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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 prísne k riešeniu        [    ] 
4. Zbytočná, neprijateľná 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 zpíšte 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 sú takto osobitne uvedené 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 zostať 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 bodom, 

• Ak sa úloha môže ohodnotiť 1 bodom a pozostáva z dvoch prvkov, každý správny  
prvok  odpovede sa hodnotí 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), v prípade podčiarknutia/označenia všetkých prvkov odpovede úlohu nemožno 
hodnotiť.  Ak je v úlohe počet prvkov odpovede stanovený 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 
 
Hodnotené môžu byť 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 obdobia a typu úloh ich nesprávne vybral, 
potom 

• úlohu (alebo úlohy), v ktorej dosiahol najmenej bodov,  treba ignorovať, tak 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 začal s vypracovaním viac než troch úloh, svoj výber jednoznačne neoznačí, 
ale medzi úlohami sú tri také, ktoré vyhovujú hľadiskám výberu, vyriešené úlohy treba 
hodnotiť od najnižšieho poradového čísla vzostupne (napr. 13., 15., 18. alebo 14., 15., 18.). 

Ak študent začal s vypracovaním viac než troch úloh, ale nemá tri také úlohy, ktoré by 
vyhovovali hľadiskám výberu, 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 opisu 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, obsahujú 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. Zánik rímskej ríše (Za každý prvok riešenia 0,5 bodu, spolu 2 body.)  
a) v usadení sa Gótov 
b) 395 
c)  
1. Západorímska ríša 
2. Východorímska ríša alebo Byzancia/Byzantská ríša 
(Poradie nie je podstatné.) 
 

2. Kacírske hnutia v stredoveku  (Za každý prvok riešenia 1 bod, spolu 4 body.) 
 
a) bogomilovia 
b) albigénci  
c) valdénci  
d) cirkev vystúpila násilím proti kacírskym hnutiam alebo vyobcovala kacírov  
 

3. Hospodárska politika kráľa Karola Róberta (Spolu 5 bodov.) 
a) víno, meď (Za každý prvok riešenia 0,5 bodu.) 
b) Napr. korenie, nemecké plátno, súkno, kovové výrobky  (Za každý prvok riešenia 0,5 

bodu.) 
c) (Za každý prvok riešenia 1 bod.) 

1.  
tridsiatok  

2. zlatý florén alebo florén alebo zlatý 
peniaz  

3.  portálna daň  
 
4. Prírodné vedy v ranom novoveku  (Za každý prvok riešenia 0,5 bodu, spolu 2 body.) 
 
 
 
 
 
 

5. Otázka poddanstva v XVIII. storočí (Spolu 5 bodov.) 
 

a) Robota alebo robota/práca rukami  (1 bod) 
b) Určil na jeden deň týždenne záprahom alebo dva dni roboty rukami (1 bod) 
c) Mária Terézia (0,5 bodu) 
d) 1740-1780 (1 bod) 
e) Zrušil nevoľníctvo/zrušil stav nevoľníctva alebo zakázal používanie slova nevoľník 

alebo povolil slobodne meniť bydlisko. (1 bod) 
f) Jozef II. (0,5 bodu) 

 

Galileo GalileiMikuláš Kopernik  

Rembrandt Bacon A 

D 

C 

B 
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6. Balkán v druhej polovici XIX. storočia (Spolu 3 body.) 
a) (Za každý prvok riešenia 0,5 bodu) 

 
b) Turecko alebo Turecká ríša alebo Osmanská ríša  (0,5 bodu) 
c) Turecko alebo Turecká ríša alebo Osmanská ríša  (1 bod) 

 
7. Uhorsko v reformnom období (Za každý prvok riešenia 0,5 bodu, spolu 5 bodov.) 
 

István Széchenyi                                                                        Lajos Kossuth 
 
 
 
 
 

 
8. Veľká svetová hospodárska kríza. (Za každý prvok riešenia 1 bod, spolu 4 body.) 

a) nesprávne  
b) správne  
c) správne  
d) správne 

 
9. Doba Horthyovej vlády (Za každý prvok riešenia 1 bod, spolu 4 body.) 

a) 18,8  
b) v poľnohospodárstve  
c) približne stonásobný (rozdiel) 
d) pomer poľnohospodárstva 

 

meno a priezvisko 

A, D, F, G 

meno a priezvisko  

B, C, E, H 

makedón 
muzulmán 
 

albán 
török 
 

magyar 
német 
 

egyéb 

 

2. Srbi 
3. Chorváti 
1. Slovinci 
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10. Rok 1956 (Za každý správny prvok riešenia 1 bod, spolu 4 body.) 

