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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) 

(Za hrubú pravopisnú chybu sa považuje napríklad: 
- nesprávne používanie rytmického zákona 
- nesprávne používanie malých a veľkých písmen 
- nesprávne pouvívanie –i a –y) 

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 jednotlivé časti úloh 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! 
Ak celkový počet dosiahnutých bodov v krátkych jednoduchých úloohách je celé 

číslo, netreba nič podniknúť, ak však toto číslo nie je celé, treba ho zaokrúhliť (napr. 
23,5 bodov na 24). 

Osobné mená, topografické údaje a pojmy vyskytujúce sa v rámcových učebných 
osnovách, sa môžu hodnotiť iba  ak sú napísané použitím správneho pravopisu. 

Odchýliť sa od kľúča riešení je povolené iba vo výnimočných a odôvodnených 
prípadoch. Dôvody odchýlok musí opravujúci uviesť s písomným odôvodnením. 

 
II. Oprava a hodnotenie slohových úloh 

 
1. Výber úlohy 
 
Hodnotiť sa môžu spolu tri úlohy:  

Jedna krátka úloha zo svetových dejín,  
Jedna krátka úloha z maďarských (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. 

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

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

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

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

 
2. Hodnotenie úloh 

 
Pri hodnotení úloh sú rozhodujúce nasledujúce aspekty:  
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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.   
 
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”.  

Medzi týmito dvoma aspektmi hodnotenia je samozrejme úzka súvislosť, keďže úkony 
sa dajú vysvetliť a hodnotiť iba prostredníctvom konkrétneho obsahu. 

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. (Napr.: V prípade krátkych úloh na hľadiská Orientácia v priestore a čase, 
Používanie odbornej terminológie, resp. v prípade dlhých úloh Orientácia v priestore a čase 
sa môžu dať iba 0, alebo 2 alebo 4 body.)  
Ak v kľúči riešení sú pri jednom úkone uvedené viaceré obsahové prvky, kvôli úzkej 
súvislosti medzi nimi sa pri ich oprave určité počty bodov neudeľujú, (napr: v prípade 
krátkych úloh sa na hľadisko Používanie prameňov nemôže udeliť 1 bod a 4 body, na 
hľadisko Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti sa nemôže udeliť 1 bod a 5 bodov, ďalej 
v prípade dlhých úloh na hľadisko Používanie odbornej terminológie sa nemôže udeliť 1 bod 
a 4 body, na hľadisko Používanie prameňov nemôže udeliť 1 bod a 6 bodov, na hľadisko 
Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti sa nemôže udeliť 1 bod a 7 bodov .) 

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. 

 
Príklady, uvedené pri obsahových prvkoch („Napr.“) naznačujú, aký obsah je prijateľný 

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. 
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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.  

 
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 svoje myšlienky 
rozvinul 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.  
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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 slohových úlohách! (Ak 

tento počet bodov je  
- celé číslo, netreba nič robiť; 
- necelé číslo, v tom prípade ho treba zaokrúhliť podľa pravidiel matematiky 
(Napr.: 23,33 bodov zoakrúhlujeme na 23 bodov; 23,5 bodov, alebo 23,66 bodov, 
zaokrúhlujeme na 24 bodov.). 
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III. Stanovenie celkového počtu bodov v pracovnom liste 
 
Sčítajte počet bodov získaných – prípadne už zaokrúhlených – v I. i II. zložke! 

 
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 48  
 DELITEĽ  3 
Body skúšky 16  
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I. Úlohy vyžadujúce krátku odpoveď 

1. Staroveké Grécko (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 3 body.) 
a) 
1. Maraton 
2. Salamis 
b) Dareios (I.) 
c) stratég 
d) 5. storočie pred Kristom alebo 5. storočie pred našim letopočtom 
e) Sparta 

2. Románsky a gotický sloh (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 5 bodov.) 
 

románsky gotický 
b) a) 
c) d) 
g) e) 
h) f) 
i) j) 

3. Uhorské dejiny v 14-15. storočí (Spolu 4 body.) 
a) (Za každý prvok 0,5 bodu.) 

 

2 

3 

1

 
b) 1389   (0,5 bodu) 
c) Mohamed II. (alebo Mehmed II.) (1 bod) 
d) 1301 alebo 1308 

 1342 
 (Za každý prvok 0,5 bodu.)

C 

B 

A 
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4. Osobnosti a náboženské prúdy (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 
a) Alžbeta I., anglikánske (náboženstvo)   
b) (Oliver) Cromwell, puritánske  
c) Filip II., katolícke 
d) (Martin) Luther, evanjelické  

5. Panovníci a kniežatá (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 3 body.) 
(Prijateľné sú iba správne napísané mená!) 

a) Ľudovít II. 
b) František Rákoci II. 
c) Sulejman I. (Vzhľadom na rôzne pomenovania prijateľné je aj prímenie Zákonodarca, 
Výsostný či Sulejman II.) 
d) Gabriel Betlen 
e) Ján Zápoľský, alebo Ján I. 
f) Leopold I. 

