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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 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 štyri úlohy:  

dve krátke a dve dlhé úlohy, ktoré sa majú týkať rôznych historických období, aspoň 
dve z nich majú pojednávať o uhorských/maďarských dejinách, a aspoň jedna o svetových 
dejinách.  
 
Hodnotenie úloh v prípade nesprávneho výberu úlohy: 

 

Ak študent vyriešil štyri 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 štyri úlohy, ale neoznačí jednoznačne svoj výber, 
a medzi nimi sú štyri úlohy vyhovujúce hľadiskám výberu, v tomto prípade treba hodnotiť 
vyriešené úlohy od najnižšieho poradového čísla vzostupne (napr. 13., 16., 17., 20. alebo 14., 
16., 17., 20..). 

Ak študent začne viac než štyri úlohy, ale nemá štyri 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., 16., 19., 22.!  

 
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 (mylný 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 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 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 (3 a 4) vypočítajte body skúšky!  
7. Body skúšky pri jednotlivých úlohách netreba zaokrúhľovať!  
8. Vyrátajte celkový počet bodov skúšky získaný v štyroch esejistických úlohách! Ak  

celkový počet bodov skúšky nie je celé číslo: keď sa končí na 0,5, netreba ho 
zaokrúhľovať, keď sa končí pod 0,5, treba ho zaokrúhliť dole, ak sa končí nad 0,5, 
treba ho zaokrúhliť hore. 
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III. Stanovenie celkového počtu bodov v pracovnom liste 
 
Sčítajte počet bodov získaných v I. i II. zložke – prípadne pred tým už zaokrúhlené!  

 
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 6  
Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 8  
Skladba, jazyková správnosť 2  
Spolu 28  

 DELITEĽ  4 
Body skúšky 7  

 
 
 
Úlohy vyžadujúce dlhú odpoveď 
 

Hľadiská Možné Získané 
body 

Pochopenie úlohy 8  
Orientácia v priestore a čase 4  
Používanie odbornej terminológie 6  
Používanie prameňov 10  
Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 12  
Skladba, jazyková správnosť 8  
Spolu 42  
 DELITEĽ  3 
Body skúšky 16  
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I. ÚLOHY VYŽADUJÚCE KRÁTKU ODPOVEĎ 
 

1. Hospodárstvo starovekej Mezopotámie (Za každý správny úkon 0,5 bodu, spolu 3 body) 
a) 3  tisícročie, 2 tisícročie pred Kristom; XVIII. storočie pred Kristom 
b) poľnohospodárstvo, obchodovanie  
c) suroviny (kameň, kov, drevo) 
d) závlahové poľnohospodárstvo 

 
2. Stredoveké Anglicko (Spolu 5 bodov.) 
a) (Za každý správny úkon 0,5 bodu.) 
kráľ 
parlament 
od polovice XIV. storočia 
D a F sú zameniteľné 
C s určeným príjmom 

 
b) vysoké duchovenstvo (F); svetskí páni (D) (Za každý správny úkon 0,5 bodu.) 
c) 1215 (1 bod) 
 

3. Zahraničná politika Mateja Huňadyho (Hunyadi). (4 body) 
 
a) (Za každý správny úkon 0,5 bodu.) 
A) České kráľovstvo 
B) Nemecko-rímske cisárstvo 
C) Turecká ríša 

A 

C

B E 

D 

F 

Ezek 
felcserélhetők! 
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b) (Za každý správny úkon 0,5 bodu.) 
personálna unia: D alebo A 
útočná vojna/vojnová výprava: B alebo A 
obrana: C 
 
c) Obrana proti Turkom a zároveň získanie titulu nemecko-rímskeho cisára, aby mohol spojiť 
sily na vyhnanie Turkov (1 bod) 
 

4. Anglicko v ranom novoveku. (Spolu 3 body) 
 

a) Týmto chcelo Anglicko vylúčiť sprostredkovací obchod (1 bod) (Aj iné odpovede s 
podobným zmyslom sú prijateľné) 

b) proti Holandsku (0,5 bodu) 
c) občianstva alebo obchodníkov, priemyselníkov (0,5 bodu) 
d) ku Cromwellovi (0,5 bodu) 
e) republika (0,5 bodu) 