 

D 
 

 

B 

A 

C 
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11. Európska únia (Za každý prvok riešenia 0,5 bodu, spolu 3 body.) 
 

  Rada 
Európy  

Výbor 
alebo 

Európsky 
výbor  

Obidva Ani jeden 

1. 
Medzi členov patria prezidenti a 
ministerskí predsedovia členských 
štátov. 

X    

2. Tvorí ho 732 poslancov     X 

3. 
Môže podať návrh Európskemu 
parlamentu a Rade Európskej 
únie. 

 X   

4. Hlavnou úlohou je kontrola 
financií.    X 

5. Členov volí Európsky parlament.  X   

6. Formuluje odporúčania pre Radu 
a Výbor Európskej únie.    X 

 

 
12. Zákon o právach národných a etnických menšín (Za každý prvok riešenia 0,5 bodu, 
spolu 4 body.) 
 
a) etnická skupina žijúca na území Maďarska aspoň jedno storočie alebo maďarské štátne 
občianstvo alebo vlastný jazyk alebo vlastná kultúra  
b) 
odpoveď: Áno;  
odôvodnenie: pretože zákon vypovie, že menšiny majú právo na vytvorenie menšinovej 
samosprávy   
c) odpoveď: Nie; 
odôvodnenie: pretože nie je maďarský štátny občan 
d) odpoveď: Nie; 
odôvodnenie: pretože nie sú vymenované ako menšiny alebo nežijú jedno storočie v našej 
vlasti 
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II. SLOHOVÉ ÚLOHY VYŽADUJÚCE DLHŠIE ROZVINUTIE 
 
13. Učenia kresťanstva (krátka) 

Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný predstaví predovšetkým hlavné učenia 

kresťanstva. 
0-4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný pozná základné chronologické, topografické 
súvislosti obdobia a začlení ich do odpovede. 
O Pozná územie, kde vzniklo kresťanstvo, a umiestni jeho 
vznik do I. storočia. 

0-4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné historické pojmy (napr. 
náboženstvo, ideologia, monoteizmus), respektíve správne 
používa odborné výrazy spojené s témou (napr. 
evanjelium, hlásanie/zvestovanie viery, kresťan, 
vzkriesenie atď.). 

0-4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: poukáže na to, že kresťanské učenie obsahovalo 
nové prvky v porovnaní s náboženstvami, ktoré sa do toho 
času objavili na území Rímskej ríše, uvedie, že nové prvky 
sú: láska, spravodlivosť a nádej, a skonštatuje, že k týmto 
pojmom patrili aj štedrosť a podpora chudobných. 

0-4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví a vysvetlí hlavné učenia kresťanstva. 
O Napr.: Poukáže na to, že učenia na začiatku získali 
priazeň chudobných, skonštatuje, že poskytli uspokojenie v 
prvom rade chudobným a nabádali ich na znášanie 
útrap/ťarchy života, 
O Napr.: načrtne, že dôvodom rýchleho šírenia kresťanstva 
bolo jeho učenie, skonštatuje, že sa nestalo populárnym iba 
medzi židmi alebo skonštatuje, že kresťanstvo dalo vhodné 
vysvetlenie pre chudobných. 

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. Problematika otroctva v USA v XIX. storočí (krátka) 
 

Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy  Skúšaný predstaví otroctvo ako základný problém USA. 

Načrtne konflikt Severu a Juhu v tejto otázke, predstaví 
občiansku vojnu a zrušenie otroctva. 

0-4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný pozná základné chronologické, topografické 
súvislosti obdobia a začlení ich do odpovede. 
O Pozná hospodárske rozdiely medzi južnými a severnými 
štátmi a správne uvedie roky občianskej vojny (1861-65). 

