôležité súvislosti 0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestni skúmané historické javy v čase a priestore. 
O Konštatuje, že uvedené obdobie možno umiestniť v r. 1867-
1914/18. Geografické súradnice: Uhorsko a je pripomenuté aj 
spoločné colné územie Rakúsko-uhorskej monarchie. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické pojmy 
spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné historické pojmy: napr. 
hospodárstvo, poľnohospodárstvo, kapitalizmus, trh, investície, 
modernizovanie; používa nasledovné historické pojmy spojené 
s témou: napr. vyrovnanie, colný systém, úver, čeľadník. 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr.: Uvedie charakteristické znaky delenia národného 
dôchodku Uhorska a konštatuje, že sa v ňom odrzkadľuje 
prevaha poľnohospodárstva.  
O Napr.: Uvedie fakt o zlepšení úverového systému a 
konštatuje, že sú to dôležité faktory poľnohospodárskeho 
rozmachu (tabuľky). 
O Napr.: Uvedie fakt vzrastu priemerného výnosu 
poľnohospodárskych plodín a zmeny v chove dobytka a 
konštatuje, že štruktúra poľnohospodárstva sa ďalej menila.  

0–8 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Odpoveď poukáže na najdôležitejšie faktory, ktoré určili 
vývoj uhorského poľnohospodárstva. 
O Napr.: Uvedie fakt spoločného colného územia monarchie a 
konštatuje, že to znamenalo istý trh pre výrobky uhorského 
poľnohospodárstva. 
O Napr.: Uvedie rozvoj domáceho mlynárskeho, 
potravinárskeho priemyslu, a konštatuje, že tento rozvoj 
pôsobil inšpiratívne na poľnohospodárstvo (napr. na pestovanie 
priemyselných  plodín,  cukrovej repy, zemiakov, obilia). 
O Napr.: Uvedie vedúcu úlohu veľkých a stredných statkov so 
silným kapitálom v rozvoji/rozvíjaní poľnohospodárstva alebo 
uvedie nesúmernosť vo vlastníctve statkov a konštatuje, že 
väčšina statkárov nebola schopná modernizovať svoj statok 
alebo lacná pracovná sila veľkého počtu malostatkárov a 

0–10 
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bezzemkov (čeľadníkov) inšpirovala k modernizácii a 
investíciám len v úzkej oblasti výroby (napr. mlátenie). 
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 
 
19. Maďarsko počas druhej svetovej vojny (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa v podstate zaoberá zatiahnutím Maďarska do 

vojny. Použitím pripojených prameňov v odpovedi stanoví 
dôležité zistenia. 0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje skúmané historické javy v čase a 
priestore.  
O Proces vstupu do vojny kladie približne do rokov 1938-
1941. Priestorové súradnice: revizionistický vzrast územia 
Maďarska, Horniaky, Podkarpatsko/Podkarpatská Rus, 
Dolniaky. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické pojmy 
spojené s témou.  
O Používa nasledovné všeobecné historické pojmy: napr. 
vojna, diplomácia, armáda/vojsko, (zahraničná) politika; 
používa nasledovné historické pojmy spojené s témou: napr. 
revízia, iredentizmus, ozbrojená neutralita, nemecké 
spojenectvo. 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr.: Uvedie, že maďarská  politika zaujala pozíciu 
ozbrojenej neutrality a konštatuje, že realita tohto postoja 
postupne zanikala. 

0–8 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Odpoveď poukáže na najdôležitejšie faktory, ktoré 
formulovali názory o druhej svetovej vojne. 
O Napr.: Uvedie, že Nemecko, ktoré podporilo revizionistické 
úsilia Maďarska, chcelo zapojiť Maďarsko do vojnovej agresie 
proti Poľsku a konštatuje, že sa Teleki na základe ozbrojenej 
neutrality dištancuje od nemeckých žiadostí.  
O Napr.: Uvedie, že maďarská zahranicná politika realizovala 
pomocou nemeckého spojenca revíziu trianonskej mierovej 
zmluvy a konštatuje, že cena revízie bola stále rastúca 
angažovanosť na strane osy alebo takto vzniknutá tiesnivá 
situácia viedla k odstúpeniu ozbrojenej neutrality.  

0–10 
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Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Slohová práca študenta sa skladá z viet. Vety sú jasné a 
jednoznačné. Text neobsahuje hrubé gramatické alebo 
pravopisné chyby.  

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 42 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 21 

 

20. Maďarské roľníctvo v 20. rokoch 20. storočia (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný v podstate predstaví pomery roľníctva v 20. rokoch 

20. storočia v súvislosti s majetkovou sústavou a z hľadiska 
spoločenského rozvrstvenia obyvateľstva. Použitím 
pripojených prameňov v odpovedi stanoví dôležité zistenia. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje skúmané historické javy v čase a 
priestore.  
O Uvedie, že predstavené obdobie je prvé desaťročie 
kontrarevolučného obdobia (Horthyho obdobie). Historický 
priestor: trianonské územie. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické pojmy 
spojené s témou.  
O Používa nasledovné všeobecné historické pojmy: napr. štát, 
poľnohospodárstvo, životný štýl, veľkostatkár, roľník, 
poľnohospodársky čeľadník, drobný statok; používa 
nasledovné historické pojmy spojené s témou: napr. 
konsolidácia, modernizácia, pozemková reforma. 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr.: Uvedie, že pomer roľníckeho, vidieckeho 
obyvateľstva, ktoré sa zaoberalo s poľnohospodárstvom, klesal 
v rokoch 1920-1931, a pripomenie, že to vyplývalo z 
modernizácie, hospodárskej premeny krajiny. 
O Napr.: Uvedie rozvrstvenosť roľníckej spoločnosti (napr. 
roľníci vlastniaci pôdu, čeľadníci, nádenníci) a konštatuje, že 
pomer roľníkov, ktorí vôbec nevlastnili alebo vlastnili iba malú 
časť pôdy, je nadmerne vysoký. 
O Napr.: Uvedie dôležité nariadenia zákona z roku 1920 a 
konštatuje, že zákon nepriniesol veľkú zmenu „v 
spravodlivejšom rozdelení statku” okrem toho, že sa zvýšil 
počet drobných statkárov a veľkosť ich statkov alebo že zákon 
bol podriadený účelu politiky.  

0–8 
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Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný poukáže na najdôležitejšie faktory, ktoré 
formulovali roľnícku spoločnosť. 
O Napr.: Uvedie, že v 20. rokoch prebieha konsolidácia 
kontrarevolúcie a spomenie, že politický úmysel zmiernenia 
napätia priniesol zákon č. XXXVI. z roku 1920. 
O Napr.: Uvedie, že extrémne nepomerné rozdelenie statkov je 
historickým dedičstvom a konštatuje, že na tomto rozdelení 
podstatne nič nezmenila ani politika 20. rokov. 
O Napr.: Uvedie, že v rámci poľnohospodárskej populácie 
pomer statkárov podnikateľského typu („meštianskeho 
roľníka”) bol malý a konštatuje, že masy malých statkárov a 
agrárnych proletárov sú znakmi zaostalej spoločenskej 
štruktúry. 
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 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 42 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 21 

 

 

 