 

5. Dejiny Uhorska v XVIII. storočí. (Za každý správny úkon 1 bod, spolu 5 bodov.) 
a) dedičné [nástupnícke] právo ženskej vetvy Habsburgskej dynastie 
b) Márie Terézie 
c) na akceptovanie stavovskej ústavy alebo potvrdenie/zosilnenie šľachtických výsad  
d) Miestodržiteľskú radu  
e) osvietenský absolutizmus 

 

6. Francúzska revolúcia (Za každý správny úkon 0,5 bodu, spolu 4 body.) 
 
a) 
ústavní monarchisti C) 
rojalisti A) 
jakobíni B) 
girondisti D) 
 

b) 

1. A 2. C 3. D 4. B 
 

7. Životný štýl na prelome storočia (Spolu 3 body) 
a)  (Za každý správny úkon 0,5 bodu.) 
1. obraz: divadlo alebo ľudová hra 
2. obraz: šport alebo futbal 
3. obraz: tlač alebo literatúra alebo časopis 
4. obraz: kino  
 
b) Na prelome XIX-XX. storočia pod vplyvom zburžoázňovania vzrástol voľný čas 
obyvateľstva. (1 bod) (Aj iné odpovede s podobným zmyslom sú prijateľné.) 
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8. Hospodárske súvzťažnosti Európskej únie. (Za každý správny úkon 1 bod, spolu 3 
body.) 
 
a) Strata dôležitosti Anglicka, Francúzska sa dala vyrovnať iba so spojenou Európou alebo 
Vyrovnať hospodársku moc Spojených štátov alebo Vyrovnať náskok/napredovanie, prevahu 
Sovietskeho zväzu. (Aj iné odpovede s podobným zmyslom sú prijateľné.) 
b) Áno, pretože sa účasť Európskej únie vo svetovom hospodárstve do roku 1981 priblížila 
účasti Spojených štátov amerických 
c) Japonsko 
 

9. Republika rád. (Za každý správny úkon 1 bod, spolu 3 body.) 
 

a) Sľúbila ochranu integrity/územia krajiny alebo dala nádej obyvateľom krajiny alebo 
kvôli úplnej rozhorčenosti  

b) Zoštátnenie alebo odňatie súkromného vlastníctva alebo socializovanie súkromného 
vlastníctva  

c) Zúženie sa spoločenskej bázy alebo roľníctvo sa odvrátilo od vlády, pretože sa 
neuskutočnila pozemková reforma. 

 

10. Šport v Maďarsku po druhej svetovej vojne. (Za každý správny úkon 1 bod, spolu 4 
body.) 
 

a) Šport bol súčasťou socialistickej výchovy alebo šport presahoval rámec športových 
výsledkov  

b) Strana úplne usmerňovala šport 
c) Nie. 
Odôvodnenie: Popri očakávanom príkladnom chovaní sledovali športovcov, boli 
obklopení nedôverčivosťou alebo odpor voči strane znamenal ukončenie športovej 
kariéry. 

 

11. Znečistenie životného prostredia. (Za každý správny úkon 1 bod, spolu 4 body.) 
  

a) Emisiu škodlivých látok alebo emisiu skleníkových plynov alebo dôvod emísie: zmena klímy  

b) Národný program o klimatických zmenách; Národná stratégia o klimatických zmenách 

c) Rámcová dohoda OSN alebo Kjótsky protokol  
 

12. Dnešná maďarská spoločnosť. (Spolu 3 body.) 
a) Dlžoba nahromadená socialistickým systémom alebo nedostatky hospodárskych 

premien alebo vysoká inflácia (1 bod)    

b) Najvyšší: (začiatkom) roku 1991, najnižší: 1966 (Za každý správny úkon 0,5 bodu.) 

