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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 obdĺžnikoch 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.!  
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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. 



 

írásbeli vizsga 0801 5 / 23 2012. május 9. 

Történelem szlovák nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

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. 

 
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.  

 
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! 
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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.). 

 
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. Židovské náboženstvo (Spolu 3 body) 
a) 1) Desatoro Božích prikázaní (1 bod) 
b) Mojžiš (1 bod) 
c) 1) kresťanstvo  2) islam (Za každý prvok 0,5 bodu) 

 
2. Cechový priemysel (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 3 body) 

a) 2 
b) 15 
c) X 
d) 2 
e) 5 alebo 2 
f) X 

 
3. Putujúci Maďari (Spolu 4 body) 

a) dvojité kniežatstvo (1 bod) 
b) 1) Levédia (0,5 bodu)    2) Chazari alebo Chazarská ríša (0,5 bodu) 
c) Polonomádny alebo sťahovavý spôsob života s chovom dobytku. (1 bod) 
d) Zaujatie vlasti, alebo útoky Pečenehov a Bulharov proti Maďarom (0,5 bodu) 
e) Maďari (0,5 bodu) 

 
4. Vznik svetového hospodárstva (Spolu 5 bodov) 

a) Napr. levantský obchod upadal alebo trasy obchodných ciest sa presunuli (Aj 
iné podobné správne zložky odpovede sú prijateľné.) (1 bod) 

b) Zo Stredozemného mora na Atlantický (a Indický) oceán (Za každý prvok 0,5 
bodu) 

c) Jej príjmy z tranzitného obchodu sa znížili. (1 bod) 
d) (Za každý prvok 0,5 bodu)   
 
Alexandria Lisabon Benátky Antverpy 
4 3 2 1 
  

5. Uhorsko v 17. storočí (Za každý riadok 1 bod, spolu 4 body)  
a) Viedeň, A, 2 
b) Banská Bystrica, C, 3 
c) Budín, D, 1 
d) Varadín, J, 4 

 
6. Politické smery francúzskej revolúcie  (Za každý prvok 1 bod, spolu 3 body) 

a) Girondisti alebo Gironde 
b) Kráľ (kráľovi prívrženci) 
c) Jakobíni alebo prívrženci Robespierrea alebo strana „vrchu“ 

 
7. Verejnoprávny vzťah Rakúska a Uhorska (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 3 

body)  
a) Personálna únia 
b) Zahraničné veci alebo obrana alebo financie 
c) 1) Deklarácia nezávislosti  2) 14. apríl 1849  3) Debrecín 
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8. Rozpad koloniálneho sveta (Spolu 4 body) 
a) 1. Hinduisti, hinduizmus (brahmánizmus), 2. budhisti, budhizmus, 

3. Moslimovia, muzulmáni (islam) (Za každý prvok 0,5 bodu) 
b) Občianska neposlušnosť alebo  

nenásilnosť alebo  
bojkot (anglického tovaru) (Prijateľná je aj iná správna odpoveď.) 
(Za každý prvok 0,5 bodu) 

c) Nehrú (1 bod) 
 

9. Hospodárska situácia Maďarska (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 5 bodov) 
a) 1) Železiarsky a kovospracujúci priemysel      2) Strojárstvo 3) Potravinársky priemysel 
b) trianonská mierová zmluva alebo rozdelenie historického Uhorska 
c) napr.: následkom teritoriálnych zmien odvetvia stratili surovinové zdroje; odvetvia 
stratili časť trhu. (Aj iné podobné správne zložky odpovede sú prijateľné.) 
d)  1) Výroba elektrickej energie,  
     2) Textilný priemysel 
e) 1) napr. v prípade výroby elektrickej energie úpadok vyplýval z modernizácie 
    2) napr. v prípade textilného priemyslu predvojnová výroba nehradila potreby krajiny 
alebo textilný priemysel sa v monarchii sústredil v Čechách. 

 
10. Zahraniční Maďari (Spolu 4 body) 

a) napr. odňatie súkromného majetku alebo pozastavenie občianstva alebo zákaz 
výkonu zamestnania alebo zákaz slobodného výberu bydliska (Za každý prvok 
1 bod) 

b) napr. likvidácia maďarskej menšiny alebo zníženie počtu obyvateľov 
Československa hlásiacich sa k maďarskej národnosti alebo asimilácia 
tamojších Maďarov. (1 bod) 

c) napr. Československo mohlo presídliť toľko Maďarov na územie Maďarska, 
koľko Slovákov (a Čechov) sa želalo presídliť na územie Československa. (1 
bod)  

 
11. Problémy na Balkáne (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 2 body) 

a) 1) Bosna a Hercegovina,  
2) Macedónsko 

b) Napr. Národnostný a etnický konflikt alebo  
protichodné hospodárske záujmy členských krajín alebo  
snaha o autonómiu alebo  
náboženský konflikt alebo 
rozpad sovietskeho bloku. 

