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Történelem szlovák nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 časť, nehodnotí sa (prečiarknutie)    
5. Hrubá, obsahová chyba (podčiarknutie)                                           

6. Nezrozumiteľný text, logické problémy (podčiarknutie)    ∼∼∼∼∼∼ 
7. Gramatika (podčiarknutie)                  ………… 
8. Hrubá pravopisná chyba (podčiarknutie) 

(Hrubá pravopisná chyba: 
- nedodržanie rytmického zákona, 
- nesprávne použitie –i/í a –y/ý, 
- zámena dlhých a krátkych samohlások, 
- nesprávne písanie slov spolu alebo osve, 
- nesprávne písanie veľkých a malých písmen.) 
 

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 čiastkové úlohy tiež uveďte na písomke (-ách).  

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.  
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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.  

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 sa úloha nemôže 
hodnotiť.  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 bodov pri jednoduchých a krátkych úlohách je celé číslo, 

nemusíte robiť nič ďalšie. Ak toto číslo nie je celé, v tom prípade ho musíte zaokrúhliť 
podľa pravidiel matematiky (napr. 23,5 bodu sa zaokrúhľuje na 24 bodov). 

Mená osôb, topografické údaje a pojmy vyskytujúce sa v rámcových učebných 
osnovách sa môžu hodnotiť iba ak sú z hľadiska pravopisu správne. 

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. 
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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:  

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 

konštatovania 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. 
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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. 

 
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 patrí v prípade úloh riešiacich problémy (krátkych úloh) jeden alebo 
dva obsahy, kým v analytických úlohách – najmä pri skúmaní činiteľov formujúcich 
jednotlivé udalosti – viac, dva-tri obsahové prvky.  

Ak v kľúči opráv je k jednému úkonu priradený iba jeden obsahový prvok, v tom 
prípade sa musí  zhodovať aj počet bodov pre úkony a obsahy (Napríklad: v prípade 
krátkych úloh na hľadiská Orientácia v čase a priestore, Používanie odbornej terminológie a 
Použitie prameňov, resp. v prípade dlhých úloh na hľadiská Orientácia v čase a priestore a 
Používanie odbornej terminológie je možné udeliť iba 0 alebo 2 alebo 4 body.) 

Ak v kľúči opráv sú k jednému úkonu priradené viaceré obsahové prvky, v tom prípade 
pre ich vzájomné súvislosti nie je možné udeliť niektoré počty bodov (napríklad: pri 
krátkych úlohách na hľadisko Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti nie je možné udeliť 1 
bod a 4 body, pri dlhých úlohách zas na hľadisko Používanie prameňov nie je možné udeliť 1 
bod a 5 bodov, podobne na hľadisko Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti nie je možné 
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 sa môže prijať 
za správnu odpoveď. Obsahové prvky sa väčšinou skladajú z dvoch častí: určenie času 
a priestoru; používanie všeobecných a konkrétnych pojmov; vymenovanie (zachytenie, 
predstavenie) a dedukcia (konštatovanie). Pri bodovaní to znamená, že ak odpoveď obsahuje 
iba jednu zložku, dáva sa 1 bod, ak obe zložky, dávajú sa 2 body. Samozrejme v prípade 
obsahových prvkov odpovede – predovšetkým pri vymenovaniach a dedukcii – sú prijateľné 
aj iné správne kombinácie, než tie, ktoré uvádzame v kľúči riešení! V kľúči riešení pri 
obsahových prvkoch nájdete viac možných správnych odpovedí od seba oddelených slovom 
„alebo“. To však nevylučuje možnosť prijatia iných správnych odpovedí. 
 
Bodovanie „Obsahových prvkov” (O)  
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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 rozvinul svoje 
myšlienky v rámci vopred určeného rozsahu. V odôvodnenej situácii myšlienkový celok 
začatý na bodkovanom mieste sa môže dokončiť a môže sa hodnotiť. Pri krátkych úlohách to 
znamená asi 2-3 riadky, pri dlhých úlohách asi 4-5 riadkov. 