c) Novohradská (Nógrád) a Sabolčsko-Satmársko-Beregská župa (Szabolcs-Szatmár-Bereg) (Za 
každý správny úkon 0,5 bodu.) 
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13. Kríza rímskej republiky (krátka) 
 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný v podstate predstaví problémy rímskej spoločnosti, 
postavenie a úlohu otrokov. Načrtne schudobnenie nižších 
spoločenských vrstiev, zhoršenie situácie roľníctva. 
Tiež načrtne pokusy na ich riešenie. 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný uvedie historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že do polovice II. storočia pr. Kr. Rím dobyl 
kotlinu Stredozemného mora a vytvoril svetovú ríšu. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. spoločnosť, 
roľníctvo, kríza), a správne používa odborné výrazy spojené s 
témou (napr. rytiersky stav, senátorský stav, otrok). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr. uvedie, že následkom dobývania vzrástol počet 
otrokov, že sa obrábanie pôdy vykonáva namiesto voľnej 
pracovnej sily otrokmi, skonštatuje, že hospodársku silu 
Ríma zabezpečuje práca otrokov a to vedie k zhoršeniu 
situácie roľníctva, ktoré stratí svoje pozemky. 
O Napr. uvedie, že jedna vrstva spoločnosti, roľníci s malým 
statkom prišli na mizinu, skonštatuje, že sa uskutočnilo 
viacero reformných pokusov na zlepšenie ich stavu. 

0–6 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný v podstate analyzuje spoločenské problémy. 
O Napr. uvedie, že sa následkom vojnových výbojov v 
podstate zmenila rímska spoločnosť, skonštatuje, že sa 
vytvorili nové spoločenské vrstvy. 
O Napr. uvedie, že vedúca vrstva sa rozdelila na dve časti 
(stav rytierov, stav senátorov), skonštatuje, že to viedlo k 
politickej kríze. 
O Napr. uvedie, že riešenie spolocenských problémov je 
nutné, skonštatuje, že Gracchovia sú prví z reformátorov a 
ich prvotným cieľom bolo poskytnúť roľníctvu pozemky. 
Zároveň mali viaceré návrhy na zlepšenie stavu schudobnelej 
roľníckej vrstvy. 

0–8 

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 28 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 7 
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14. Cechový priemysel v stredoveku (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný sa v podstate koncentruje na stredoveké cechy. 
Poukazuje na najdôležitejšie úlohy a charakteristické znaky 
cechov. 
Analyzuje súvislosti medzi stredovekou výrobou tovaru a 
možnosťami cechov. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný uvedie historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že cechy vznikali od XII. storočia v západnej 
Európe, v mestách. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. výroba 
tovaru, peňažné hospodárstvo). 
O Správne používa odborné výrazy spojené s témou: napr. 
cech, majster. 

0–6 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie, že v cechoch vykonávali prácu ručne, 
skonštatuje, že proces práce vykonával jeden človek. 
O Napr.: uvedie, že cechy regulovali svoje ceny, mzdy, 
proces učenia, skonštatuje, že tým sa činnosť cechov stala 
uzavretou. 
O Napr.: skonštatuje, že regulovali proces výroby, počet 
pracovných nástrojov, pracovný čas, uvedie, že tým zabránili 
vytváraniu konkurencie. 
O Napr.: skonštatuje, že cechy okrem výroby vykonávali aj 
iné funkcie, uvedie, že k ich úlohám patrilo aj udržovanie 
(verejného) poriadku v meste. 

0–10 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný analyzuje príčiny vzniku cechov, ich štruktúru, 
fungovanie a vplyv na hospodárstvo. 
O Napr.: predstaví príčiny vzniku cechov, uvedie príčiny ako 
obmedzený trh a malá kúpna sila. 
O Napr.: skonštatuje, že cechy monopolizovali trh vo 
svojom okolí, uvedie, že práve preto bolo potrebné do veľkej 
miery regulovať výrobu. 
O Napr.: uvedie, že cechy sa vytvorili následkom výroby 
tovaru a peňažného hospodárstva, skonštatuje, že to znamená 
vznik deľby práce.  
O Napr.: skonštatuje, že cechy charakteristicky vznikli v 
mestách, uvedie, že to iniciovalo rozvoj miest v stredoveku. 
O Skúšaný je schopný samostatne vyvodiť konklúzie, jeho 
tvrdenia sa vyznačujú dobrou schopnosťou analýzy.   