 
12. Spoločenské zmeny (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body) 

a) 2. 
b) 4. 
c) 1. 
d) 3. 
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II. SLOHOVÉ ÚLOHY, VYŽADUJÚCE DLHŠIE ROZVINUTIE 
 

13. Merkantilizmus (krátka) 
 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný predovšetkým predstaví a analyzuje merkantilistickú 
hospodársku politiku francúzskeho absolutizmu.  
Odpoveď pomocou prameňov odhalí významné súvislosti 
(napr. ochranné clá a podpora priemyslu v záujme rozvoja 
hospodárstva a vojska, vytvorenie hospodárskej bázy pre 
francúzske veľmocenské snahy). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Napr.: uvedie, že merkantilizmus vznikol v polovici 17. 
storočia, a rozkvital za Ľudovíta XIV.  

0–4 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 3) 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné pojmy 
(hospodárska politika, rozvoj priemylu, ochranné clá, 
národné hospodárstvo), a správne používa nasledujúce 
konkrétne historické pojmy (merkantilizmus, manufaktúra, 
absolutizmus, stále vojsko, aktívna obchodná súvaha). 

0–4 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 3) 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie, že merkantilizmus sa viaže k menu 
Colberta, a konštatuje, že Colbert touto politikou chcel 
dosiahnuť zvýšenie štátnych príjmov.  
O Napr.: uvedie, že k základom mocenskej politiky Ľudovíta 
IV. patrilo vystavenie silného stáleho vojska, a konštatuje, že 
jeho vybudovanie umožnil nárast štátnych príjmov. 

0–6 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 4) 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví predovšetkým merkantilistickú 
hospodársku politiku francúzskeho absolutizmu, 
charakterizuje a odhalí jeho ciele a nástroje. 
O Napr.: uvedie, že jedným z najvýznamnejších zdrojov 
hospodárskej politiky bola colná politika, a skonštatuje, že 
systém ochranného cla umožňoval dovoz surovín a vývoz 
tovaru.  
O Napr.: uvedie, že medzi nástroje hospodárskej politiky patrila 
štátna podporadomácej manufaktúrnej výroby, a konštatuje, že 
Colbertova hospodárska politika si získala na tomto poli značné 
výsledky (vznikol zbraňový, textilný a nábytkový priemysel, 
rozvíjala sa cestná sieť a doprava). 
O Napr.: uvedie, že značný vzrast príjmov (atívna obchodná 
súvaha) umožnila rozvoj vojska a konštatuje, že následkom 
toho Francúzsko sa stalo jednou zo suchozemských veľmocí  
kontinentu. 

0–8 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 5) 
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Skladba, jazyková 
správnosť 

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

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 28 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 7 
 
14. Anglická ústavná monarchia (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný charakterizuje črty a fungovanie anglickej ústavnej 

monarchie. Stručne predstaví teoretické základy systému. 
Odpoveď pomocou prameňov odhalí významné súvislosti 
(napr. aj spoločenskú bázu ústavnej monarchie) 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O napr. konštatuje, že historická premena prebiehala 
v Anglicku od druhej polovice 17. storočia do prvého 
desaťročia 18. storočia (k slávnej revolúcií došlo v roku 
1689). 

0–4 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 3) 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou.  
O Používa nasledovné pojmy: (revolúcia, republika, ústavné 
kráľovstvo, mocenské vetvy, parlament, vláda). 
O Odborne používa nasledujúce konkrétne historické pojmy: 
(dolná komora, horná komora, zákon, cenzus, strany, 
zákonodarná, výkonná a súdna moc). 

0–6 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 4) 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie, že parlament má právo na vstupovanie do  
štátnych záležitostí, a konštatuje, že na garantovanie tohto 
práva prijali Zákon práv. 
O Napr. uvedie, že kráľ panuje, ale nevládne a konštatuje, že 
výkonná moc sa sústreďuje v rukách vlády. 
O Napr. uvedie, že v teoretickom vypracovaní ústavnej 
monarchie zohrával hlavnú rolu John Locke, a konštatuje, že 
jeho najvýznamnejšia myšlienka znela o rozdelení moci 
alebo o verejnom blahu. 
O Napr. uvedie dominantnú úlohu aristokracie v anglickej 
spoločnosti, a konštatuje, že aristokrati fungovali aj ako 
buržoázni podnikatelia. 