 
4. Navrhovaný postup hodnotenia slohových úloh 

1. Preštudujte si kľúč riešenia úloh! 
2. Prezrite si vzor jednotlivých hľadísk hodnotenia! 
3. Skontrolujte študentov výber úloh! 
4. Prečítajte si študentovu písomku aspoň dvakrát! 



 

írásbeli vizsga 1013 7 / 19 2012. május 9. 

Történelem szlovák nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

5. Na základe kľúča riešení určite počet bodov podľa jednotlivých hľadísk! 
6. Stanovte celkový počet bodov a pomocou deliteľa (2) vypočítajte body skúšky!  
7. Body skúšky pri jednotlivých úlohách netreba zaokrúhľovať!  
8. Vyrátajte celkový počet bodov skúšky získaný v troch slohových úlohách! Ak 

celkový počet bodov pri jednoduchých a krátkych úlohách je celé číslo, nemusíte 
robiť nič ďalšie. Ak toto číslo nie je celé, v tom prípade ho musíte zaokrúhliť 
podľa pravidiel matematiky (napr. 23,5 bodu sa zaokrúhľuje 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  

 



 

írásbeli vizsga 1013 8 / 19 2012. május 9. 

Történelem szlovák nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

I. OTÁZKY VYŽADUJÚCE KRÁTKE ODPOVEDE 
 
1. Svetové náboženstvá (Za každý prvok 1 bod, spolu 3 body.) 
a) kresťanské (kresťanstvo) 
b) (nazaretský) Ježiš alebo (Ježiš) Kristus 
c) apoštoli alebo učeníci alebo 12 apoštolov 
 
2. Osmanská ríša (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
a) sultánovi 
b) kalifu 
c) spáhiovia 
d) janičiari 
 
3. Hospodárska politika Karola Roberta (Spolu 3 body.) 
a) Napr. živý dobytok, víno, (nespracované vzácne a farebné) kovy (zlato, meď) (Prijať 
smiete dve správne odpovede.) (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
b) kolonizácia (usídlenie) (českých) baníkov alebo bane vzácnych kovov zostáva vo 
vlastníctve šľachty alebo zemepáni dostanú tretinu banského príjmu. (Prijať smiete dve 
správne odpovede.) (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
c) zaviedol portálnu daň (1 bod) 
 
4. Osvietenstvo (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
a)  D) 
b)  E) 
c)  B) 
d)  A) 
 
5. Rákóciho boj za slobodu (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
 

Udalosť Písmeno prameňa 
a) B 
b) D 
c)  C 
d)  A 
 
6. Priemyselná revolúcia (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Písmeno 
obrazov 

Písmeno 
opisu 

Číslo vynálezov 
 

a) B) 5. 
b) D) 3. 
c) A) 2. 
d) C) 1. 
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7. . Priemysel v období dualizmu (Za každý prvok 0,5 bodu, spolu 4 body.) 
 

 Odvetvie Priemyselné stredisko/mesto 
a)   Kovospracujúci priemysel Napr.: Salgótarján, Diósgyőr, Miskolc 
b)   Potravinársky priemysel Napr.: Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged 
c)   Textilný priemysel Napr.: Győr, Sopron 
d)   Chemický priemysel Napr.: Budapest, Léva, Komárom 

 

8. Ženská emancipácia (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
 

Tvrdenie Pravdivé Falošné 
a)   X 

b)  X  

c)  X  

d)   X 
 

9. Židia v Maďarsku (Za každý prvok 1 bod, spolu 4 body.) 
 

