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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: 
- chybné používanie dĺžne, resp. porušenie rytmického zákona 
- nepsrávne používanie veľkých a malých začiatočných písmen (napr. Rímska 

ríša, Széchenyi, napoleonovské, nemecké, Nemci)  
- neprávne používanie „y“ a „i“.) 

 
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. 

Odpovede sa nesmú hodnotiť ďalšími bodmi nad maximálny počet bodov (akoby „za 
odmenu“).  

Za nesprávne alebo chýbajúce časti odpovede sa body nesmú strhnúť! 
Ak celkový počet bodov za krátke úlohy vychádza na celé číslo, netreba podniknúť 

nič dodatočné. Ak však počet bodov nevychádza na celé číslo, treba ho zaokrúhliť (napr. 
23,5 zaokrúhliť na 24).  

Vlastné mená, topografické údaje a odborné pojmy nachádzajúce sa v rámcových 
učebných osnovách sa môžu hodnotiť iba ak sú uvedené podľa 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.!  
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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.   
 
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”.  

Tieto dve hľadiská hodnotenia samozrejme úzko súvisia, keďže jednotlivé úkony sa 
môžu vysvetliť a hodnotiť iba cez konkrétne obsahy. 

K jednému úkonu v prípade krátkych úloh (zameraných na riešenie nejakého problému) 
patria jeden-dva obsahové prvky, kým pri analytických úlohách – najmä pri skúmaní 
činiteľov formujúcich udalosti – je ich 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. (Napríklad: V prípade 
krátkych úloh na hľadiská Orientácia v priestore a čase, Používanie odbornej terminológie a 
Používanie prameňov, podobne v prípade slohových úloh na hľadiská Orientácia v priestore a čase a 
Používanie odbornej terminológie sa môže udeliť 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 (napríklad: V prípade 
krátkych úloh sa na hľadisko Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti nemôže udeliť 1 bod a 4 
body, podobne v prípade slohových úloh na hľadisko Používanie prmeňov sa nemôže udeliť 1 bod a 5 
bodov, ďalej na hľadisko Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti sa nesmie udeliť 1 bod a 6 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 (2) vypočítajte body skúšky!  
7. Body skúšky pri jednotlivých úlohách nezaokrúhľujte!  
8. Vyrátajte celkový počet bodov skúšky získaný v troch slohových úlohách! Ak je 

získaný počet bodov celé číslo, nemusíte ďalej nič podniknúť. Ak je získaný 
počet bodov necelé číslo, treba ho zaokrúhliť podľa pravidiel matematiky (napr. 
23,5 bodov sa má zaokrúhliť na 24 bodov.). 

 
III. Stanovenie celkového počtu bodov v pracovnom liste 

 
Sčítajte počet bodov získaných 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 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 krátke odpovede 
 

1. Svetové náboženstvá (Za každý prvok 1 bod, spolu 2 body.) 
 

Náboženstvo 

Židovské náboženstvo 

Kresťanstvo 

Islam alebo moslimské alebo mohamedánske 

náboženstvo 

(Bod sa dáva iba v prípade správneho poradia.) 

 

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

a) románsky sloh alebo romantika 

b) A), B), D) 

 

3. Doba Arpádovcov (Za každý prvok 1 bod, spolu 6 bodov.) 

a) Zlatá bula 

b) familiarita 

c) kódex 

d) župan 

e) palatín 

f) regálie 

 

4. Francúzsky absolutizmus (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 

a) Ľudovíta XIV (-teho) 

b) Európy 

c) neobmedzenou alebo absolútnou 

d) stále vojsko alebo vojsko 

e) 400 tisíc 

f) ministrov 

g) merkantilizmu  
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5. Uhorsko v 16. storočí (Za každý prvok 1 bod, spolu 6 bodov.) 
a) pravdivé 

b) nepravdivé 

c) nepravdivé 

d) pravdivé 

e) pravdivé 

f) pravdivé 

 
6. Priemyselné revolúcie (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 3 body.) 
a)  B), E), F), H) 
b) 

Písmeno vynálezu Meno vynálezcu: 
B) Morse 

E) Watt 

F) Hargreaves 

H) Stephenson 

(Stačí len priezvisko, ale musí byť správne hláskované.) 
 