0–10  
(nemožno 

udeliť:  
1 a 6) 
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Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na predstavenie 
vládneho systému ústavnej monarchie, jej spoločenskej bázy 
a hlavnejšie prvky jej vzniku.  
O Napr.: uvedie, že v systéme ústavného kráľovstva 
zohrávala hlavú rolu vláda zodpovedná parlamentu, 
a konštatuje, že rola panovníka bola len titulárna, alebo 
kráľovskú moc kontrolovalo volené zákonodarstvo.  
O Napr.: uvedie, že podporovatelia systému popri buržoázií 
pochádzali z radov šlachty (aristokracie) žijúcej z podnikania 
a konštatuje, že volebné právo sa viazalo k vysokému 
majetnému cenzu.  
O Napr. uvedie, že počas revolúcie a reštaurácie vyskúšali 
viac vládnych systémov, a konštatuje, že  premenu ukočila 
„slávna revolúcia“ a prijatie Deklarácie práv. 
O Napr. uvedie niektorý iný prvok ústavnej monarchie 
(predsedu vlády vymenuje kráľ z väčšinovej poslaneckej 
skupiny alebo súdnictvo bolo nezávislé od ostatných dvoch 
mocenských vetví atď.), a konštatuje, že jednou zo 
základných čŕt ústavnej monarchie bola deľba moci. 
O Vlastnými poznatkami, správnymi konštatovaniami 
dopĺňa a opodstatňuje analýzu. 

0–12 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 7) 

 

Skladba, jazyková 
správnosť 

Zoslohovanie žiaka pozostáva z viet, vety sú jasné 
a jednoznačné. 
Analýza je zostavený text, ktorý slúži na logické rozvinutie 
obsahu. 
Konštatácie žiaka svedčia o citlivej schopnosti analizovania. 
Odpoveď neobsahuje vážne gramatické či pravopisné chyby. 

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 48 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 16 
 

15. Mussoliniho zahraničná politika (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný zhrnie ciele a výdobytky talianskej zahraničnej 
politiky. 
Odpoveď pomocou máp, obrázku a vlastných vedomostí 
poukazuje na podstatné súvislosti (napr. Taliansko v rokoch 
pred druhou svetovou vojnou zladilo svoju zahraničnú 
politiku s Nemeckom). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Napr.: uvedie, kedy sa dostal Mussolini k moci (1922), 
a uvedie niekoľko z oblastí jeho zahraničnopolitickej činnosti 
(napr. Balkán, Etiópia).  

0–4 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 3) 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy: napr. fašizmus, 
expanzia, spojenectvo, kolónia, resp. vo svojom texte použije 
špecifické pojmy: napr. mocnosti osi, Anschluss. 

0–4 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 3) 
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Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný do odpovede včlení informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie, že hlavným cieľom kolonizačných snáh 
Talianska bola Afrika, avšak skonštatuje, že sa takisto 
pokúsilo o upevnenie svojho vplyvu (napr. v Albánsku). 
O Napr.: uvedie, že Taliansko sa od druhej polovice 
tridsiatych rokov postupne približovalo Nemecku, 
a konštatuje, že v tomto zohralo veľkú rolu aj zistenie, že by 
samo nedokázalo  dosiahnuť svoje ciele. 

0–6 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 4) 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma a rozoberá snahy a výdobytky fašistickej 
zahraničnej politiky. 
O Napr.: uvedie, že Mussolini sa svojimi spojeneckými 
systémami snažil o veľmocenskú rolu v kotline Dunaja, 
a konštatuje, že za to bol ochotný vystupovať v prospech 
zámerov daných krajín (napr. maďarská revízia), konštatuje 
však, že to viedlo ku konfliktom v regióne.  
O Napr.: odhalí, že Taliansko malo so západnými veľmocami 
spočiatku mierové vzťahy, neskôr (napr. kvôli osudu Abessínie) 
sa však s nimi dostal do konfliktu, a konštatuje, že následkom 
svojich dobyvateľských snáh sa ešte pred druhou svetovou 
vojnou postavilo na stranu Nemecka. 
O Napr.: uvedie, že vzťah Talianska a Nemecka sa po 
vytvorení osi Berlín-Rím ešte viac upevnila, a konštatuje, že 
roku 1938 Taliansko prijalo aj Anschluss a kotlinu Dunaja 
prepustilo Nemecku. 