Obdobie Písmeno udalosti 
a)  B 
b)  X 
c)  C 
d)  A 
 

10. Priemysel v 1950-tych rokoch (Spolu 3 body.) 
a) Sovietskeho zväzu (1 bod) 
b) Zamestnanie žien alebo (následkom kolektivizácie) sedliaci sa sťahovali preč z dedín alebo 
(následkom zoštátnenia) z remeselníkov a maloobchodníkov sa stali robotníci (Spomedzi 
vymenovaných odpovedí môžete prijať ktorékoľvek dve, resp. s nimi korešpondujúce obsahovo 
správne odpovede.) (Za každý prvok 0,5 bodu.) 
c) B (1 bod) 
 

 
11. Masová kultúra (Za každý prvok 1 bod, spolu 3 body.) 
a) A 
b) Urbanizácia (Prijateľná je aj iná, obsahovo správna odpoveď.) 
c) Nové telekomunikačné zariadenia šíria a sprostredkujú produkty masovej kultúry mnohým 
ľuďom. (Prijateľná je aj iná, obsahovo správna odpoveď.) 
 

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

Otázka Áno Nie Číslo 
paragrafu: 

a)  X  10. 
b)   X 1. 
c)   X 7. 
d)   X 4. 
e)  X  20. 
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II. SLOHOVÉ ÚLOHY, VYŹADUJÚCE DLHŠIE ROZVINUTIE 
 
13. Francúzsky absolutizmus        (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na opis fungovania 

a systému francúzskeho absolutizmu. 
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. neobmedzená moc, súvislosti medzi 
hospodárstvom a armádou). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že obdobie panovania francúzskeho kráľa Ľudovíta 
XIV. spadá do 17-18. storočia a konštatuje, že Francúzsko sa 
stalo kontinentálnou veľmocou celej Európy, alebo naznačí, že 
strediskom panovníka sa stal Versailles.   

0–4  
(nemožno 

udeliť:    
1 a 3) 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecnú terminológiu, a 
historické pojmy súvisiace s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy, napr. panovník, štát, moc, vojsko, 
absolutizmus, merkantilizmus. 

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 na rozdiel od predchádzajúcej praxe 
Ľudovít XIV. obmedzil autoritu štátnych tajomníkov, 
a konštatuje, že tým sústredil výkon štátnych záležitostí vo 
svojich rukách.    

0–4 
(nemožno 

udeliť:    
1 a 3) 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje hlavné črty francúzskeho absolutizmu 
a fungovanie absolutistickej monarchie. 
O Napr. vysvetlí pojem absolutizmus (forma vlády opierajúca 
sa o neobmedzenú moc panovníka), a konštatuje niektoré jeho 
charakteristické črty (napr. ignorovanie stavovského snemu, 
rast panovníkových príjmov, úradnícky aparát).  
Napr.: uvedie, že Ľudovít zaviedol merkantilistickú  
hospodársku politiku a pomenuje niektorý jej prvok (napr. 
ochrana domáceho priemyslu ochrannými clami, zastavenie 
vývozu surovín, rozvoj infraštruktúry, zakladanie manufaktúr) 
alebo uvedie, že Ľudovít XIV. založil početnú armádu, 
a spomenie niektoré jej charakteristické črty (napr. regulárni, 
profesionálni dôstojníci, uniforma); alebo spomenie, že 
Ľudovít XIV. míňal značné sumy na fungovanie svojho dvora 
(napr. na vybudovanie paláca vo Versailles), a konštatuje, že 
tak urobil s cieľom poukázať na svoju neobmedzenú 
panovnícku moc. 

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 24 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 
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14. Nacistická ideológia       (krátka) 
Hľadiská Úkony, obsah Body 

Pochopenie úlohy Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na predstavenie 
nacistickej ideológie. 
Odpoveď na základe prameňa poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. že v 1930-tych rokoch nacistická ideológia 
zmobilizovala väčšinu nemeckého obyvateľstva, pretože 
hlásala politickú jednotu, vytvárala portrét nepriateľa atď.). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Z odpovede vysvitne, že ideológia národného socializmu 
bol nový myšlienkový prúd vzniknutý po prvej svetovej vojne, 
alebo uvedie, že Hitlerovo uchopenie moci urýchlila svetová 
hospodárska kríza (1929-33), alebo uvedie rok Hitlerovho 
uchopenia moci (1933) a študentovi je jasné, že nacistická 
ideológia sa zrodila v Nemecku.   