6. Doba priemyselnej revolúcie (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 3 body.) 
 

Tvrdenie Pravdivé Nepravdivé
a)  X 
b)  X 
c) X  
d)  X 
e) X  
f) X  

7. Spoločnosť v období reforiem (Spolu 5 bodov.) 
a) (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
1) buržoázia 
2) stredná šľachta 
3) nižšia šľachta 
4) sedliactvo 
5) aristokracia 
b) (Prijateľné je iba správne napísané meno!) (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
1. Ľudovít (Lajos) Kossuth nižšia šľachta 
2. Štefan (István) Széchenyi vyššia šľachta 
c) dobrovoľné vykúpenie z nevoľníctva prijateľné je aj pomenovanie nevoľníctvo (0,5 bodu) 

8. Taliansky fašizmus (Spolu 3 body.) 
a) 1922     (0,5 bodu) 
b) (Benito) Mussolini   (0,5 bodu) 
c) lateránska dohoda   (1 bod) 
d) korporatívny štát alebo korporácia alebo korporačný systém   (1 bod) 

9. Maďarské hospodárstvo v medzivojnovom období (Za každý prvok 1 bod, spolu 5 
bodov.) 
a) agrárne nožnice 
b) 1927 (prijateľným je aj rok 1926) 
 koruna 
c) Štefan (István) Bethlen 
d) zatvorenie bánk 
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10. Maďarsko po roku 1945, udalosti roku 1956 (Spolu 3 body.) 
a) (Správne poradie 1 bod, v prípade chyby sa nehodnotí!) 

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

b) Paríž     (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
 február 1947 
c) Maďarská socialistická robotnícka strana alebo MSRS alebo MSZMP (1 bod) 

11. Konzumná spoločnosť (Spolu 3 body.) 
a) (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
 
Páry: 
 
 
b) ochrana životného prostredia, alebo ekologická rovnováha, alebo udržateľný rozvoj
  (Prijateľné sú aj iné správne odpovede.) (0,5 bodu) 
c) globálne otepľovanie  (1 bod) 

12. Súčasná maďarská spoločnosť (Spolu 3 body.) 
a) diskriminácia (1 bod) 
b) 
 1. rodičovský príspevok (GYES)   (0,5 bodu) 
 2. prídavok na dieťa (családi pótlék)  (0,5 bodu) 
 3. dôchodok     (0,5 bodu) 
c) ombudsman pre školstvo  (0,5 bodu) 

 

1 B 2 D 3 A 
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II. Slohové úlohy, vyžadujúce si dlhšie rozvinutie 
 
13. Islam         (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa vo svojej práci sústreďuje na predstavenie 

islamského náboženstva a používaním prameňov poukazuje na 
podstatné súvislosti. 
Uvedie napríklad historicko-zemepisné súvislosti zrodu islamu, 
predstaví dôležitejšie body jeho učenia a jeho charakteristické 
črty. 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie územné špecifiká vzniku islamského náboženstva 
(vznikol na Arabskom polostrove, odtiaľ sa šíril ďalej, 
rozhodujúca rola miest Mekky  a Mediny), a spomenie 
chronologické súvislosti (vznik v 7. storočí – 622, rozšírilo sa v 
ďalších storočiach.   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledujúce všeobecné pojmy (napr. náboženstvo, 
veriaci, modlitba, pôst, púť), resp. správne používa odborné 
výrazy témy (napr. Alah, Korán, prorok, džihád). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: islam opisuje ako monoteistické náboženstvo, 
skonštatuje, že náboženstvo je založené na zjaveniach a 
predpisoch. 
O Napr.: skúšaný uvedie päť základných povinností veriaceho 
moslima a spomenie, že popri týchto ovplyvňujú každodenný 
život veriacich aj ďalšie predpisy (svätá vojna, zákaz 
konzumácie alkoholu atď.) 

0–6 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný vo svojej odpovedi predstaví pozadie vzniku 
islamu, načrtne jeho dopad. 
O Napr. uvedie, že islam ovplyvnili aj iné monoteistické 
náboženstvá (židovské a kresťanské), a skonštatuje, že islam 
napomáhal zjednoteniu arabského regiónu. 
O Napr. uvedie, že pri vzniku islamu zohrával ústrednú úlohu 
prorok Mohamed, a poukáže na fakt, že prijatie jeho učenia sa 
stretávalo s ťažkosťami a vyžadovalo kompromisy (útek do 
Mediny, prevzatie kameňa Kába zo starého kmeňového 
náboženstva). 

0–8 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Rozvinutie sa skladá zo zrozumiteľných 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. Španielska zahraničná politika       (dlhá) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy Skúšaný sa sústreďuje na predstavenie zahraničnej politiky 
Španielska v 16. storočí, uvedie jej významnejšie udalosti. 
V odpovedi výstižne popisuje charakteristické črty zahraničnej 
politiky, poukazuje na rôzne činitele, ktoré ju ovplyvňovali. 
Skúšaný predstaví hlavné ciele zahraničnej politiky, načrtne 
vývoj medzinárodnej roly Španielska. 
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, 
vydedukuje a sformuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje historické udalosti v čase a 
priestore. 
O Uvedie názov významných oblastí španielskej zahraničnej 
politiky (kolónie, Stredozemné more, Nizozemsko, Altantický 
oceán) a spomenie rok najvýznamnejších udalostí (1492, 1571, 
1588).   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa základné pojmy a odbornú 
terminológiu súvisiacu s témou. 
O Používa nasledujúce  všeobecné pojmy (napr. Objav, 
kolónia, zmluva, mier, vojna). 
O Správne používa odbornú terminológiu témy (napr. 
absolutizmus, inkvizícia, náboženská vojna). 