0–8 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 5) 

Skladba, jazyková 
správnosť 

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

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 28 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 7 
 
16. Prestavba svetového hospodárstva (dlhá)  
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný predstavuje predovšetkým prestavbu svetového 
hospodárstva od ukončenia prvej svetovej vojny do r. 1929. 
Odpoveď výstižne načrtne následky mierového systému.  
Rozbor pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. hospodárska konsolidácia, vznik nových 
štátov a ich hospodárske úsilia, rast vplyvu USA).  
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, 
sformuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 
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Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Konštatuje, že vojna sa skončila r. 1918, v 1920-tych 
rokoch prebehla hospodárska konsolidácia, ktorú ukončila 
svetová hospodárska kríza r. 1929. Spomenie napr. 
francúzsko-nemecké rozpory, hospodárske možnosti USA.  

0–4 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 3) 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné pojmy napr. 
svetová vojna, kríza, rozvoj, úver, konsolidácia systém 
svetového hospodárstva, veľmoc, malý štát, priemyselná 
revolúcia. 
O Odborne používa nasledovnú historické terminológiu 
napr. vojnová produkcia, inflácia, reparácie, Dawesov plán, 
odplata. 

0–6 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 4) 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie, že počas vojny a následkom nej došlo 
k významnému rozvoju v priemysle, a konštatuje, že tieto 
patria medzi výdobytky druhej priemyselnej revolúcie.   
O Napr.: uvedie, že v krajinách zapojených do vojny po jej 
ukončení došlo k hospodárskej kríze (napr. začala sa 
obrovská inflácia), a konštatuje, že hospodárske ťažkosti boli 
najviac cítiteľné v Nemecku a Rusku.  
O Napr.: uvedie ciele a črty Dawesovho plánu, a konštatuje, 
že tento program napomáhal hospodárskej a politickej 
konsolidácii krajín v hospodárskej kríze prostredníctvom 
úverov. 
O Napr.: uvedie, že po vojne Francúzsko chcelo využiť 
oslabenie nemeckého hospodárstva, a konštatuje, že to 
zapríčinilo hospodársky úpadok celej Európy a skrýval 
v sebe možnosť ďalšej vojny. 

0–10  
(nemožno 

udeliť:  
1 a 6) 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný predstaví a analyzuje príčiny a prvky povojnovej 
krízy a následnej konsolidácie.  
O Napr.: rekapituluje príčiny vojnovej krízy (napr. vojnové 
výdavky, vydávanie peňazí bez pokrytia, zadĺženie, 
nedostatok tovaru následkom vojnovej výroby), a konštatuje, 
že tieto mali nepriaznivý vplyv na celé svetové 
hospodárstvo.   
O Napr.: uvedie črty hospodárskych ťažkostí porazených 
štátov (napr. reparácie, inflácia) a konštatuje, že úvermi, 
poskytovanými v rámci Dawesovho plánu, sa podarilo 
obnoviť európske hospodárstvo, veď pomocou repartícií 
porazených sa obnovoval hospodársky život víťazov.   
O Napr.: uvedie, že Európa kvôli úverom bola čoraz viac 
závislá na americkom hospodárstve, a konštatuje, že vďaka 
tomu sa svetová hospodárska kríza v r. 1929 veľmi rýchlo 
rozšírila po kontinente a mala veľmi vážne následky. 
O Napr.: uvedie, že poradie medzi veľmocami sa zmenilo, 
vedúcou veľmocou svetového hospodárstva sa stali USA. 

0–12 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 7) 
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O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.   

Skladba, jazyková 
správnosť 

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

0–8 

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 48 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 16 

 
17. Zrod jednotného poddanstva (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný opisuje a rozoberá proces zjednotenia poddanstva.  
Odpoveď pomocou prameňov vyvodzuje podstatné závery 
(napr. poddanstvo sa z právneho aspektu zjednotilo, ohľadom 
majetnosti však zostalo rozdelené). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Napr.: uvedie, že Uhorsko v 14.-15. storočí patrilo medzi 
rozhodujúce krajiny Strednej Európy. Spomenie aj významný 
dátum z tejto doby (napr. zákony Ľudovíta Veľkého, 1351)  

0–4 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 3) 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy: napr. poddaný, 
zákon, daň, resp. správne používa odbornú terminológiu 
súvisiacu s témou: napr. deviatok, desiatok, robota, právne 
jednotné poddanstvo, majetková nejednotnosť. 