0–4  
(nemožno 

udeliť:    
1 a 3) 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecnú terminológiu, a 
historické pojmy súvisiace s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy, napr. rasová teória, propaganda, 
antisemitizmus, kult Fuhrera (vodcu), národný socializmus 
(nacisti). 

0–4 
(nemožno 

udeliť:    
1 a 3) 

Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňa a vyvodí 
z nich jednoduché závery. 
O Napr.: na základe prameňa opíše niektorú črtu nacistickej 
ideológie (napr. vytvára obraz nepriateľa, popudzuje k boji), 
a konštatuje, čomu to slúžilo (napr. posilnenie národnej 
identity, dosiahnutie veľmocenskej pozície).    

0–4 
(nemožno 

udeliť:    
1 a 3) 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje najvýznamnejšie črty nacistickej ideológie 
a skúma, akými prostriedkami dosahovala svoj vplyv. 
O Napr.: poukáže na to, že pre nacistickú ideológiu bol 
príznačný nacionalizmus, ale zároveň aj prísľub zlepšenia 
sociálnej situácie, a konštatuje, že to slúžilo Hitlerovým 
mocenským záujmom, alebo uvedie niektorý prvok národnej 
a sociálnej demagógie (napr. sľubuje robotníkom robotu, 
roľníkom pôdu, kapitalistom zas obmedzenie odborových 
zväzov, ďalej žiada revíziu mierových dohôd a rozšírenie 
nemeckého životného priestoru). 
O Napr.: uvedie, že rasová teória (nemecká rasa je nadradená) 
bola ústrednou myšlienkou nacistickej ideológie, alebo jej 
významným prvkom bol antisemitizmus, a skúma niektoré črty 
fungovania propagandy (použitie moderných technických 
zariadení a metód, ako aj verbálnych spôsobov 
presvedčovania), alebo poukazuje na protižidovské opatrenia, 
alebo spomenie rolu diela Main Kampf v zakotvení ideológie. 

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 24 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 
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15. Obyvateľstvo Uhorska v 18. storočí      (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na opis základných 

zmien v obyvateľstve Uhorska v 18. storočí. 
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné 
súvislosti (napr. súvislosť medzi rýchlym tempom rastu 
obyvateľstva a zmenou etnických pomerov). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Napr. uvedie príznačné smery pohybu obyvateľstva, 
a poukazuje na to, že Uhorsko bolo v 18. storočí súčasťou 
Habsburskej ríše, alebo že po ukončení Rákociho boja za 
slobodu v dejinách Uhorska nastalo pokojné obdobie.   

0–4  
(nemožno 

udeliť:    
1 a 3) 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecnú terminológiu, a 
historické pojmy súvisiace s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy, napr. populácia(obyvateľstvo), národnosť 
alebo etnická skupina, osídľovanie, kolonizácia. 

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 obyvateľstvo Uhorska sa behom 18. 
storočia takmer zdvojnásobilo, a skonštatuje, že väčšina 
obyvateľstva patrila k národnostiam alebo že Maďari boli iba 
v relatívnej väčšine.    

0–4 
(nemožno 

udeliť:    
1 a 3) 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje príznačné črty populačných zmien, 
a sformuluje ich príčiny a následky. 
O Napr. uvedie, najdôležitejšou príčinou rýchleho rastu 
obyvateľstva bolo samoiniciatívne i organizované osídľovanie 
(môže poukazovať aj na rastúcu pôrodnosť), a konštatuje, že 
riedko obývané oblasti krajiny sa znovu osídlili, alebo skúma 
niektoré hospodárske a politické faktory motivujúce 
osídľovanie (zvyšovanie daňového základu, germanizácia, 
rekatolizácia, absolutistické snahy). 
O Napr.: vymenuje najvýznamnejšie etnické skupiny 
presídlené do Uhorska a skúma niektorú z príčin ich osídlenia 
(lepšie podmienky pre život v riedko obývaných oblastiach na 
nížine, prechodné daňové a vojenské úľavy pre nových 
osídlencov atď.). 