0–6 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do svojej odpovede informácie z uvedených 
prameňov a vyvodí z nich patričné závery. 
O Napr. zdôrazňuje, že získavanie kolónií patrilo medzi 
významné ciele Španielska, a načrtne, ako toto prispievalo 
k rastu zahraničnopolitického významu Španielska. 
O Napr. opisuje rozhodujúcu úlohu katolicizmu 
v rozhodovacom procese zahraničnej politiky a poukazuje na 
fakt, že v zahraničnopolitických konfliktoch Španielska 
zohrávala jeho protireformačná pozícia významnú úlohu. 
O Napr. uvedie hlavných mocenských rivalov Španielska, 
načrtne podobnosti a odlišnosti v jednotlivých sporov. 
O Napr. zdôrazňuje, že vývoj zahraničnej politiky bol 
ovplyvňovaný aj hospodárskymi aspektmi, a poukazuje na to, 
že k úpadku Španielska v značnej miere prispel aj odliv 
vzácnych kovov. 

0–10 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný skúma motívy španielskej zahraničnej politiky 
v 16. storočí, predstaví dopad a následky významnejších 
udalostí. 
O Napr. spomenie, že zjednotenie Kastílska a Aragónie 
umožnilo upevnenie moci Španielska, a poukáže na to, že 
objavenie Ameriky a kolonizácia sa stali základňou 
veľmocenskej pozície Španielska. 
O Napr. vysvetlí, že zahraničnopolitické snahy motivovalo 
šírenie katolicizmu, a spomenie, že protireformačné idey viedli  
k mnohým konfliktom (Anglicko, Nizozemsko atď.) 
O Napr. uvedie, že medzi nástrojmi zahraničnej politiky boli 
tak zmluvy (Tordesillas, Zaragoza), ako aj vojny (nizozemský 
boj za slobodu, Lepanto, porážka Veľkej armády), poukazuje 

0–12 
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na to, že konflikty posilňovali aj osobné faktory (krutosť princa 
Albu, bigotnosť Filipa II. a jeho inkvizičné úsilie). 
O Napr. poukazuje na fakt, že vzácne kovy, prúdiace z Nového 
sveta, umožňovali financovanie vojen, rast moci krajiny, 
a uvedie, že odliv vzácnych kovov spôsobil úpadok tejto 
veľmocenskej pozície. 
O Svoju analýzu podloží a doplní vlastnými vedomosťami 
a konštatovaním. 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Skúšaný v odpovedi predkladá logicky štruktúrované 
vedomosti. 
Rozvinutie sa skladá zo zrozumiteľných, úplných viet, 
vyjadruje sa jasne a presne. 
Skladba odpovede je vhodná na rozvinutie témy, konštatovania 
svedčia o študentovej schopnosti citlivej analýzy. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické či pravopisné chyby. 

0–8 

Maximálny počet bodov za úlohu 48 

Maximálny počet bodov skúšky 16 
 
15. Nemecká jednota       (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa vo svojej práci sústreďuje na predstavenie 

nemeckej jednoty a používaním prameňov poukazuje na 
podstatné súvislosti. 
Uvedie historicko-zemepisné súvislosti zrodu nemeckej 
jednoty, uvedie jeho hlavné kroky, opisuje jeho význam. 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie územné špecifiká vzniku nemeckej jednoty 
(nemecké kniežatstvá, Severonemecký zväz, Alsásko 
a Lotrýnsko, miesto významnejších bojov – Königrätz, Sedan), 
a spomenie jeho chronologické súvislosti (1862,1866, 1870, 
1871).   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledujúce všeobecné pojmy (napr. jednota, vojna, 
diplomacia, branná povinnosť), resp. správne používa odborné 
výrazy témy (napr. konzervativizmus, nacionalizmus, kancelár, 
priemyselná revolúcia). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do svojej odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: načrtne hospodársky rozvoj nemeckých oblastí, 
a skonštatuje, že aj ten prispel k vytvoreniu jednoty. 
O Napr.: skúšaný uvedie charakter a princípy pruského 
mocenského zriadenia, a skonštatuje, že moderné Nemecko 
vzniklo prostredníctvom vojen, pod vedením Pruska 
a vylúčením Rakúska.  

0–6 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný vo svojej odpovedi predstaví pozadie vzniku 
nemeckej jednoty, načrtne jeho významnejšie špecifiká. 
O Napr. uvedie, že na proces zjednotenia Nemecka vplýval aj 
taliansky vzor, a skonštatuje, že idea nacionalizmu napomáhala 

0–8 
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zrodu jednoty. 
O Napr. uvedie, že predpokladom zjednotenia krajiny bola 
kapitalistická premena, a skonštatuje, že zázemie pre 
hospodársky rozvoj poskytovali priemyselná revolúcia 
a technické pokroky. 
O Napr. zdôrazňuje, že k vytvoreniu jednotného Nemecka 
prispeli aj charizmatickí vodcovia (Bismarck) a pruský 
charakter, a skonštatuje, že práve táto vlastnosť sa stala 
základom ďalších vojen a konfliktov, a prispela aj k zmenám 
vo veľkej politike. 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Rozvinutie sa skladá zo zrozumiteľných viet, text má logickú 
skladbu, študent sa vyjadruje presne. Odpoveď neobsahuje 
vážne gramatické či pravopisné chyby. 