0-4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné historické pojmy (napr. 
otrok, ústava, rozvoj priemyslu), respektíve správne 
používa odborné výrazy spojené s témou (napr. 
abolicionizmus, plantáž atď.). 

0-4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: poukáže na to, že položenie otrokov je veľmi 
biedne, južné štáty odmietnú ich oslobodenie, skonštatuje, 
že sa následkom občianskej vojny oslobodili a tento fakt 
zakotvila aj ústava. 

0-4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný odhalí základné problémy otroctva, predstaví 
dôvody za a proti. 
O Napr.: Poukáže na to, že radikalizácia problematiky 
otroctva viedla k vypuknutiu americkej občianskej vojny, 
konštatuje, že následkom občianskej vojny sa zrušilo 
otroctvo. 
O Napr.: Načrtne, že problém otroctva je zakorenený v 
hospodárstve, skonštatuje, že záujmom južných štátov, 
ktoré sa zaoberali hospodárením na plantážach, bolo 
udržanie otroctva, kým záujmom severných štátov s 
rozvíjajúcim sa priemyslom bolo zrušenie otroctva. 

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 

15. Uhorské výtvarné umenie pred bitkou pri Moháči. (krátka) 

 
Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy Skúšaný v podstate píše o uhorskom/maďarskom 
písomníctve, architektúre, zlatníckom umení. Predstaví 
začiatky románskeho a gotického slohu v Uhorsku. 

0-4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný pozná základné chronologické, topografické 
súvislosti obdobia a začlení ich do odpovede. 
O Pozná časové súradnice románskeho, gotického a 
renesančného slohu. 

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. 
architektúra, zlatnícke umenie, dobový sloh), respektíve 
správne používa odborné výrazy spojené s témou (napr. 
románsky, gotický, hrad, jazyková pamiatka atď.). 

0-4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr. uvedie, že medzi prvé jazykové pamiatky 
maďarského písomníctva patria Pohrebná kázeň a modlitba 
a Staromaďarský žalospev Márie alebo skonštatuje, že 
kostol v Jáku bol postavený v románskom štýle alebo od 
XIII. storočia sa stáva významnou hradná architektúra. 

0-4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví najdôležitejšie štýlové znaky 
románskeho a gotického slohu na 
budovách/archtektonických pamiatkach, poukáže na 
význam najdôležitejších jazykových pamiatok a spomenie 
úlohu zlatníctva v dobovom umení. 
O Napr.: uvedie, že následkom politiky Bélu IV. sa začína 
výstavba kamenných hradov v XIII.-XIV. storočí, 
skonštatuje, že hrad v Diósgyőri patrí tiež k týmto hradom. 
O Napr.: načrtne, že jazykové pamiatky sú svedectvami 
jazykového stavu daného obdobia, skonštatuje, že sa 
stredoveké písomníctvo a kultúra viazalo na cirkev. 

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 

 
16. Vznik a zmeny v systéme pohraničných hradov v Uhorsku (dlhá) 

Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný používa fakty, súvislosti, údaje spojené s témou. 

Prestaví dôležité príčiny zmien v systéme pohraničných 
hradov. 
Predstaví expanziu Turkov a obdobie hradných vojen. 

0-8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný pozná základné chronologické, topografické 
súvislosti obdobia a včlení ich do svojej odpovede. 
O Predstaví topografické zmeny, označí dôležitejšie hrady 
(Belehrad, Budín, Temešvár, Eger/Jáger) a zmeny zaradí aj 
chronologicky presne. (1526, 1541, 1566, 1568). 

0-4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. pohraničný 
hrad, vojna) a odborné výrazy spojené s témou (napr. 
pohraničné vojsko, osmansko-turecký, janičiar, bašta).  