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 24 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 
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16. Následky vpádu Tatárov        (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný skúma predovšetkým črty politiky Belu IV. po 
vpáde Tatárov. 
Odpoveď výstižne opíše následky vpádu Tatárov a zmenu, 
ktorá nastala v politike Belu IV. 
Rozbor odhalí vplyv a následky opatrení (napr. darovanie 
majetkov v prípade budovania hradov a organizácie vojska 
upevňovalo obranyschopnosť krajiny, ale do konca 13. 
storočia taktiež oslabilo kráľovskú moc).  
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, 
pomocou nich dedukuje a sformuluje podstatné 
konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Napr. uvedie roky panovania Belu IV. (1235-70) a vpádu 
Tatárov (1241-42) a poukazuje na niektoré územné súvislosti  
témy (súvislosť výstavby hradov a zemepisných pomerov, 
alebo zmeny v hustote obyvateľstva a štruktúry usadlostí, 
alebo priestorové súvislosti osídľovania). 

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 a konkrétne 
historické pojmy, napr. vpád Tatárov, obyvateľstvo, hrad, 
mesto, majetok, moc, privilégiá, práva, hospes, barón. 

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 vpád Tatárov vo veľkej miere spustošil 
krajinu, a pomocou prameňa skonštatuje jeden z prvkov 
alebo následkov tohto (úbytok obyvateľstva, vyľudnenie 
obcí, hlad).   
O Napr.: uvedie, že Belo IV. osídlil krajinu hospesmi, 
a skonštatuje, že s tým sledoval cieľ osídliť vyľudnené 
územia.  
O Napr.: uvedie, že Belo IV. upevnil (a rozšíril) privilégiá 
servientov, a konštatuje, že tým ich uchránil pred 
neprávosťami alebo upevnil ich postavenie. 

0–8  
(nemožno 

udeliť:     
1 a 5) 
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Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opíše opatrenia Belu IV. a skúma zmeny, ktoré 
spôsobili v spoločenských a hospodárskych pomeroch, či 
v politickom živote.  
O Napr.: uvedie, že Belo IV. rozdával majetky, ale darovanie 
sa viazalo na podmienku (výstavba hradu), a skonštatuje, že 
tým chcel dosiahnuť zlepšenie obranyschopnosti krajiny, 
alebo že toto predstavovalo podstatnú zmenu oproti jeho 
politike pred vpádom Tatárov.   
O Napr.: uvedie, že následkom darovania majetkov 
a výstavby hradov rástla moc barónov, a konštatuje, že to 
viedlo k oslabeniu kráľovskej moci, alebo toto sa snažil Belo 
IV. vyvážiť upevnením postavenia servientov. 
O Napr.: uvedie, že Belo IV. daroval niektorým obciam 
privilégiá, a konštatuje, že to prispelo k rozvoju urbanizácie, 
alebo uvedie, že Belo IV. usadil v krajine Kumánov, 
a konštatuje, že tí zohrávali v kráľovskej armáde dôležitú 
úlohu. 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.   

0–10 
(nemožno 

udeliť:     
1 a 6) 

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 42 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 21 

 
 
17. Széchenyi v dobe reforiem       (krátka) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body 
Pochopenie úlohy Skúšaný opisuje návrhy Istvána Széchenyiho na prerod 

hospodárstva. 
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné súvislosti 
(napr. Széchenyiho návrhy slúžili modernizácii a kapitalistickej 
premene). 