7. Uhorská spoločnosť v 19. storočí (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 

a) On je hlavou rodiny alebo vodcom veľkej rodiny.  

b) O všetkom rozhoduje sám.  

c)  Riadi prácu alebo rozdeľuje členom rodiny prácu.  

d) Zastupuje všetkých členov domácnosti. 

(Prijateľné sú aj iné správne odpovede.) 

 

8. Nacistické Nemecko (Spolu 3 body.) 

a) princíp Fuhrera (0,5 bodu) 

b) rasové zákony (0,5 bodu) 

c) konečné riešenie (0,5 bodu) 

d) odpor voči ľavici (0,5 bodu) 

e) národný socialista (1 bod) 
 

9. Maďarsko v rokoch 1914-29 (Za každý prvok 1 bod, spolu 6 bodov.) 

a) 1 koruna (Iná prijateľná odpoveď: 1 švajčiarsky frank, alebo v prvej polovici roku 1914 
bola silnejšou menou koruna, kým v druhej polovici švajčiarsky frank.) 
b) 1 švajčiarsky frank 

c) 1917 
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d) porážka v svetovej vojne alebo hospodárske následky trianonského mieru alebo blokáda 

Dohody. 

e) Oproti daňovým kalkuláciám vykazovali príjmy z daní roku 1925 značný nadbytok. 

f) prvé tvrdenie je správne („...západné finančné kruhy umožnili Maďarsku čerpať úvery...“) 

(Prijateľná je aj iná podobná odpoveď.) 
 

10. Revolúcia roku 1956 (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 2 body.) 

Petőfiho socha – Bemova socha – demonštrácia študentov 

Parlament, prvý prejav Imreho Nagya alebo salva 

Obliehanie budovy rozhlasu 

Zvrhnutie Stalinovej sochy 

Námestie republiky – obliehanie straníckeho centra 

(Prijateľná je aj iná odpoveď s podobným zmyslom.) 
 

11. Javy globálneho sveta (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 2 body.) 

Napr. tlač (na papieri, napr. noviny), rozhlas, televízia, hudba, plagát, internet, film (namiesto 

neho sa môže prijať aj audio- a videokazeta, CD, DVD) 

 

12. Súčasná maďarská spoločnosť (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 3 body.) 

a) Klesol 

b) Rástol 

c) Veľká rodina  

d) Základná rodina s dvomi deťmi 

e) na devätinu [Prijateľné aj: (približne) na šestinu alebo sedminu.] 

f) počet žien je vyšší ako počet mužov 

(Prijateľná je aj iná podobná odpoveď.) 
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II. Slohové úlohy, vyžadujúce dlhšie rozvinutie 
 

13. Spoločenský dopad dobývacích vojen rímskej republiky (krátka) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy Skúšaný sa zo spoločenských následkov dobyvačných vojen 
rímskej republiky sústreďuje na skrachovanie sedliakov 
a masové otrokárstvo. Analýzou prameňov poukazuje na 
významné súvislosti. 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Vojny a ich následky umiestňuje do 3-2. storočia pred 
Kristom.  
Geograficky: spomína Itáliu a oblasti dobyté do konca 2. 
storočia pred Kristom. Má spomenúť Rím, prípadne Kartágo. 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecnú i dejepisnú  
terminológiu spojenú s témou. 
O Spomedzi všeobecných dejepisných pojmov používa: 
vojsko, dobývanie, otrok, veľkostatok (latifundium). 
Z dejepisných  pojmov spojených s témou: republika,  
provincia, proletár. 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie získané z prameňov 
a  z nich vyvodí jednoduché závery. 
O Napr.: skonštatuje bankrot časti sedliactva v Itálii, ako aj 
fakt rozšírenia otroctva a skonštatuje, že dôvodom oboch javov 
bol rad dobyvačných vojen.    

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný v odpovedi predstaví činitele spoločenských zmien. 
O Napr.: Uvedie, že Rím viedol úspešné dobyvačné vojny na 
rozšírenie svojho územia a medzitým značná časť sedliactva, 
nosiaceho bremená vojnových výdavkov, skrachovala, a títo 
sedliaci sa stali proletármi. 
O Napr.: uvedie, že z dobytých území sa do Itálie dostalo 
značné množstvo vojnových zajatcov a odvlečeného civilného 
obyvateľstva a skonštatuje, že práve toto umožnilo triede 
senátorov organizovať na opustených či lacno získaných 
veľkostatkoch (latifundiách), na ktorých pracovala lacná 
otrocká pracovná sila. 