0-4 
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Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie zmeny systému pohraničných hradov na 
základe máp, skonštatuje, že sa obranná línia následkom 
tureckého útoku a pádu najdôležitejších pohraničných 
hradov (Belehrad, Temešvár, Solnok/Szolnok) presúva na 
sever. 
O Napr.: uvedie, že jedným z bodov obratu bola bitka pri 
Moháči, skonštatuje, že utrpenie porážky pri Moháči 
znamená vojenský, mravný a politický úpadok Uhorska, 
ktoré takto nebolo schopné odporovať ďalším útokom 
Turkov. 
O Napr.: uvedie, že pád Budína a po ňom nasledujúci útok 
v roku 1552, pád Solnoku, Temešváru, Drégela znamenal 
úlplné zrútenie systému pohraničných hradov a viedlo k 
rozdeleniu krajiny na tri časti.  

0-8 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví zmeny v systéme pohraničných 
hradov 
O Napr.: načrtne, že k vytvoreniu  systému prispela 
prítomnosť tureckého nebezpečenstva na Balkáne, 
skonštatuje, že sa systém pohraničných hradov viackrát 
zmenil následkom protitureckých bojov. 
O Napr.: uvedie, že územie pod tureckou nadvládou sa 
zaklinilo do územia krajiny, skonštatuje, že následkom 
toho sa hrady, ktoré sa nachádzali vo vnútri krajiny, sa 
zmenili na pohraničné. 
O Napr.: načrtne, že sa tretia obranná línia systému 
pohraničných hradov vytvorila po uzavreti drinopolského 
mieru (1568), skonštatuje, že uzavretie mieru znamená 
zároveň ustálenie rozdelenia krajiny na tri časti.  
O Napr.: poukáže na to, že systém pohraničných hradov 
bol jednou z najdôležitejších zložiek uhorskej vojnovej 
stratégie a skonštatuje, že zásobovanie a udržovanie 
systému znamenalo najväčší problém pre politické 
vedenie. 

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 odrzkadľujú schopnosť študenta citlivo 
analyzovať.  
Text nebsahuje vážne gramatické alebo pravopisné chyby. 

0-8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 42 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY  21 
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17. Uhorská/maďarská aristokracia v dualistickom Uhorsku (krátka) 

Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný predstaví a analyzuje položenie 

uhorskej/maďarskej aristokracie. 
0-4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný pozná základné chronologické, topografické 
súvislosti obdobia a včlení ich do svojej odpovede. 
O Pozná obdobie dualizmu (1867-1918), respektíve 
základné informácie spojené s priestorovými súradnicami 
dualizmu (rozsah, 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 pojmy (napr. spoločnosť, 
dualizmus, životný štýl), respektíve správne používa 
odborné výrazy spojené s témou (napr. aristokracia, 
buržoázia, džentrík atď.). 

0-4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie, že životný štýl aristokracie sa v 
posledných storočiach významne nezmenil, skonštatuje, že 
žije naďalej uzavreným životom, v duchu kastovníctva.  

0-4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný odhalí početné prvky životného štýlu 
aristokracie. 
O Napr.: uvedie, že uhorskú aristokraciu tvorí niekoľko sto 
rodín, skonštatuje, že tieto rodiny obsadili kľúčové pozície 
a držia v rukách značnú časť politického, hospodárskeho a 
vedeckého života. 
O Napr.: načrtne, že napriek nárastu buržoázie aristokracia 
je silnejšia ako nastupujúca veľkoburžoázia, skonštatuje, že 
to je znak zhluku spoločenskej štruktúry. 

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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18. Hospodársky vývin v období dualizmu. (dlhá) 
 

Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný používa fakty, súvislosti, údaje spojené s témou. 

V podstate analyzuje vývin domáceho hospodárstva. 
Predstaví vonkajšie a vnútorné charakteristické znaky 
hospodárstva krajiny. 

0-8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný pozná základné chronologické, topografické 
súvislosti obdobia a včlení ich do svojej odpovede. 
O Predstaví hospodárske regióny, dôležité priemyselné, 
poľnohospodárske oblasti krajiny (Rakúsko-uhorskej 
monarchie ako hospodárskeho spoločenstva) v období 
dualizmu (1867-1918).  

0-4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. priemysel, 
poľnohospodárstvo, obchodníctvo, burza, banka), a 
odborné výrazy (napr. priemyselná revolúcia, 
infraštruktúra, továreň, výstavba železníc, mechanizácia 
atď.).  