0–4 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 3) 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Napr.: uvedie ťarchy stredovekého uhorského poddaného 
(napr. deviatok, robota), a konštatuje, že zjednotenie 
poddanstva z právneho aspektu bolo dlhým historickým 
procesom. 
O Napr.: uvedie, že opatrenia z roku 1351 neslúžili záujmom 
poddanstva, skôr zemanov, a konštatuje, že predpis 
jednotných poddanských povinností mal za cieľ zabrániť 
odlivu poddaných na veľkostatky. 

0–6 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 4) 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma proces zjednotenia poddanstva, 
poukazujúc na podstatné súvislosti. 
O Napr.: uvedie, že počas 12.-13. storočia prichádzali do 
našej krajiny hospesi zo Západnej Európy, a konštatuje, že 
ich právne a hospodárske zvyklosti sa postupne rozšírili aj v 
Uhorsku.  
O Napr.: uvedie, že poddaní žili v rôznych prírodných, 
hospodárskych a služobných pomeroch, a konštatuje, že 
následkom toho sa majetková diferencovanosť objavila aj v 
rámci poddanstva. 
 

0–8 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 5) 



 

írásbeli vizsga 0801 16 / 23 2012. május 9. 

Történelem szlovák nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

O Napr.: uvedie, že zemepánske dávky tvorili iba časť 
poddanských ťárch, poddaní museli platiť cirkvi desiatok 
a novozavedenú štátnu daň.  

Skladba, jazyková 
správnosť 

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

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 28 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 7 
 
18. Zlatý vek Sedmohradska (dlhá) 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný predovšetkým opisuje a analyzuje rozkvet 
kniežatstva Gabriela Betlena. 
Odpoveď výstižne predstavuje tie vnútropolitické opatrenia, 
ktorými knieža pozdvihol Sedmohradsko.  
Rozbor odhalí zahraničnopolitické súvislosti panovania 
kniežaťa (napr. využitie tureckej nadvlády a účasť 
v tridsaťročnej vojne).  
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, 
sformuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že zlatým vekom Sedmohradska nazývame 17. 
storočie, chronologicky zaradí Betlenovo panovanie, 
spomenie tridsaťročnú vojnu (1618-48), a skúma zemepisné 
súvislosti Sedmohradska a Betlenových výprav. 

0–4 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 3) 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy: napr. knieža, 
hospodárska politika, stavovské zriadenie. 
O Odborne používa historickú terminológiu príznačné pre 
danú dobu: napr. merkantilizmus, kniežací absolutizmus, 
monopol. 

0–6 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 4) 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Napr. uvedie hospodárske základy rozkvetu kniežatstva 
(napr. súpis majetku, pozvanie zahraničných majstrov, 
monopoly), a konštatuje, že  Betlenove opatrenia dopomohli 
k obnove Sedmohradska, zničenom v pätnásťročnej vojne.   
O Napr.: uvedie, že súčasníci považovali Gabriela Betlena za 
panovníka s pevnou rukou, a konštatuje, že s cieľom 
zvýšenia svojich príjmov skutočne vybudoval pevnú moc 
(absolutistického charakteru). 
O Napr.: uvedie, že Sedmohradsko bolo obklopené 
veľmocami z viacerých strán (Osmánska a Habsburská ríša), 
a konštatuje, že panovník musel balansovať medzi rôznymi 
mocenskými záujmami. 
O Napr. uvedie významnejšie prvky Betlenovej školskej 
politiky (napr. zriaďovanie škôl, posielanie študentov do 
zahraničia), a konštatuje, že Sedmohradsko za panovania 
Betlena prekvitalo aj v kultúrnom zmysle. 