0–6 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Sloh 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 
 
14. Vedenie vojny v prvej svetovej vojne (krátka) 

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

elementov vedenia bojov v prvej svetovej vojne. Svetovú 
vojnu predstavuje ako vojnu strojov (nová vojenská technika, 
vojnové hospodárstvo), ktorá mobilizuje doposiaľ nevídané 
počty ľudí (masové armády). Analýzou prameňov poukazuje 
na významné súvislosti. 

0–4 
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Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje prvú svetovú vojnu v čase a priestore. 
O Uvedie časové vymedzenie vojny: 1914-18. Ako priestorové 
súvislosti uvedie predovšetkým európske bojiská alebo 
poukáže na umiestnenie niektorého z frontov.   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecnú terminológiu a 
historické pojmy súvisiace s témou. 
O Spomedzi všeobecných dejepisných pojmov používa: vojna,  
armáda, vojenská technika, vojnové hospodárstvo, všeobecná 
branná povinnosť. Z dejepisných pojmov spojených s témou: 
pozičná vojna, front, zázemie, boj surovín, zákopy. 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný do svojej odpovede včlení informácie získané z 
prameňov a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie nové zložky vojenskej techniky (obrnené 
vozidlá, chemické zbrane) a hodnotí ich vplyv na vojnu (napr. 
počet zranených).    

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje činitele určujúce charakter vedenia bojov 
v prvej svetovej vojne. 
O Napr.: opíše vedecko-technický rozvoj pripravený druhou 
priemyselnou revolúciou a poukazuje na fakt, že výdobytky 
technického rozvoja sa včlenili do vojnového hospodárstva, 
čím umožnili masovú výrobu nových typov zbraní alebo 
uvedie, že plány bleskovej vojny zlyhali už na začiatku vojny, 
vznikla stojatá vojna, a skonštatuje, že sa to môže pripísať 
rastu delostrelectva. 
O Napr.: uvedie, že väčšina zúčastnených štátov zaviedla 
všeobecnú brannú povinnosť už dávno pred vypuknutím 
svetovej vojny, a poukazuje na fakt, že vďaka tomu na 
používanie nových zbraní mali veliteľstvá jednotlivých armád 
k dispozícii masy vycvičných rezerv. 

0–6 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Sloh 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. Náboženstvá v Sedmohradsku v druhej polovici 16. storočia (krátka) 
 

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

Sedmohradska v druhej polovici 16. storočia. 
Odpoveď pomocou príloh poukazuje na podstatné súvislosti. 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že do doruhej polovice 16. storočia sa reformácia 
v celom Sedmohradsku rozšírila, s výnimkou územia Sikulov.   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecnú terminológiu 
a historické pojmy súvisiace s témou. 
O Používa napríklad nasledovné všeobecné pojmy: 
náboženstvo, cirkev; historické pojmy súvisiace s témou, ako 

0–4 
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napríklad: katolícky cirkev, reformácia, evanjelik (luterán), 
reformovaný (kalvín), unitár, protestant, náboženská tolerancia 
(alebo náboženská sloboda). 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný do svojej odpovede včlení informácie získané 
z príloh a z nich vyvodí jednoduché závery. 
O Napr.: opíše náboženskú rozmanitosť dobového 
Sedmohradska, a skonštatuje, že sedmohradský krajinský snem 
prijal zákon o náboženskej tolerancii.    

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný v odpovedi opisuje dôvody určujúce riešenie 
náboženských otázok. 
O Napr.: opíše náboženské pomery v Sedmohradsku po 
rozšírení reformácie (Sasovia boli evanjelici, Maďari vo 
väčšine reformovaní a unitári, Sikuli zostali katolíci), 
a konštatuje, že delenie podľa vierovyznania v podstate 
kopírovalo stavovské rozdelenie. 
O  Napr.: Uvedie, že rozhodnutie krajinského snemu v Torde 
umožnio tzv. obvyklým náboženstvám (katolíci, evanjelici, 
reformovaní, unitári) slobodu výkonu náboženstva, 
a skonštatuje, že následkom náboženskej situácie 
v Sedomohradsku bolo pre knieža pravdepodobne výhodné 
uzákoniť náboženskú toleranciu alebo jednotlivé denominácie 
žili v Sedmohradsku v mieri alebo táto úprava sa nevzťahovala 
na gréckokatolickú (ortodoxnú) cirkev Rumunov. 