0–12 
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Skladba, jazyková 
správnosť 

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

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 48 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 16 

 
15. Ľudské a občianske práva  (krátka) 
 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy Skúšaný porovnáva uplatnenie ľudských práv v Deklarácii 
nezávislosti a v Deklarácii ľudských a občianskych práv. 0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestni historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že obidve deklarácie vznikli koncom XVIII. 
storočia, Deklarácia nezávislosti v Spojených štátoch 
amerických a Deklarácia ľudských a občianskych práv vo 
Francúzsku. (1776, 1789) 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. osvietenstvo, 
deklarácia, ľudské práva), a správne používa odborné výrazy 
spojené s témou (napr. nezávislosť, ústava, náboženská 
sloboda). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie, že obidve deklarácie formulujú základné 
ľudské práva (napr. náboženská sloboda, rovnoprávnosť, 
sloboda slova), skonštatuje, že práva sú totožné, ale americká 
deklarácia obsahuje aj usilovanie sa o šťastie. 
O Napr.: uvedie, že Deklarácia ľudských a občianskych práv 
je vypracovanejšia, skonštatuje, že rozdiely treba hľadať v 
okolnostiach ich vzniku. 

0–6 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný v podstate porovnáva a analyzuje uplatnenie 
ľudských práv v dvoch deklaráciach. 
O Napr.: uvedie, že dokumenty konštatujú v podstate 
základné zásady ústavnosti, skonštatuje, že sa v Spojených 
štátoch americkych v rámci republiky, vo Francúzsku v rámci 
ústavnej monarchie uplatnili ľudské práva. 
O Napr.: uvedie, že obidve deklarácie vznikli za podobných 
okolností a skonštatuje, že základom totožnosti je spoločný 
ideový systém osvietenstva. 
O Napr.: skonštatuje, že dokumenty zastávajú záujmy 
občianstva, predovšetkým veľkoburžoázie, uvedie, že 
uplatnenie ľudských práv je viazané so zrušením nezávislosti 
13 kolónií a vo Francúzsku so zrušením feudalizmu. 

0–8 
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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 28 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 7 
 
16. Balkán medzi dvoma svetovými vojnami  (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný predstaví, porovnáva, analyzuje vnútornú politiku 
balkánskych štátov (Rumunsko, Juhoslávia, Bulharsko). 
Predstaví úlohu parlamentov a strán v týchto krajinách. 
Analyzuje národnostné, náboženské pomery, poukáže na 
nevyriešené problémy tohto regiónu. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestni historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že téma sa vzťahuje na dôležité krajiny Balkánu v 
medzivojnovom období. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy: napr. kríza, 
národnosť, ústava, demokracia, diktatúra. 
O Správne používa odborné výrazy spojené s témou: napr. 
kráľovská diktatúra, masová strana, polovojenská 
organizácia. 

0–6 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie na základe mapy, že hranice spomenutých 
štátov neboli určené na základe etnických hraníc, 
skonštatuje, že jeden z problémov regiónu je nedoriešenosť 
národnostnej otázky. 
O Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie pomocou chronológie, že sa diktatúry vo 
všetkých troch štátoch zaviedli v 30. rokoch XX. storočia, 
skonštatuje, že k tomu došlo vplyvom veľkej hospodárskej 
krízy alebo skonštatuje, že potom sa vo všetkých troch 
štátoch uplatnila germanofilská politika. 
O Napr.: uvedie, že popri diktátorských prvkoch sú prítomné 
aj demokratické, nacionalistické sily, skonštatuje, že tie sily 
sú slabé, nie sú schopné zabrániť násilnému prevzatiu moci. 
O Napr.: uvedie, že v medzivojnovom období okrem 
politických zápasov došlo aj k hospodárskym problémom, 
skonštatuje, že kvôli tureckej nadvláde bolo potrebné 
modernizovať balkánske krajiny. 