0–10  
(nemožno 

udeliť:  
1 a 6) 
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Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný odhalí Betlenove opatrenia, ktoré spôsobili zlatý 
vek Sedmohradska, a načrtne zahraničnopolitické 
podmienky určujúce politiku kniežaťa.  
O Napr.: uvedie, že knieža v záujme rozkvetu Sedmohradska 
musel vyvíjať merkantilistickú hospodársku politiku, 
a konštatuje, že tá bola efektívnou a modernou hospodárskou 
politikou doby. 
O Napr.: uvedie, že Sedmohradsko vďaka Betlenovi 
prežívalo svoj vrchol aj vo vonkajších znakoch i vo 
vzdelanostnej úrovni (napr. stavby, knižnica), a konštatuje, 
že tieto jeho opatrenia slúžili aj na upevnenie kniežacej 
moci.   
O Napr.: uvedie určujúce prvky zahraničnopolitickej situácie 
Sedmohradska (napr. tridsaťročná vojna, turecké ohrozenie), 
a konštatuje, že kvôli tomu Betlen musel viesť protureckú 
politiku.  
O Napr.: uvedie, že prostredníctvom svojich vojenských 
výprav v Uhorsku Betlen obránil práva uhorských stavov, 
a konštatuje, že bez podpory Sedmohradska by uhorské stavy 
nedokázali odolať presadzovaniu dvorského absolutizmu 
v Uhorsku. 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.   

0–12 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 7) 

 

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. Následky hospodárskeho rozvoja v období dualizmu (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný predstaví a analyzuje dopad hospodárskeho rozvoja 
v období dualizmu na životné prostredie.  
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. poukazuje na fakt, že ľudský zásah, ktorý 
zlepšil životné pomery, na druhej strane zničil prírodu, ako 
napríklad v prípade protipovodňových opatrení). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný správne umiestňuje historické udalosti v čase 
a priestore. 
O Zaradí dobu dualizmu (1867-1918), a konštatuje, že 
Rakúsko-uhorská monarchia sa nachádzala v Strednej 
Európe, alebo poukazuje na všeobecné prírodné danosti 
Uhorska.  

0–4 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 3) 
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Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj pojmy spojené 
s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy: napr. znečisťovanie 
životného prostredia, priemyselná revolúcia, premena živého 
prostredia, regulácia riek, a správne používa odbornú 
terminológiu súvisiacu s témou: napr.  vyrovnanie, 
dualizmus, urbanizácia, demografický rast. 

0–4 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 3) 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie, že hospodárstvo Uhorska po vyrovnaní 
zaznamenalo významný rozvoj (napr. výstavba železnice, 
priemyselné oblasti, regulácia riek), a konštatuje, že tie 
urýchlili proces zmeny životného prostredia. 
O Napr.: uvedie, že rozvoj hospodárstva umožňoval 
zriaďovanie pracovných miest (rástol počet miest a ich 
obyvateľov), a konštatuje, že urbanizácia síce dvíhala životnú 
úroveň, ale zároveň poškodzovala životné prostredie. 

0–4 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 3) 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma a rozoberá dopad rozvoja hospodárstva na 
životné prostredie a spoločnosť. 
O Napr.: uvedie, že v predmetnom období v Uhorsku 
vykonávali na riekach veľké regulačné práce, a konštatuje, že 
tie zväčšili rozlohu obrábanej pôdy, zároveň však zmenšili 
životný priestor podvodného sveta, alebo uvedie, že 
následkom rozvoja hospodárstva rástlo aj znečistenie 
životného prostredia, a konštatuje, že urbanizácia na druhej 
strane prispela k zlepšeniu hygienických pomerov.  
O Napr.: rozpozná, že rozvoj dopravy, predovšetkým 
železničnej, zrýchlil tempo dynamického rozvoja priemyslu 
a obchodu, a konštatuje, že budovanie násypov, otváranie baní, 
zriadenie tovární ešte viac zaťažilo životné prostredie. 
O Napr.: uvedie, že kvôli rozvoju priemyslu vyklčovali veľké 
zalesnené plochy, a konštatuje, že následkom toho výrazne 
rástla erózia pôdy.  

0–6 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 4) 

Skladba, jazyková 
správnosť 

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

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 28 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 7 
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20. Vplyv revolúcií roku 1848 (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný opisuje a rozoberá vplyv medzinárodnej revolučnej 
vlny na revolúciu v Uhorsku. 
Skúšaný  pomenuje tie hnutia, ktoré vplývali na uhorské 
udalosti (napr. rakúske, talianske, nemecké). 
Skúšaný analyzuje dopad európskych udalostí (napr. 
revolučná vlna rozprúdila Uhorsko v období reforiem).  
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, na 
základe nich sformuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Napr. uvedie, že predmetné obdobie sa vzťahuje na 
Európu v 19. storočí, napr. Paríž, Miláno, Viedeň, Pešť, 
Berlín, a v súvislosti s témou spomenie aj konkrétny 
rok/dátum, napr. 1848, 15. marec 1848. 