0-4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie, že rozvoj železníc v období dualizmu bol 
veľmi dynamický, skonštatuje, že sa počas existencie 
monarchie vytvorí z niekoľkých železničných tratí 
lúčovitá, okružná železničná štruktúra. 
O Napr.: uvedie, že mechanizácia zastihla aj 
poľnohospodársku výrobu, zároveň skonštatuje, že 
mechanizácia bola charakteristická prevažne pre 
veľkostatky, na malých a trpasličích statkoch sa využívala 
aj naďalej ľudská pracovná sila.  
O Napr.: skonštatuje, že vznikli banky a burza, ktorá dala 
impulz rozvoju domáceho kapitálu, skonštatuje, že sa 
koncentrácia kapitálu v tomto čase zrýchlila.   

0-8 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví hospodársky rozvoj krajiny, 
charakterizuje jednotlivé hospodárske odvetvia. 
O Napr.: načrtne, že hospodársky rozvoj sa uskutočnil 
rýchlym tempom, že výdobytky prvej a druhej 
priemyselnej revolúcie sa ukázali skoro súčasne, a 
skonštatuje, že krajina sa stala stredne rozvinutou 
priemyselno-agrárnou krajinou. 
O Napr.: poukáže na to, že vytvorenie dualistického 
systému prudko podnietilo hospodársky rozvoj, 
skonštatuje, že to bolo vzájomne výhodné pre Rakúsko a 
Uhorsko alebo poukáže na to, že hospodárska integrácia v 
rámci dualizmu (napr. colná unia, slobodné prúdenie 
kapitálu a pracovnej sily) znamenali vzájomné výhody pre 
oba členské štáty (Uhorsko a Rakúsko). 
O Napr.: uvedie, že popri súkromnom kapitáli dôležitú 
úlohu zohrával aj štát, skonštatuje, že účasť štátu na rozvoji 

0-10 
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hospodárstva bola veľká (podpora priemyslu, výstavba 
železníc, zošľachťovanie plemien,  Štátne železnice 
Uhorska/MÁV). 
O Napr.: načrtne, že krajina rozvíjala čulé hospodárske 
styky so západoeurópskymi krajinami, popritom 
hospodárske styky s Rakúskom zostali tiež dôležité, 
skonštatuje, že tieto fakty napomáhali rýchlemu 
hospodárskemu rozvoju.  

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 odrzkadľujú schopnosť študenta citlivo 
analyzovať.  
Text nebsahuje vážne gramatické alebo pravopisné chyby. 
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19. Životný štýl v Horthyovskom období. (krátka) 

Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný predstaví v rámci dejín životného štýlu rozdiely 

medzi mestom a vidiekom a poukáže aj na rozdiely v rámci 
samotného mesta a v rámci samotného vidieka. 
Predstaví priaznivé životné pomery v hlavnom meste, a 
zároveň spomenie aj tienisté stránky urbanizácie.  

0-4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný pozná základné chronologické, topografické 
súvislosti obdobia a včlení ich do svojej odpovede. 
O Napr.: Pozná vnútorné pomery v krajine, pomery medzi 
rôznymi typmi osád, respektíve dvadsiate a tridsiate roky 
medzivojnového obdobia. 

0-4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. 
urbanizácia, priemyselná revolúcia, chudoba, mesto, 
dedina), respektíve správne používa odborné výrazy 
spojené s témou (napr., infraštruktúra, občan atď.). 

0-4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a 
vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie, že je veľký rozdiel medzi hlavným 
mestom a vidiekom, ale skonštatuje aj to, že aj vo 
vnútornej štruktúre totožného typu osád, na vidieku 
(dedina, mesto) ako aj v samotnom hlavnom meste sú 
veľké rozdiely alebo uvedie, že veľká časť obyvateľstva  
žije na dedine, skonštatuje, že to znamená nízky štandard 
priemernej životnej úrovne. 

0-4 
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Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný odhalí hlavné dôvody rozdielu medzi hlavným 
mestom a dedinou. 
O Napr.: uvedie, že jedným z hlavných dôvodov je 
rozdielnosť infraštruktúry, skonštatuje, že infraštruktúra na 
vidieku je podstatne zaostalejšia. 
O Napr.: načrtne, že je veľký rozdiel medzi vidiekom a 
hlavným mestom a existujú rozdiely aj v rámci rôznych  
typoch osád, skonštatuje, že jedným z dôvodov je 
hospodárska nevyspelosť krajiny. 