0–10 
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Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný analyzuje dôvody vytvorenia sa autoritatívnych 
systémov a ich vplyv na ďalší rozvoj týchto krajín. 
O Napr.: skonštatuje, že teritoriálne nariadenia mierových 
rozhodnoutí po prvej svetovej vojne nebrali na zreteľ etnické 
hranice, uvedie, že to viedlo k vnútropolitickej kríze a k 
zosilneniu nacionalizmu. 
O Napr.: uvedie, že následkom teritoriálnych a 
národnostných konfliktov sa medzi štámi nemohla vytvoriť 
ani politická, ani hospodárska spolupráca, skonštatuje, že to 
viedlo v krízovej situácii k ťažkému otrasu hospodárstva. 
O Napr.: znázorní, že pretrvávajúca kríza viedla k vážnym 
spoločenským problémom a skonštatuje, že to viedlo k 
vytvoreniu diktatúr. 
O Napr.: uvedie, že vznikli pravicové strany, polovojenské 
organizácie a skonštatuje, že to silne vplývalo na vznik 
diktatúr a germanofilskej politiky. 
O Skúšaný je schopný samostatne vyvodiť konklúzie, jeho 
tvrdenia sa vyznačujú dobrou schopnosťou analýzy.   

0–12 
 

Skladba, jazyková 
správnosť 

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

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 48 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 16 

 
17. Bočkaiho vojna za slobodu  (krátka) 
 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 
Skúšaný v podstate skúma príčiny Bočkaiho povstania za 
slobodu. 
Predstaví náboženské a svetské príčiny boja za slobodu. 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestni historické udalosti v čase a priestore. 
O Napr.: uvedie, že boj za slobodu prebieha v období 
pätnásťročnej vojny (1591/93-1606), v Sedmohradsku a na 
území kráľovského Uhorska. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. boj za 
slobodu, uzavretie mieru, samostatnosť) a správne používa 
odborné výrazy spojené s témou (napr. protireformácia, 
hajdúch, protestant). 

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 pätnásťročná vojna silne zaťažovala 
hospodárstvo Sedmohradska a Habsburgskej ríše, 
skonštatuje, že Habsburgovci zažalovali uhorských 
šľachtícov, aby  vyrovnali finančnú rovnováhu ríše. 
O Napr.:  uvedie, že Habsburgovci sa v znamení 
protireformácie pokúsili o rekatolizáciu Uhorska, skonštatuje, 
že to viedlo k prenasledovaniu protestantov. 

0–6 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný v podstate skúma príčiny Bočkaiho boja za 
slobodu. 
O Napr.:  uvedie, že stavy pokladali za krivdu oklieštenie 
väčšiny stavovských práv, skonštatuje, že to viedlo k 
spoločnému vystúpeniu rozličných spoločenských vrstiev. 
O Napr.:  uvedie, že boj za slobodu mohol byť úspešný len 
pomocou Turkov, skonštatuje, že záujmom Turkov bolo 
konzervovať nastávajúcu situáciu. 
O Napr.:  uvedie, že cisárske vojská zaútočili najprv na 
Bočkaiho majetky, skonštatuje, že bezprostredným dôvodom 
vypuknutia povstania je: obrana 

0–8 

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 28 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 7 
 
18. Svätý Štefan (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 
Skúšaný analyzuje zákony svätého Štefana. Cez ne predstaví 
vytvorenie feudálneho uhorského štátu. Charakterizuje vznik 
uhorskej kresťanskej cirkvi. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestni historické udalosti v čase a priestore. 
O Napr.: uvedie, že sv. Štefan (1000-1038) založil uhorský 
štát (Uhorské kráľovstvo) 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy: napr. štát, 
náboženstvo, kresťan(ský), zákon. 
O Správne používa odborné výrazy spojené s témou: napr. 
župan, župa, desiatok, biskupstvo. 