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že Széchenyi prvýkrát sformuloval svoje návrhy 
prevažne v 1830-tych rokoch, a konštatuje niektoré zemepisné 
súvislosti témy (napr. Uhorsko bolo súčasťou Habsburskej ríše, 
alebo jeho hospodársky rozvoj zaostával za Západnou Európou, 
alebo Széchenyiho oči pre nutnosť zmien sa otvorili počas jeho 
ciest v Anglicku). 

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 a konkrétne historické 
pojmy, napr. obchod, úver, dedovizeň, spoločné znášanie 
bremien). 

0–4  
(nemožno 

udeliť:    
1 a 3) 
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Používanie 
prameňov 

Ú Skúšaný včlení do odpovede informácie z prameňov a vyvodí 
z nich jednoduché závery. 
O Napr.: uvedie, ktoré hospodárske návrhy našiel v prameni 
(spoločné znášanie bremien, rozvoj infraštruktúry, zabezpečenie 
slobodného obchodu), a skonštatuje, že ich cieľom bola 
stimulácia rozvoju hospodárstva, alebo vysvetlí súvislosti medzi 
návrhmi.    

0–4  
(nemožno 

udeliť:    
1 a 3) 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje Széchenyiho predstavy a poukazuje na ich 
význam. 
O Napr.: uvedie taký Széchenyiho hospodársky návrh, ktorý 
prameň neuvádza (napr. zrušenie dedovizne – zabezpečenie 
úveru, zrušenie nútených prác – vytváranie podmienok práce za 
mzdu), a skonštatuje, že ich cieľom bolo umožniť kapitalistickú 
premenu (alebo modernizáciu alebo znížiť zaostalosť Uhorska), 
alebo tieto priniesli aj spoločenskú premenu. 
O Napr.: uvedie, že Széchenyi vyjadril svoje stanovisko 
v niekoľkých svojich dielach, alebo poukáže na jeho praktickú 
činnosť v oblasti hospodárstva, alebo poukáže na hospodárske 
aspekty jeho dišpút s Kossuthom, a môže uviesť, že stredobodom 
Széchenyiho reformného programu bolo prebudovanie 
hospodárstva, alebo snažil sa získať najmä podporu aristokracie 
alebo, že Széchenyi sa snažil predísť konfrontácii s dvorom.   

0–6  
(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 24 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 
 
18. Budapešť na prelome storočí       (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný sa sústreďuje predovšetkým na pomery v Budapešti 
na prelome 19-teho a 20-teho storočia. 
Odpoveď výstižne opisuje hospodársky rozmach mesta, 
a jeho pozíciu v hospodárstve krajiny. 
Rozbor odhalí zmeny v štruktúre a počte obyvateľstva 
Budapešti.  
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, z nich 
dedukuje a formuluje 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 patrí do obdobia 
dualizmu (1867-1918), alebo spadá do obdobia druhej 
priemyselnej revolúcie, alebo spomenie milenárny rok 
(1896), má prehľad v priestorových súvislostiach rozvoja 
(centrálna rola Budapešti, jej dopravný a obchodný význam). 

0–4  
(nemožno 

udeliť:     
1 a 3) 
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Používanie 
odbornej 
terminológie 

Ú Skúšaný správne používa všeobecné, ako aj historické 
pojmy spojené s témou. 
O Odborne používa nasledovné všeobecné a konkrétne 
historické pojmy, napr. doprava, obchod, priemysel, rozvoj, 
spoločnosť, populácia (obyvateľstvo), milénium, asimilácia. 

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 počet zaregistrovaných firiem v tomto 
období značne vzrástol, a skonštatuje jeden fakt v súvislosti 
s uvedenými údajmi (napr. prevahu mali súkromné firmy, 
najrýchlejšie rástol počet akciových spoločností, štátne 
investície boli značné).  
O Napr.: uvedie, že vláda svojimi prostriedkami napomáhala 
rozvoju, a konštatuje, že tým upevnila ústrednú úlohu 
Budapešti, alebo využila jeho priaznivé postavenie (lodná 
doprava po Dunaji).  
O Napr.: uvedie jedno podstatné konštatovanie ohľadom 
štruktúry spoločnosti (napr. rast počtu obyvateľov žijúcich 
z priemyslu a obchodu, alebo klesanie pomeru obyvateľov 
žijúcich z poľnohospodárstva), a poukazuje na jej úzky 
vzťah s hospodárskym rozvojom (spriemyselňovanie).    