0–2 

Maximálny počet bodov za úlohu 28 

Maximálny počet bodov skúšky 7 
 

16. Problémy rozvojových krajín        (dlhá) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy Skúšaný sa sústreďuje na predstavenie hlavných problémov 
rozvojových krajín, v odpovedi výstižne opisuje hospodárske, 
spoločenské a politické osobitosti rozvojových krajín. 
Skúšaný popisuje činitele vplývajúce na postavenie 
rozvojových krajín, analyzuje špecifiká týchto faktorov. 
Skúšaný predstaví podobnosti a odlišnosti medzi rozvojovými 
krajinami, načrtne ich rolu v súčasnosti. 
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, 
vydedukuje a sformuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje historické udalosti v čase a 
priestore. 
O Uvedie, kde sa nachádzajú rozvojové krajiny vo svete (napr. 
Ázia, Afrika), uvedie názov najvýznamnejších z nich (napr. 
Čína, Južná Afrika, India), a spomenie, že nezávislosť získali 
po druhej svetovej vojne (1945).   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa základné pojmy a odbornú 
terminológiu súvisiacu s témou. 
O Používa nasledujúce  všeobecné pojmy (napr. kolónia, 
zmluva, mier, vojna, nezamestnanosť). 
O Správne používa odbornú terminológiu témy (napr. životná 
úroveň, úmrtnosť detí, AIDS, analfabetizmus). 

0–6 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do svojej odpovede informácie z uvedených 
prameňov a vyvodí z nich patričné závery. 
O Napr. zdôrazní, že rozvojové krajiny sú nástupníckymi 
štátmi bývalých kolónií, a načrtne, že závislosť kolónie 
prispela k hospodárskej a spoločenskej zaostalosti. 
O Napr. opisuje príznačné hospodárske problémy rozvojových 
krajín (odliv kapitálu, zadĺženosť, inflácia, nízka produkcia 
a životná úroveň), a poukazuje na fakt, že za ich hospodárske 
ťažkosti nesú zodpovednosť aj vyspelé krajiny. 

0–10 
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O Napr. vysvetlí spoločenské výzvy rozvojových krajín 
(vysoká úmrtnosť detí, nízky priemerný vek, analfabetizmus, 
náboženské rozpory, nezamestnanosť, rast populácie), 
a skonštatuje, že kým niektoré problémy sú podobné, iné 
ťažkosti sa manifestujú v rôznych krajinách a regiónoch 
odlišne. 
O Napr. zdôrazňuje, že rozvojové krajiny mali pri svojom 
zrode rôzne politické pozadia a možnosti, a poukazuje na fakt, 
že niektoré z nich si vybrali cestu demokratizácie (JAR, India), 
iné však nesú znaky diktatúry (Čína). 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný skúma príčiny a pozadie dnešnej situácie 
rozvojových krajín, predstaví charakteristické následky 
hospodársko-spoločenských ťažkostí. 
O Napr. spomenie, že kolonistická závislosť znamenala pre 
jednotlivé krajiny odlišný hospodársky a politický základ, 
a poukazuje na to, že získaním nezávislosti sa na povrch 
vyplavili aj dovtedy dusené vnútorné problémy. 
O Napr. vysvetlí, že rýchly rast populácie sťažuje presadenie 
spoločenských reforiem, a spomenie, že to má dopad aj na 
hospodársku situáciu (chudoba). 
O Napr. uvedie, že samostanému politickému rozvoju 
rozvojových krajín bráni aj vnútorná jazyková, náboženská 
a kultúrna rozmanitosť týchto krajín, a spomenie, že tieto často 
vedú k občianskym vojnám a mocenským bojom. 
O Napr. poukazuje na fakt, že negatívne javy globálneho sveta 
ľahko destabilizujú rozvojové krajiny (epidémie, AIDS, 
znečistenie životného prostredia, nezamestnanosť, odliv 
kapitálu), a skonštatuje, že to môže viesť k hospodársko-
spoločenskému zaostávaniu rozvojových krajín. 
O Svoju analýzu podloží a doplní vlastnými vedomosťami 
a konštatovaním. 

0–12 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Skúšaný v odpovedi predkladá logicky štruktúrované 
vedomosti. 
Rozvinutie sa skladá zo zrozumiteľných, úplných viet, 
vyjadruje sa jasne a presne. 
Skladba odpovede je vhodná na rozvinutie témy, konštatovania 
svedčia o študentovej schopnosti citlivej analýzy. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické či pravopisné chyby. 

0–8 

Maximálny počet bodov za úlohu 48 

Maximálny počet bodov skúšky 16 

17. Knieža Gejza        (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa vo svojej práci sústreďuje na predstavenie vlády 

kniežaťa Gejzu a používaním prameňov poukazuje na 
podstatné súvislosti. 
Uvedie významnejšie znaky Gejzovej vlády, jej rozhodujúce 
udalosti, vplyv a význam Gejzovej politiky. 