0–6 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Sloh 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. Tatársky vpád (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 
Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na udalosti tatárskeho 
vpádu a reorganizáciou krajiny po rok 1242. 
Odpoveď pomocou príloh vyvodzuje podstatné závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie dátum tatárskeho vpádu (1241-42), a uvedie aspoň 
dve dôležité sôvisiace miesta (napr. Muhi, priesmyky 
Karpát, Trau, Pešť atď.). 

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné a historické pojmy 
súvisiace s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy: vojsko, hrad; 
používa historickú terminológiu témy: Tatár, Kumán. 
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Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný do svojej odpovede včlení informácie získané z 
prameňov a z nich vyvodí jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie, že medzi Belom IV. a šľachtou vládlo 
napätie pred tatárskym vpádom (kráľ usadil v krajine 
Kumánov) a skonštatuje, že kvôli tomu kráľ dostal menšiu 
podporu v obrane, než sa to dalo očakávať.   
O Napr.: upomocou náčrtu mapy uvedie niektorú udalosť 
vpádu Tatárov (napr. Tatári sa dostali na východ od Dunaja 
takmer bez prekážok alebo Belo IV. ušiel na pobrežie 
Jadranského mora), a skonštatuje, že krajina nedokázalqa 
vyvinúť podstatnejší odpor voči dobyvateľom.  
O Napr.: uvedie, že po vpáde Tatárov  Belo IV. a baróni 
začali výstavbou hradov, a skonštatuje, že vzrástol najmä 
počet súkromných hradov zemepánov.  

0–10 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný analyzuje najvýznamnejšie príčiny určujúce danú 
problematiku.  
O Napr.: uvedie ďalšie prvky vpády Tatárov (bitka pri Muhi, 
zničenie väčšiny územia krajiny, úspešný odpor kamenných 
hradov atď.), a skonštatuje devastuúci dopad vpádu Tatárov 
alebo možnosti odporu.   
O Napr.: uvedie zmenu v politike Bela IV, ktorá nastala po 
odchode Tatárov (namiesto množenia kráľovských statkov 
darovanie, darovanie statkov pre vojenskú službu), 
a skonštatuje, že kráľ považoval ochranu krajiny za prvoradý 
cieľ. 
O Napr.: uvedie jeden z ďalších opatrení kráľa (prijatie 
cudzincov, darovanie mestských privilégií), a skonštatuje, že 
tieto opatrenia sledovali tak hospodárske ako aj obranné 
ciele. 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.   

0–12 
 

Skladba, jazyková 
správnosť 

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

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 48 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 16 

 
 

17. Uhorský priemysel v období dualizmu (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný charakterizuje výdobytky priemyslu v dobe dualizmu. 

Analýzou príloh odhalí podstatné súvislosti. 0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že obdobím dualizmu nazývame roky 1867-1914 
(prijateľným je aj ukončenie obdobia v roku 1918). 

0–4 
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Ohľadom priestoru uvedie dobové Uhorsko, ale poukazuje aj 
na spoločný colný priestor Rakúsko-Uhorskej  Monarchie. 
Najväčším priemyselným centrom obdobia: Budapešť. 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecnú a historickú 
terminológiu spojenú s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy: priemysel,; 
a historické pojmy súvisiace s témou: colný systém, úver, 
priemyselná revolúcia, továreň, daňová úľava. 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný do svojej odpovede včlení informácie z príloh a  
z nich vyvodí jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie fakt rozvoja domáceho priemyslu 
a skonštatuje, že k nemu významne prispela aj hospodárska 
politika podporujúca tento rozvoj. 