0–4 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 3) 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné termíny, ako aj 
pojmy spojené s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy: napr. revolúcia, 
stavovský snem, krajinský snem, ústava. 
O Používa konkrétne pojmy súvisiace s témou: napr. 
občianske práva a slobody, návrh, marcová mládež, 
zodpovedná vláda, zrušenie nevoľníctva. 

0–6 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 4) 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie, že správa o vlne revolúcií sa dostala aj do 
Uhorska, a konštatuje, že pod jej vplyvom Kossuth 
sformuloval svoje radikálne požiadavky. 
O Napr. uvedie príznačné požiadavky európskej revolučnej 
vlny (ústavnosť, nezávislosť alebo jednota národov atď.) 
a konštatuje, že v podstate podobné požiadavky sa 
sformulovali aj v Uhorsku.   
O Napr.: uvedie viaceré požiadavky Kossuthovho návrhu 
(zodpovedná vláda, znášanie verejných bremien), 
a konštatuje, že Kossuth žiadal ústavu aj pre ostatné národy 
ríše. 
O Napr.: uvedie, že európske  revolučné udalosti vzbudili 
v kruhoch šľachty aj strach, a konštatuje, že rady 
Kossuthových prívržencov rástli aj vďaka ním ponúknutým 
riešeniam na prevenciu radikálnych revolučných udalostí.    

0–10  
(nemožno 

udeliť:  
1 a 6) 
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Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje a rozoberá vplyv revolučnej vlny r. 1848 
na revolúciu v Uhorsku. 
O Napr.: opíše vplyv európskych revolúcií na Uhorsko 
(napr. vznik návrhu, zasadania krajinského snemu, udalosti 
dňa 15. marca, vplyv októbrovej viedenskej revolúcie), 
a konštatuje, že situácia v Európe v roku 1848 predstavovala 
značnú podporu tak pre revolúciu, ako aj pre úspechy 
domobrany. 
O Napr.: uvedie, že v revolúciách r. 1848 boli určujúce idey 
nacionalizmu a liberalizmu, a konštatuje, že na základe 
týchto myšlienok vznikli predstavy na spoločenské zmeny aj 
v Uhorsku. 
O Napr.: poukazuje na rolu a význam talianskej a viedenskej 
revolúcie (napr. v októbri zabránili útoku na Uhorsko), 
a konštatuje, že rakúska a talianska revolúcia odbremenili 
Uhorsko. 
O Napr.: uvedie najvýznamnejšie ideové ciele európskych 
revolučných hnutí (napr. zrušenie poddanstva alebo 
odstránenie absolutizmu, a nastolenie národnej jednoty), 
a konštatuje, že tieto ohrozovali európske  mocenské 
pomery, podobne ako aj v prípade uhorského hnutia, a preto 
sa veľmocenská politika postavila proti nim. 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.   

0–12 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 7) 

 

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 

 
21. Protivojnové úsilia (krátka) 
 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy 

Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na predstavenie 
a charakteristiku maďarskej protivojnovej činnosti.  
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. za úspechy revízie Maďarsko vďačilo najmä 
Nemecku, preto protinemecké sily dlho nemali podporu más). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Napr.: uvedie, kedy došlo k nemeckej okupácii (19. marca 
1944) a prevzatiu moci maďarským nacistickým hnutím 
(nyilas), poukazuje na územné zisky Maďarska alebo na to, že 
blížením sa frontu rástla strategická pozícia Maďarska.  

0–4 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 3) 
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Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj pojmy spojené s 
témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy, napr. občianske sily, 
ľavica, opozičná strana, okupácia, resp. správne používa 
odbornú terminológiu súvisiacu s témou, napr. protifašistický, 
separátny mier, jednotný front, vystúpenie z vojny. 

0–4 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 3) 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie, že protivojnové sily podporovali jednotu 
a spoločné vystupovanie celého národa, a konštatuje, že 
k tomu z rôznych príčin nedošlo. 
O Napr.: uvedie, že odboj sa organizoval už po nemeckej 
okupácii, a konštatuje, že následkom mocenskej reakcie odboj 
stroskotal.  