0–4 
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Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že Gejza panoval v Karpatskej kotline, spomenie 
významnejšie miesta súvisiace s jeho vládou (Quedlinburg, 
Pannonhalma), a uvedie, že Gejza bol kniežaťom v rokoch 
972-997.   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledujúce všeobecné pojmy (napr. mier, vojna, 
knieža, cisár, kresťanstvo, zväz), resp. správne používa 
odborné výrazy témy (napr. výpravy, seniorát, dynastická 
politika, centralizácia, zakladanie štátu). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do svojej odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: načrtne základnú zahraničnopolitickú situáciu po 
výpravách, a skonštatuje, že snaha o mier napomáhala procesu 
založenia štátu. 
O Napr.: skúšaný uvedie, že prevzatie kresťanstva bolo 
významným prvkom integrácie Maďarov, a skonštatuje, že 
Gejza šíril kresťanstvo iba ťažko a násilne.  

0–6 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný vo svojej odpovedi predstaví príznačné dôvody a 
pozadie Gejzových rozhodnutí., načrtne hlavné následky jeho 
politiky 
O Napr. uvedie, že neúspech koristníckych výprav výrazne 
stimuloval vytvorenie mierovej zahraničnej politiky, 
a poukazuje na to, že politika dynastického manželstva slúžila 
nielen zahraničnej politike, ale aj zmene domácej tradícii 
dedenia. 
O Napr. uvedie, že prevzatie kresťanstva bolo významným 
krokom vnútornej i zahraničnej politiky, a skonštatuje, že jeho 
šírenie sa stalo zdrojom mnohých konfliktov. 
O Napr. vysvetlí, že opatrenia kniežaťa Gejzu sledovali zámer 
vytvoriť samostatný uhorský štát, a skonštatuje, že jeho 
činnosť sa stala základom Štefanových štátotvorných opatrení. 

0–8 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Rozvinutie sa skladá zo zrozumiteľných viet, text má logickú 
skladbu, študent sa vyjadruje presne. Odpoveď neobsahuje 
vážne gramatické či pravopisné chyby. 

0–2 

Maximálny počet bodov za úlohu 28 

Maximálny počet bodov skúšky 7 

18. Príčiny porážky v bitke pri Moháči      (dlhá) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy Skúšaný sa sústreďuje na predstavenie príčin porážky v bitke 
pri Moháči, skúma jej vnútropolitické a medzinárodné pozadie. 
Odpoveď ozrejmuje vnútropolitické osobitosti v krajine po 
Matejovej smrti, a výstižne opisuje hospodárske, spoločenské, 
vojenské a politické okolnosti porážky. 
Skúšaný predstaví následky a dopad bitky pri Moháči. 
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, 
vydedukuje a sformuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 
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Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje historické udalosti v čase a 
priestore. 
O Uvedie významnejšie dátumy obdobia po Matejovej smrti 
(1490, 1514, 1521), rok bitky pri Moháči (1526), môže 
spomenúť rozdelenie krajiny na tri časti (1541), a spomenie  
najvýznamnejšie zemepisné názvy (Belehrad, Moháč, Budín), 
a načrtne, že Osmánska ríša vtrhla na územie Uhorského 
kráľovstva.   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa základné pojmy a odbornú 
terminológiu súvisiacu s témou. 
O Používa nasledujúce  všeobecné pojmy (napr. mier, vojna, 
ríša, zmluva, diplomacia). 
O Správne používa odbornú terminológiu témy (napr. vojnová 
daň, poddaný, pomedzná tvŕdza/hrad, žoldnierske vojsko, 
bandéria). 

0–6 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do svojej odpovede informácie z uvedených 
prameňov a vyvodí z nich patričné závery. 
O Napr. zdôrazní, že nástupom Vladislava II. na trón výrazne 
ubudli príjmy kráľovskej pokladnice, a stavia to do súvislosti 
s rozkladom Čierneho pluku.  
O Napr. opisuje vnútorné rozpory uhorskej šľachty 
a poukazuje na to, že tieto viedli k nedostatku jednoty. 
O Napr. poukazuje zhoršujúce sa životné podmienky 
uhorských poddaných a skonštatuje, že Dóžovo povstanie 
prispelo k prehĺbeniu vnútropolitickej krízy. 
O Napr. zdôrazňuje, že Osmánska ríša počas panovania 
Sulejmana znovu zaútočila, poukazuje na vojenskú prevahu 
Osmanskej ríše, alebo poukazuje na nepriaznivé medzinárodné 
okolosti, na vojenské chyby uhorského vojenského velenia. 