0–6 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie, že Štefanove cirkevné zákony boli veľmi 
prísne, skonštatuje, že to bolo potrebné preto, lebo zavedenie 
kresťanstva vyvolalo odpor v našej krajine. 
O Napr.: uvedie, že kniha zákonov obsahuje prevažne 
zákony trestného charakteru a skonštatuje, že úlohou týchto 

0–10 
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zákonov bolo v prvom rade ochrana feudálneho súkromného 
majetku. 
O Napr.: uvedie, že Štefan pomocou zákonov zorganizuje 
systém žúp, skonštatuje, že cieľom zorganizovania 
kráľovských žúp bolo vytvorenie systému verejnej správy. 
O Napr.: uvedie, že cieľom bolo aj to, aby štabilizoval 
postavenie cirkvi a tiež svoje vlastné (kráľovské) postavenie, 
preto zákonom reguluje ich ochranu a mieru daní. 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví svätého Štefana a analyzuje založenie 
štátu. 
O Napr.: uvedie, že v prvých rokoch svojho panovania jeho 
cieľom je upevnenie svojej moci, skonštatuje, že porazil 
svojich nepriateľov. 
O Napr.: uvedie, že vytvoril cirkevný systém, založil desať 
biskupstiev, skonštatuje, že tým chcel zosilniť samostatnosť 
štátu alebo že prijatím kresťanstva vyjadril spolupatričnosť 
so západnou Európou. 
O Napr.: uvedie, že založil systém žúp, skonštatuje, že župy 
zabezpečili vojenskú, spravovaciu, hospodársku a právnu 
funkciu. 
O Napr.: uvedie, že svätý Štefan zákonmi vytvoril 
kresťanský, feudálny štát, ktorý sa stal najsilnejším štátom 
strednej Európy. 
O Skúšaný je schopný samostatne vyvodiť konklúzie, jeho 
tvrdenia sa vyznačujú dobrou schopnosťou analýzy. 

0–12 
 

Skladba, jazyková 
správnosť 

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

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 48 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 16 

 
19. Občianske prvky v období dualizmu  (krátka) 
 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy Skúšaný vyzdvihuje a analyzuje v zákonoch prvky 
občianskeho štátu. 0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestni historické udalosti v čase a priestore. 
O Napr.: uvedie, že po vyrovnaní nastal nový smer 
zburžoázňovania krajiny, vybudovanie systému inštitúcií 
prebiehalo v rokoch 1867-1868, názov nového štátu je: 
Rakúsko-Uhorská monarchia. 

0–4 
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Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. občiansky 
štát, zákon, štát, cirkev, verejná správa, verejné 
zdravotníctvo) a správne používa odborné výrazy spojené s 
témou (napr. zákon o ľudových školách, ľudové školstvo, 
štátny matričný úrad). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie, že časť zákonov smeruje k organizácii štátu, 
uvedie, že popri zorganizovaní verejnej správy sa stane 
súčasťou zákonodarnej činnosti aj položenie základov 
hospodárskeho života. 
O Napr.: uvedie, že niektoré zákony sa usilujú o odstránenie 
rozdielov medzi cirkvami a o oddelenie cirkví od štátu, 
skonštatuje, že po emancipácii Židov zabezpečia úplnú 
občiansku a náboženskú slobodu pre všetkých občanov štátu. 

0–6 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný v odpovedi predstaví a analyzuje v podstate 
občianske prvky štátu. 
O Napr.: uvedie, že po vyrovnaní sa naskytla možnosť 
zburžoázňovania v Uhorsku, skonštatuje, že položenie 
základov sa uskutočnilo veľmi skoro. 
O Napr.: uvedie, že moc katolíckej cirkvi zoslabne, 
skonštatuje, že zrušenie náboženských rozdielov je jedným z 
hlavných predpokladov občianskeho štátu. 
O Napr.: uvedie, že cieľom je zrušenie spoločenských a 
rodových prednostných práv, skonštatuje, že cieľom je 
zmenšenie rozdielov medzi spoločenskými vrstvami. 