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje okolnosti vplývajúce na rozvoj uhorského 
priemyslu. 
O Napr.: uvedie niektorú z čŕt industrializácie v Uhorsku (na 
začiatku obdobia z hospodárskych a historických dôvodov 
uhorský priemysel zaostával alebo spoločné colné územie 
nemalo priaznivý vplyv na rozvoj domáceho priemyslu atď.), 
a skonštatuje, že vláda sa snažila o stimulovanie súťaže 
a výroby. 
O Napr.: poukazuje na význam niektorého z nosných odvetví 
(napr. železnica, ťažký priemysel, potravinársky priemysel 
založený na poľnohospodárstve atď.), a skonštatuje, že do 
konca obdobia Uhorsko v značnej miere dobehlo svoje resty 
alebo isté odvetvia vyrábali produkty na svetovej úrovni 
(potravinársky priemysel, Kandóho elektrická železnica). 

0–6 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

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

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 24 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 
 
18. Stredná vrstva v období dualizmu (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný charakterizuje predovšetkým štruktúru, životný štýl 
a miesto strednej vrstvy v rámci uhorskej spoločnosti 
v období po vyrovnaní. Analýzou príloh odhalí podstatné 
súvislosti. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje problematiku, teda zrod strednej 
vrstvy, v čase a priestore. 
O Uvedie, že obdobie dualizmu trvalo od roku 1867 do roku 
1914 (resp. 1918).  
Ako priestor problematiky uvedie Uhorsko po roku 1867. 

0–4 
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Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné a historické pojmy 
súvisiace s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy: spoločnosť,  
inteligencia, úradník, modernizácia; používa nasledovné 
konkrétne historické pojmy: zburžoázňovanie, stredná 
vrstva, pánska stredná vrstva, džentrík, asimilácia. 

0–6 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný do svojej odpovede včlení informácie získané z 
prameňov a z nich vyvodí jednoduché závery. 
O Napr.: charakterizuje štruktúru spoločnosti v dualizme 
a skonštatuje, že dualita obdobia sa odzrkadľuje aj na 
strednej vrstve.   
O Napr.: uvedie, že emancipácia otvorila pre Židov možnosť 
uplatniť sa, ale skonštatuje, že napriek ich zaradeniu do 
strednej vrstvy spoločnosti sa stále prihliadalo na ich pôvod.  
O Napr.: opisuje niekoľko hmotných súvislostí životného 
štýlu strednej vrstvy (napr. byt) a uvedie aj ich finančné 
súvzťažnosti. 

0–10 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný analyzuje činitele formujúce strednú vrstvu.  
O Napr.: uvedie, že v západných spoločnostiach sa stredná 
vrstva vytvorila vplyvom požiadaviek zburžoázňovania 
a skonštatuje, že tento proces sa odohral aj v Uhorsku, aj keď 
vo fázovom meškaní.   
O Napr.: skonštatuje, že po udalostiach roku 1848/49 
významná časť šľachty poznamenala úpadok  poukazuje na 
fakt, že džentríci v pozíciách úradníkov, inteligencie či  
dôstojníkov splynuli so strednou vrstvou. 
O Napr.: uvedie, že hospodárstvo a spoločnosť Uhorska sa 
v období dualizmu modernizovali a skonštatuje, že z tohto 
vyplývalo aj vnútorné rozdelenie strednej vrstvy podľa 
povolaní (napr. úradníci vo verejnej i privátnej sfére, 
inteligencia). 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.   

0–12 
 

Skladba, jazyková 
správnosť 

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

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 48 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 16 

 
 
19. Volebné právo v súčasnom Maďarsku (krátka) 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie 
úlohy 

Skúšaný vo svojej odpovedi porovnáva maďarský volebný systém 
a zásady OSN prijaté roku 1948. Analýzou príloh odhalí podstatné 
súvislosti. 

0–4 
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Orientácia 
v priestore a 
čase 

Ú Skúšaný umiestňuje tému v čase a priestore. 
O Uvedie časový horizont prevratu (1989-90). 
Priestor: dnešné územie Maďarska.   

0–4 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne uvádza a používa všeobecnú a odbornú 
terminológiu súvisiacu s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy: štát, demokracia, ústava, 
parlamentná demokracia, ľudské práva, občianske slobody, volebné 
právo; a historické pojmy súvisiace s témou: prevrat (zmena 
politického zriadenia), zásady volieb, volebný systém, OSN. 