0–10 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný skúma politické, hospodárske, vojenské príčiny 
porážky pri Moháči, predstaví medzinárodné pozadie udalostí, 
ako aj charakteristické následky porážky v bitke. 
O Napr. spomenie, že rozpad centralizovaného štátu Mateja 
viedol k hospodárskemu úpadku, a poukazuje na to, že úpadok 
viedol k zoslabeniu vojenskej moci. 
O Napr. vysvetlí, že dobová situácia v Európe bola pre uhorskú 
zahraničnú politiku nepriaznivá (francúzsko-habsburská 
rivalita, ofenzívne správanie Turkov), a spomenie, že to 
v značnej miere ohraničilo manipulačný priestor zahraničnej 
politiky Uhorska. 
O Napr. uvedie, že domáce vnútropolitické rozpory (napr. 
ohľadom voľby kráľa, sedliacke povstanie) neumožňovali ani 
vojenskú ani politickú jednotu, a poukazuje na to, že tieto 
rozpory sa neskôr vystupňovali (dvojitá voľba kráľa). 
O Napr. poukazuje na fakt, že vojenský systém a rastúce 
príjmy Osmánskej ríše predstavovali významnú vojenskú 
prevahu nad uhorským vojskom, a skonštatuje, že ľudský 
faktor (schopnosti Sulejmana, neprítomnosť Zápoľského), zlá 
taktika a chyby rovnako prispeli k porážke, neskôr aj 
k rozpadnutiu vnútropolitickej jednoty a rozdeleniu krajiny na 

0–12 



 

írásbeli vizsga 0912 19 / 24 2010. május 5. 

Történelem szlovák nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

tri časti. 
O Svoju analýzu podloží a doplní vlastnými vedomosťami 
a konštatovaním. 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Skúšaný v odpovedi predkladá logicky štruktúrované 
vedomosti. 
Rozvinutie sa skladá zo zrozumiteľných, úplných viet, 
vyjadruje sa jasne a presne. 
Skladba odpovede je vhodná na rozvinutie témy, konštatovania 
svedčia o študentovej schopnosti citlivej analýzy. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické či pravopisné chyby. 

0–8 

Maximálny počet bodov za úlohu 48 

Maximálny počet bodov skúšky 16 

19. Hospodárstvo v období reforiem     (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa vo svojej práci sústreďuje na predstavenie 

hospodárstva obdobia reforiem, a používaním prameňov 
poukazuje na podstatné súvislosti. 
Skúšaný charakterizuje ťažkosti hospodárskej premeny, 
spomaľujúce faktory, a načrtne osobitosti a okolnosti vývoja 
hospodárstva. 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že Uhorsko tvorilo súčasť Habsburskej ríše, 
a spomenie, že pojem obdobie reforiem označuje prvú 
polovicu 19. storočia (1825/30-1848).   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledujúce všeobecné pojmy (napr. reforma, 
premena, vývoz, dovoz, priemysel, poľnohospodárstvo, 
obchod), resp. správne používa odborné výrazy témy (napr. 
infraštruktúra, cech, priemyselná revolúcia, banka, kapitál, 
úver). 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do svojej odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: načrtne agrárnu povahu uhorského hospodárstva, 
a skonštatuje jeho jednotvárnosť, zaostalosť. 
O Napr.: skúšaný uvedie, že hospodárskej premene bránila 
nevyspelosť infraštruktúry, a skonštatuje, že vybudovaniu 
kapitalizmu bránili mnohé iné faktory.  

0–6 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný vo svojej odpovedi predstaví príznačné dôvody a 
pozadie hospodárstva obdobia reforiem, načrtne rozhodujúce 
okolnosti hospodárskej premeny. 
O Napr. uvedie, že priemyselná revolúcia a rozvoj kapitalizmu 
v Západnej Európe zdôrazňovali nevyhnutnosť modernizácie 
uhorského hospodárstva, a poukazuje na to, že opatrenia 
Habsburskej ríše (dvojitá colná hranica), staré feudálne zákony 
často sťažovali  a znemožňovali presadenie hospodárskych 
reforiem. 
O Napr. uvedie, že hospodársky rozvoj a jeho nutnosť úzko 

0–8 
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súviseli s procesom zburžoázňovania, a skonštatuje, že v tom 
zohrávali významnú rolu aj vedúce osobnosti obdobia reforiem 
(Széchenyi, Kossuth). 
O Napr. vysvetlí, že obdobie reforiem skôr načrtlo, než 
vyriešilo ústredné otázky hospodárskej premeny, a skonštatuje, 
že dôležitou podmienkou kapitalistickej premeny hospodárstva 
bolo riešenie habsbursko-uhorských vzťahov, eliminácia 
feudálnych prekážok, a vybudovanie ústavných rámcov. 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Rozvinutie sa skladá zo zrozumiteľných viet, text má logickú 
skladbu, študent sa vyjadruje presne. Odpoveď neobsahuje 
vážne gramatické či pravopisné chyby. 

0–2 

Maximálny počet bodov za úlohu 28 

Maximálny počet bodov skúšky 7 

20. Budapešť sa stáva metropolou     (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa sústreďuje na predstavenie rozvoja Budapešti 

v metropolu, načrtne hospodárske a politické okolnosti 
premeny. 
Odpoveď výstižne popisuje faktory vyvolávajúce tento rozvoj, 
vymenuje významnejšie investície a zmeny. 
Skúšaný poukazuje na zmeny v hospodárskom pozadí, 
predstaví významnejšie spoločensko-politické vplyvy 
urbanizácie. 
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, 
vydedukuje a sformuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje historické udalosti v čase a 
priestore. 
O Uvedie, že Uhorsko v období dualizmu, v rokoch 1867-1914 
patrilo do Rakúsko-uhorskej monarchie, spomenie, že 
Budapešť vznikla spojením Pešti, Budína a Starého Budína 
v roku 1873.   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa základné pojmy a odbornú 
terminológiu súvisiacu s témou. 
O Používa nasledujúce  všeobecné pojmy (napr. reforma, 
premena, verejná výstavba, metropola, hlavné mesto). 
O Správne používa odbornú terminológiu témy (napr. 
infraštruktúra, služby, priemyselná revolúcia, urbanizácia, 
milénium). 