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 

20. Maďarská zahraničná politika v prvých rokoch druhej svetovej vojny.   (dlhá) 

Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný používa fakty, súvislosti, údaje spojené s témou. 

Predstaví hľadanie cesty maďarskej zahraničnej politiky. 
Predstaví rozdiel názorov medzi politikmi a vojenským 
generálnym štábom. Predstaví, že vojenský generálny štáb 
je za vojnu, kým politickí vedúci sú obozretnejší, počítajú s 
viacerými možnosťami. 

0-8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný pozná základné chronologické, topografické 
súvislosti obdobia a včlení ich do svojej odpovede. 
O Načrtne nárast krajiny v čase a priestore, respektíve má 
prehľad o frontoch svetovej vojny. Pozná okolnosti 
napadnutia Poľska a vojenské udalosti v rokoch 1940-
1941. 

0-4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy (napr. front, 
vojna, diplomacia), a odborné výrazy spojené s témou 
(napr. mocnosti Osi, Viedenska arbitráž, revízia). 

0-4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z uvedených 
prameňov a vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie, že maďarská zahraničná politika bola v 
čase vypuknutia vojny neutrálna, ale popritom stále 
podporuje Nemcov, skonštatuje, že Nemci postavili našu 
krajinu na svoju stranu navrátením území, ktoré nakoniec 
viedlo aj k útoku na Sovietsky zväz.  
O Napr.: uvedie, že západné mocnosti žiadali neutralitu 
Maďarska, že hrozili ťažkými následkami pre prípad 
vzdania sa neutrality, skonštatuje, že po napadnutí 
Sovietskeho zväzu nastal vojnový stav so spojencami. 
O Napr.: uvedie, že nádej z nemeckej strany na krátku, 
bleskovú vojnu sa rýchlo rozplynula, v maďarskom 
velitelstve vojska neexistuje jednotné stanovisko, do akej 

0-8 
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miery sa má zúčastniť krajina vo vojne na strane Nemcov; 
oproti bezvýhradnému spojenectvu s Nemcami a 
bezvýhradnej účasti vo vojne sa nastoľuje aj myšlienka 
väčšej dištancie, obozretnejšieho stanoviska. 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví a analyzuje možnosti maďarskej 
zahraničnej politiky. 
O Uvedie, že trianonská mierová zmluva, respektíve 
otázka jej revízie podstatne ovplyvnila zahraničnú politiku 
vlád v medzivojnovom období, a tento fakt určil aj 
formovanie maďarsko-nemeckých vzťahov v tridsiatych 
rokoch. (Účasť Nemecka na prvom a druhom náraste 
krajiny.) 
O Uvedie dôrazný antikomunizmus v Horthyovskom 
období, respektíve medzivojnovú uzavretosť Sovietskeho 
zväzu, skonštatuje, že aj tieto činitele prispeli k tomu, že 
prijatie faktu vojny proti Sovietkemu zväzu sa v Maďarsku 
stretlo s nepatrným odporom. 
O Napr.: uvedie, že v druhom roku vojny (1940) 
Maďarsko získalo ďalšie územia pomocou Nemecka (II. 
Viedenská arbitráž), skonštatuje, že tento fakt žičil silnejšej 
nemeckej orientácii, a dôvodom toho sa Maďarsko 
pripojilo k trojmocenskej dohode. 
O Napr.: uvedie, že po nemeckom útoku na Sovietsky zväz 
sa Maďarsko stalo bojujúcou stranou, skonštatuje, že to 
znamenalo jednoznačnú zviazanosť s Nemeckom, krajina 
sa nedokázala vyhnúť vojnovému stavu s členmi 
formujúcej sa antifašistickej koalície -- Anglicka a 
Spojených štátov amerických. 

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 odrzkadľujú schopnosť študenta citlivo 
analyzovať.  
Text nebsahuje vážne gramatické alebo pravopisné chyby. 
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