0–4 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný do svojej odpovede včlení informácie získané z 
prameňov a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie základné princípy platnej právnej úpravy 
maďarského volebného systému (rovné volebné právo, tajné 
hlasovanie, čestné voľby) a konštatuje, že čiastkové pravidlá 
maďarského volebného systému (zmiešaný volebný systém, 
okolnosti obmedzovania volebného práva) nie sú v rozpore so 
základnými zásadami OSN.    

0–4 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný charakterizuje činitele formujúce maďarské volebné 
právo. 
O Napr.: poukáže na to, že po založení OSN jej Valné 
zhromaždenie zakotvilo ľudské práva, ako aj občianske a politické 
práva a konštatuje, že Maďarsko, členský štát OSN, tieto zásady aj 
vpracovalo do svojho právneho systému. 
O Napr.: uvedie, že v Maďarsku došlo roku 1989-90 k prevratu 
(zmene politického zriadenia), ktorý ukončil štát s jednou politickou 
stranou, a konštatuje, že ústavný zákon z roku 1989 v podstate 
zaviedol novú ústavu, súčasťou ktorej bolo aj všeobecné, tajné 
a rovné volebné právo, ako aj volebný systém uplatňujúci zároveň 
väčšinový i pomerný systém. 

0–6 

Skladba, 
jazyková 
správnosť 

Sloh 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. Hospodárska politika Rákosiho éry (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 
Skúšaný charakterizuje Rákosiho hospodársku politiku 
v rokoch 1950-53. Analýzou príloh odhalí podstatné súvislosti. 0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje udalosti v čase a priestore. 
O Rákosiho éru umiestňuje zhruba v rozmedzí rokov 1950 až 
1953. Prijateľným rokom začiatku jeho moci je aj 1948 alebo 
1949, ako koniec sa môže uviesť aj rok 1956. Uvedie, že 
Maďarsko v tomto období patrilo do východného bloku. 

0–4 
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Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné a historické pojmy 
súvisiace s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy: socializmus, 
propaganda, plánové hospodárstvo, riadené hospodárstvo. 
Používa nasledovné historické pojmy: zoštátňovanie, odvody, 
kolektivizácia, kulák, družstvo, pracovná súťaž. 

0–6 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný do svojej odpovede včlení informácie získané 
z prameňov a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: opíše nepomer v rozvoji jednotlivých odvetví 
národného hospodárstva, a konštatuje, že ten je následkom 
násilného rozvoja priemyslu.   
O Napr.: uvedie zmenu vlastníckych pomerov 
v poľnohospodárstve, klesajúcu tendenciu v počte sedliackych 
statkov, a konštatuje, že sú následkami násilnej kolektivizácie.  
O Napr.: charakterizuje smer, zásady a propagandu premeny 
hospodárstva, a konštatuje, že maďarskí komunisti (MDP –
Maďarská robotnícka strana) v podstate skopírovali sovietske 
metódy straníckeho riadenia hospodárstva.    

0–10 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný analyzuje najvýznamnejšie príčiny určujúce danú 
problematiku.  
O Napr.: uvedie, že Maďarsko bolo súčasťou socialistického 
tábora, vazalom Sovietskeho zväzu, a konštatuje, že práve  z 
tohto dôvodu muselo poslušne plniť nariadenia sovietskeho 
vedenia aj v oblasti hospodárstva. 
O Napr.: odhalí, že príprava na vojnu si vyžaduje jednostranné 
spriemyselňovanie (vojenský priemysel a k nemu nevyhnutné 
odvetvia ťažkého priemyslu), a konštatuje, že tým vznikol 
zdeformovaný hospodársky systém, ktorý nezodpovedal 
danostiam krajiny. 
O Napr.: uvedie, že diktatúra stranoštátu v hospodárskej 
politike presadzovala prax plánového hospodárstva, 
a konštatuje, že zabezpečenie zdrojov bolo možné iba 
násilnými prostriedkami (napr. kolektivizácia 
poľnohospodárstva, znižovanie životnej úrovne, odovdy, 
núdzové pôžičky) 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými vedomosťami 
a správnymi konštatovaniami.  

0–12 
 

Skladba, jazyková 
správnosť 

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

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 48 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 16 
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