0–6 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do svojej odpovede informácie z uvedených 
prameňov a vyvodí z nich patričné závery. 
O Napr. zdôrazní, že v období dualizmu počet obyvateľov 
Budapešti významne rástlo, a skonštatuje, že to súviselo 
s hospodárskym rozvojom,  
O Napr. opisuje hlavné prvky modernizácie mesta, poukazuje 
na kat, že kultúrna a politická úloha mesta naďalej silnela. 
O Napr. rozpozná, že základom rozvoja a premeny mesta bol 
hospodársky rozvoj, a skonštatuje, že toto umožnilo aj 

0–10 
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spoločenskú premenu. 
O Napr. zdôrazňuje, že Budapešť sa popri Viedni stala jedným 
z centier Rakúsko-uhorskej monarchie, a poukazuje na to, že 
Budapešť sa stala európskou metropolou. 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný skúma pozadie vývoj Budapešti v metropolu, 
a predstaví charakteristické následky tohto vývoja. 
O Napr. spomenie, že vyrovnanie a riešenie vzťahov s Viedňou 
umožnili rozvoj Budapešti, a poukazuj na fakt, že aj toto 
vyjadrovalo podstatu vyrovnania. 
O Napr. vysvetlí, že za rozvojom hlavného mesta stáli vedomé 
urbanistické rozhodnutia, a spomenie, že investície značne 
zmenili tvár hlavného mesta. 
O Napr. uvedie, že začínajúca priemyselná revolúcia 
napomáhala rozvoju domáceho hospodárstva, rozvoju 
hlavného mesta, a poukazuje na to, že aj milenárne slávnosti 
stimulovali rozvoj mesta. 
O Napr. poukazuje na fakt, že vývoj mesta v metropolu 
priaznivo vplýval aj na spoločenské zmeny, a skonštatuje, že 
mesto sa stalo nielen politickým, ale aj duchovným 
a kultúrnym centrom. 
O Svoju analýzu podloží a doplní vlastnými vedomosťami 
a konštatovaním. 

0–12 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Skúšaný v odpovedi predkladá logicky štruktúrované 
vedomosti. 
Rozvinutie sa skladá zo zrozumiteľných, úplných viet, 
vyjadruje sa jasne a presne. 
Skladba odpovede je vhodná na rozvinutie témy, konštatovania 
svedčia o študentovej schopnosti citlivej analýzy. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické či pravopisné chyby. 

0–8 

Maximálny počet bodov za úlohu 48 

Maximálny počet bodov skúšky 16 

21. Pál  Teleki                            (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa vo svojej práci sústreďuje na predstavenie 

politickej kariéry Pála Telekiho a rozhodujúcich udalostí jeho 
kariéry. 
Pomocou prameňov skúšaný v odpovedi poukazuje na 
podstatné súvislosti, predstaví osobitosti Telekiho názorov, 
načrtne faktory ovplyvňujúce jeho politiku. 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že Teleki pôsobil v Maďarsku po Trianone 
a spomenie, že bol dvakrát predsedom vlády (1920-21 a 1939-
41).   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj konkrétne 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledujúce všeobecné pojmy (napr. vojna, mier, 
diplomacia, predseda vlády), resp. správne používa odborné 

0–4 
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výrazy témy (napr. numerus clausus, konsolidácia, 
antisemitizmus, židovské zákony, revízia). 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do svojej odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: načrtne kresťanské, konzervatívne názory Telekiho, 
a skonštatuje, že silne vplývali na jeho politickú činnosť. 
O Napr.: skúšaný uvedie, že Telekiho cieľom v 1920-21 bola 
konsolidácia, medzi 1939-41 zas predísť ďalšej vojne, 
a skonštatuje, že neuskutočnenie jeho neutrálnej politiky 
prispelo k jeho samovražde.  

0–6 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný vo svojej odpovedi predstaví príznačné dôvody a 
pozadie Telekiho rozhodnutí a názorov, načrtne 
najvýznamnejšie činitele jeho politiky.  
O Napr. uvedie, že jeho pôvod, konzervatívny a mierny 
charakter, autorita geografa, a kresťanská zbožnosť 
umožňovali jeho politickú rolu v Horthyovskom období, 
a poukazuje na to, že jeho názory výnmane ovplyvňovali jeho 
politickú činnosť (jeho rola v skautingu, numerus clausus, 
revizionistické snahy).  
O Napr. uvedie, že názory Horthyovského obdobia, jeho 
osobné presvedčenie a politická činnosť taktiež prispeli 
k diskriminácií Židovstva, a skonštatuje, že k tomu prispeli aj 
pravicová vnútorná politika 30-tych rokov a úspechy Nemecka 
v Európe. 
O Napr. vysvetlí, že revízia trianonských hraníc bolo 
významným zahraničnopolitickým cieľom Telekiho, 
a skonštatuje, že si ju predstavoval diplomatickou cestou, bez 
ďalšej vojny, neúspech tejto predstavy viedol nielen k Telekiho 
smrti, ale aj k vstupu Maďarska do ďalšej vojny. 