0–4 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 3) 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma a analyzuje činnosť protifašistických síl. 
O Napr.: uvedie, že významná časť vládnucich a vedúcich síl 
mala záujem na vyhnutí sa nemeckej okupácii, a konštatuje, že 
na druhej strane však kvôli vojenskej, hospodárskej 
a politickej bezmocnosti krajiny museli s Nemeckom jednať 
opatrne. 
O Napr.: charakterizuje politiku maďarských vlád (napr. strach 
od boľševizmu, hojdačková politika Kállayho, pokus 
o vystúpenie z vojny), a konštatuje, že maďarské vlády 
nedokázali efektívne riešiť otázku v tesnom akčnom priestore, 
a nedokázali spolupracovať s ľavicou.  
O Napr.: uvedie, že komunisti boli protinacistami, mali 
nepatrnú podporu más a fungovali v ilegalite. 

0–8 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 5) 

Skladba, jazyková 
správnosť 

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

MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ÚLOHU 28 

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

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný predstaví a rozoberá predovšetkým politický 
antisemitizmus doby. 
Odpoveď skúma podstatné činitele vplývajúce na 
antisemitizmus.  
Rozbor pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. v tomto období sa prijímajúci postoj 
v jednaní ľudí zmenil na odmietavý, rast vplyvu nacistického 
Nemecka v Maďarsku posilnil aj antisemitizmus). 
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, na 
základe nich sformuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že predmetné obdobie nazývame Horthyho 
režimom, a spomenie niekoľko konkrétnych rokov a udalostí 
súvisiace s témou (napr. 1920, 1938, 1939, 1941, 1942), 
môže poukazovať aj na súvislosti zemepisného umiestnenia 
Židov. 

0–4 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 3) 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj pojmy spojené 
s témou. 
O Používa nasledovné všeobecné pojmy, napr. zákon, Žid, 
náboženstvo, rasa, občianske práva a slobody, ľudské práva. 
O Používa konkrétne pojmy súvisiace s témou, napr. 
numerus clausus, antisemitizmus, židovské zákony, geto, 
nútená práca, holokaust. 

0–6 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 4) 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov 
a vyvodí z nich závery. 
O Napr. uvedie predpisy zákona numerus clausus, 
a konštatuje, že ten smeroval v podstate na potlačenie Židov. 
O Napr.: uvedie nariadenia 1. židovského zákona, 
a konštatuje, že ten podľa náboženského princípu 
maximalizoval počet zamestnancov v obchode a v rôznych 
povolaniach inteligencie, patriacich k Izraelitom v 20%. 
O Napr.: uvedie obsah 2. židovského zákona, a konštatuje, 
že ten už stál na rasovom základe, v priemysle a obchode 
určoval 12%-nú, v inteligencii 6%-nú, v prípade štátnych 
zamestnancov 0%-nú kvótu, alebo uvedie, že na jeho 
základe sa za Žida považoval ten, koho aspoň jeden rodič 
alebo dvaja starí rodičia boli izraeliti.  
O Napr.: poukazuje na zodpovednosť vlád v súvislosti so 
silnením antisemitizmu. 

0–10  
(nemožno 

udeliť:  
1 a 6) 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný skúma príčiny a následky právneho a politického 
vývoja židovskej otázky.  
O Napr.: uvedie, že následkom porážky, revolúcí a Trianonu 
zosilnel antisemitizmus, a konštatuje, že tento fakt vzbudil 
v úzkej (ale rastúcej) vrstve maďarskej spoločnosti 
požiadavku zbavenia Židov ich hospodárskeho 
a spoločenského vplyvu, alebo verejná mienka z problémov  
obviňovala židovských aktérov revolúcie a republiky rád. 

0–12 
(nemožno 

udeliť:  
1 a 7) 
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O Napr.: poukáže na to, že zosilnela krajná pravica (napr. 
Sálašiho hnutie), a konštatuje, že jej ideológia sa podobá 
s ideológiou rozpínajúseho sa Nemecka (napr. na poli 
antisemitizmu), alebo vláda sa snažila vystupovať proti 
antisemitistickým snahám. 
O Napr.: uvedie niektorú z príčin vzniku židovských 
zákonov (rastúci vplyv nacistického Nemecka, 
antisemitizmus), a konštatuje, že vláda navrhla židovské 
zákony z vnútro- i zahraničnopolitických dôvodov. 
O Napr.: uvedie, že v tomto období rástol antisemitizmus, 
štátna ochrana Židov ubúdala, a konštatuje, že napriek 
opatreniam obmedzujúcim ich práva až do začiatku vojny 
bol život a majetok Židov v bezpečí. 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.   

Skladba, jazyková 
správnosť 

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