0–8 

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 28 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 7 
 

20. Národnosti v Uhorsku  (dlhá) 
 

 Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný v podstate skúma vzťah národností a 
Maďarstva/maďarského národa v XIX. storočí. 
Rozlišuje medzi národnostnou politikou v období reforiem, 
revolúcie a boja za slobodu a v dualizme. 
Analyzuje reakcie národností. 
Analyzuje vplyv národnostnej otázky na rozvoj krajiny. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestni historické udalosti v čase a priestore. 
O Napr.: uvedie, že míľnikmi v XIX. storočí boli obdobie 
reforiem, roky 1848-49 a vyrovnanie, respektíve poukáže na 
geografickú polohu národností Uhorska. 

0–4 
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Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy: napr. krajinský 
snem, zákon, národnosť, revolúcia. 
O Správne používa odborné výrazy spojené s témou: napr. 
národný štát, národnostné práva, politický národ. 

0–6 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr.: skonštatuje národnostné pomery v XIX. storočí, 
uvedie, že maďarská asimilačná politika viedla k tomu, že 
napiek dynamickému rastu počtu obyvateľstva pomer 
národností klesal.  
O Napr.: skonštatuje, že v období reforiem postoj 
maďarského národa ešte nie je jednotný a jednoznačný, 
uvedie, že aj viacerí podporujú podobné hnutia iných 
národností. 
O Napr.: skonštatuje, že počas revolúcie a boja za slobodu sa 
národnostné snahy zosilnili, uvedie, že ich odmietnutie je 
jednou z príčin porážky boja za slobodu. 
O Napr.: skonštatuje, že sa maďarská politika po vyrovnaní 
stala silnejšie a ráznejšie protinárodnostnou, skonštatuje, že 
to vyvolalo vážny odpor zo strany národností. 

0–10 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví a analyzuje národnostnú problematiku. 
O Napr.: skonštatuje, že nacionalizmus v prvej polovici XIX. 
storočia znamenal veľkú výzvu v tomto regióne, skonštatuje, 
že urýchlil obrodenie aj iných národností. 
O Napr.: skonštatuje, že v Uhorsku v období reforiem bolo 
zbadať aj istú toleranciu voči národnostiam a skonštatuje, že 
to sa vzťahovalo iba na osobné práva národností (napr. 
výuka v materinskom jazyku, kultúra). 
O Napr.: skonštatuje, že víťazstvo revolúcie, zatlačenie 
národností do pozadia, odmietnutie požiadaviek národností 
postaví národnosti proti maďarskému národu, skonštatuje, že 
to je jednou z príčin porážky boja za slobodu. 
O Napr.: skonštatuje, že podpísaním vyrovnania, 
vybudovaním dualistického štátu sa stane jednoznačným, že 
požiadavky národností (napr. použitie materinského jazyka, 
výuka v materčine, nariadenia o materinskom jazyku) sa 
odmietnu, uvedie, že to viedlo k opozícii maďarského národa 
a národností ako aj k zosilneniu nacionalizmu. 
O Skúšaný je schopný samostatne vyvodiť konklúzie, jeho 
tvrdenia sa vyznačujú dobrou schopnosťou analýzy. 

0–12 
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Skladba, jazyková 
správnosť 

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

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 48 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 16 

 
21. Hospodárske účinky prevratu   (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy Skúšaný predstaví hospodárske účinky prevratu. Analyzuje 
hospodárske problémy, príčiny úpadku. 0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestni historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že naša vlasť je súčasťou regiónu a prevrat sa 
rozrástol v roku 1989. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. hospodárstvo, 
socializmus, prevrat/zmena politického systému) a správne 
používa odborné výrazy spojené s témou (napr. inflácia, 
nezamestnanosť). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie, že prevrat viedol k zníženiu reálnych 
zárobkov, k zvýšeniu nezamestnanosti  a inflácie, 
skonštatuje, že ich príčinou bola aj nesprávna hospodárska 
politika socialistického systému. 
O Napr.: uvedie, že privatizácia poľnohospodárstva bola 
sčasti chybná, skonštatuje, že v poľnohospodárstve popri 
životaschopných veľkých statkoch vznikli statky menšie ako 
5 hektárov, ktoré neboli schopné udržať poľnohospodárstvo 
nažive. 