0–8 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Rozvinutie sa skladá zo zrozumiteľných viet, text má logickú 
skladbu, študent sa vyjadruje presne. Odpoveď neobsahuje 
vážne gramatické či pravopisné chyby. 

0–2 

Maximálny počet bodov za úlohu 28 

Maximálny počet bodov skúšky 7 

 

 

22. Štátostrana (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa sústreďuje na predstavenie znovunastolenia 

štátostrany, načrtne vnútropolitické a medzinárodné pozadie 
opatrení. 
Odpoveď výstižne popisuje represálie po revolúcii a boji za 
slobodu, poukazuje na Kádárove politické ciele. 
Skúšaný poukazuje na rozhodujúce kroky znovunastolenia 
štátostrany, a načrtne jeho významné následky.  
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, 
vydedukuje a sformuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 
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Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje historické udalosti v čase a 
priestore. 
O Uvedie, že Maďarsko patrilo do sféry vplyvu Sovietskeho 
zväzu a spomenie, že Kádárove obdobie trvalo od 1956-
1989/90.  

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa základné pojmy a odbornú 
terminológiu súvisiacu s témou. 
O Používa nasledujúce  všeobecné pojmy (napr. revolúcia, 
štátostrana, diktatúra, represálie). 
O Správne používa odbornú terminológiu témy (napr. 
konsolidácia, družstvo, cenzúra, MSRS, ZKM, Robotnícka 
stráž, amnestia, Varšavská zmluva). 

0–6 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do svojej odpovede informácie z uvedených 
prameňov a vyvodí z nich patričné závery. 
O Napr. zdôrazní, že po roku 1956 nasledovali roky represálií, 
tzv. „tvrdej diktatúry“, a načrtne, že neskôr sa aj mierne 
presvedčovanie stalo nástrojom diktatúry. 
O Napr. opisuje diktatorický charakter Kádárovho obdobia, 
(väzenia, cenzúra, protináboženské opatrenia), a poukazuje na 
to, že Kádár sa znažil o získanie obyvateľstva, poučiac sa 
z Rákosiho chýb. 
O Napr. uvedie staronové spôsoby získanioa spoločnosti 
(robotnícka stráž, rozšírenie bázy ZKM a MSRS, 
združstevňovanie, nový erb), a skonštatuje, že tieto opatrenia 
boli úspešné. 
O Napr. zdôrazňuje, že vo vybudovaní a upevnení moci Jánosa 
Kádára a MSRS malo rozhodujúcu úlohu sovietske vojsko, 
a poukazuje na to, že prítomnosť sovietskej armády 
v Maďarsku a členstvo Maďarska vo Varšavskej zmluve 
slúžilo cieľom Kádárovej politiky. 
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Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich  
udalosti 

Ú Skúšaný skúma politické, hospodárske, vojenské a 
ideologické črty znovunastolenia štátostrany, a predstaví 
medzinárodné pozadie, charakteritické následky týchto 
opatrení. 
O Napr. spomenie, že za svoju moc Kádár vďačil Sovietskemu 
zväzu a porazeniu revolúcie a boja za slobodu v 1956, 
a poukazuje na to, že medzinárodné pozadie moci 
komunistickej štátostrany do prevratu zabezpečovala sovietska 
armáda. 
O Napr. vysvetlí, že Kádár v mnohých ohľadoch pokračoval 
v politike spred r. 1956 (združstevňovanie, prenasledovanie 
náboženstiev, cenzúra, plánové hospodárstvo, násilie v službe 
moci, vznik masovej komunistickej strany), a spomenie, že 
tieto opatrenia slúžili upevneniu jeho moci. 
O Napr. spomenie, že Kádár sa poučil z Rákosiho chýb 
a poukazuje na to, že jeho nové metódy (neprítomnosť kultu 
osobnosti, „kto nie je proti nám, ten je s nami“, menej násilné 
riadenie hospodárstva) prispeli k stabilizácii jeho systému. 
O Napr. poukazuje na to, že zúspchy znovunastolenia 
štátostrany, zmierenia sa obyvateľstva umožnili amnestie, 
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a skonštatuje, že amnestie zlepšili zhodnotenie Kádárovho 
režimu tak doma, ako aj v zahraničí, prispela k vzniku „jemnej 
diktatúry“. 
O Svoju analýzu podloží a doplní vlastnými vedomosťami 
a konštatovaním. 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Skúšaný v odpovedi predkladá logicky štruktúrované 
vedomosti. 
Rozvinutie sa skladá zo zrozumiteľných, úplných viet, 
vyjadruje sa jasne a presne. 
Skladba odpovede je vhodná na rozvinutie témy, konštatovania 
svedčia o študentovej schopnosti citlivej analýzy. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické či pravopisné chyby. 
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Maximálny počet bodov za úlohu 48 

Maximálny počet bodov skúšky 16 
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