0–6 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný v podstate predstaví mechanizmus a problémy 
hospodárskeho prevratu. 
O Napr.: uvedie, že odškodňovanie zčasti bolo chybné, 
skonštatuje, že príčinou toho bolo, že sa do hospodársko-
politickej argumentácie vmiešali aj prvky politicko-mravnej 
spravodlivosti. 
O Napr.: uvedie, že zrušenie štátnych podnikov a privatizácia 
(účinná výroba orientovaná na zisk) zvýšili nezamestnanosť, 
a skonštatuje, že ako predchádzajúca okolnosť existovala aj v 
socialistickom systéme „nezamestnanosť vo vnútri 
podnikov”. 
O Napr.: uvedie, že vytvorenie trhových podmienkov si 
vyžiadalo značné obete, skonštatuje, že trhové hospodárstvo 

0–8 
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v prvých rokoch muselo zápasiť s vážnymi ťažkosťami 
(inflácia, zníženie HDP, nezamestnanosť atď.). 

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 28 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 7 
 
22. Antisemitizmus v Horthyovskom období  (dlhá) 

 Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný predstaví vznik antisemitizmu v Maďarsku medzi 
dvoma svetovými vojnami. 
Predstaví protižidovské prejavy doby a radikalizáciu 
protižidovskej atitúdy. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestni historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že maďarskú spoločnosť charakterizoval do 30. 
rokov XX. storočia radikálny protižidovský výstup. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy: napr. genocída, 
rasová diskriminácia. 
O Správne používa odborné výrazy spojené s témou: napr. 
antisemitizmus, židovské zákony, nútená práca. 

0–6 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie, že maďarská verejnosť po prvej svetovej 
vojne pokladá Židov za hlavného nepriateľa, skonštatuje, že 
židovská otázka sa na začiatku 20. rokov nastoľuje už nie 
ako náboženská, ale ako etnická, politická otázka. 
O Napr.: uvedie, že prvý židovský zákon zaviedol 
obmedzenia v niektorých oblastiach hospodárskeho života, 
skonštatuje, že tým maďarská spoločnosť začala uplatňovať 
diskriminačnú, vylučovaciu politiku. 
O Napr.: uvedie, že druhý židovský zákon už vylúčil 
židovstvo na základe rasovej diskriminácie, skonštatuje, že 
znamenal obmedzenie ľudských a politických (napr. 
volebných) práv. 
O Napr.: uvedie, že v 20. rokoch sa pokúsili židovstvo 
obmedziť na poli hospodárskeho a vedeckého života, 
skonštatuje, že tento zákon bol prvým diskriminačným 
zákonom takého charakteru v Európe. 

0–10 
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Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný analyzuje vznik antisemitizmu a jeho 
radikalizáciu. 
O Napr.: uvedie, že sa antisemitizmus  znovu zjavil po prvej 
svetovej vojne, skonštatuje, že sa to pokladá jednak za 
dedičstvo dualizmu, jednak bol spôsobený porážkou prvej 
svetovej vojny. 
O Napr.: pripomína to, že zosilňujúci sa antisemitizmus 30. 
rokov možno vysvetliť stále sa stupňujúcim nemeckým 
vplyvom a skonštatuje, že židovské zákony nasledovali 
nemecké vzory. 
O Napr.: uvedie, že židovstvo v pomere obyvateľstva bolo 
vo väčšej miere zastúpené  v intelektuálnych a obchodných 
zamestnaniach a skonštatuje, že tento fakt vyvolal 
podozrievanie a závisť väčšinovej spoločnosti. 
O Napr.: uvedie, že diskriminácia židovstva prebiehla v 
našej vlasti rýchlo a organizovane, skonštatuje, že to 
poukazuje na protižidovský postoj maďarskej spoločnosti. 
O Skúšaný je schopný samostatne vyvodiť konklúzie, jeho 
tvrdenia sa vyznačujú dobrou schopnosťou analýzy. 

0–12 
 

Skladba, jazyková 
správnosť 

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

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 48 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 16 
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