0–8  
(nemožno 

udeliť:     
1 a 5) 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje prvky rozvoja Budapešti, analyzuje 
vnútorné súvislosti a následky rozvoja.  
O Napr.: uvedie, že priemysel a obchod Budapešti sa 
rozvíjali rýchlym tempom, alebo Budapešť sa stala 
finančným strediskom, a konštatuje, že sa tak stalo najmä 
následkom priemyselnej revolúcie.   
O Napr.: uvedie jeden z prvkov priestorového rozvoja 
Budapešti (rast rozlohy, výstavba, vznik ohraničených 
štvrtí), a konštatuje, že Budapešť sa stala metropolou, alebo 
spomenie význam milenárnych slávností. 
O Napr.: uvedie, že populácia Budapešti značne vzrástla, 
a konštatuje, že sa mnohí sťahovali z vidieku do hlavného 
mesta, alebo asimilácia bola značná; alebo uvedie, že 
Budapešť sa stala nielen centrom hospodárskeho života, ale 
aj správy a kultúry, a skúma  pozadie tohto faktu (napr. 
zjednotenie Budapešti, následkom vyrovnania sa stala 
hlavným mestom ríše). 
O Svoju analýzu podopiera a doplňuje vlastnými 
vedomosťami a správnymi konštatovaniami.   

0–10  
(nemožno 

udeliť:     
1 a 6) 

 

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 42 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 21 
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19. Maďarská zahraničná politika v medzivojnovom období    (krátka) 
 

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

dosiahnutie územnej revízie. 
Odpoveď pomocou prameňov poukazuje na podstatné súvislosti 
(napr. zahraničnú politiku formovali revízne snahy).  

0–4 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Napr. uvedie dátum trianonského mieru (4. jún 1920), 
a poukáže na jeho územné súvislosti, alebo na izolačnú úlohu 
Malej dohody.   

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 a konkrétne historické 
pojmy, napr. mierová dohoda, zahraničná politika, Malá dohoda, 
revízia. 

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 maďarská vláda považovala nariadenia 
trianonského mieru za nespravodlivé, a konštatuje, že chcela 
dosiahnuť vyšetrenie mierovej dohody, alebo Bethlen 
sformuloval revízne požiadavky otvorene až po úspešnej 
konsolidácii (koncom 20-tych rokov).    

0–4  
(nemožno 

udeliť:    
1 a 3) 

Skúmanie 
činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje revízne snahy a poukazuje na ich význam, 
vplyv. 
O Napr.: poukáže na to, že požiadavka revízie trianonského 
mieru určovala kroky zahraničnej politiky, a konštatuje, že vláda 
podnikla kroky na elimináciu izolácie krajiny (môže spomenúť 
vstup do Spoločnosti národov, priblíženie sa Taliansku). 
O Napr.: uvedie, že následkom epidémií a krutému 
zaobchádzaniu počet obyvateľstva kontinentu drasticky klesal, 
alebo poukazuje na fakt, že vznikla potreba za podobnou 
otrockou prácou na novovzniknutých plantážach. To je začiatok 
rozsiahleho obchodu s otrokmi. 

0–6  
(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 24 

MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 12 
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20. Revolúcia a boj za slobodu v roku 1956     (dlhá) 
 

Hľadiská Úkony, obsah Body

Pochopenie úlohy 

Skúšaný opisuje predovšetkým okolnosti vypuknutia 
revolúcie v roku 1956. 
Odpoveď výstižne popíše najvýznamnejšie udalosti 23. 
októbra 1956. 
Rozbor odhalí hlavné príčiny vypuknutia revolúcie. 
Skúšaný v odpovedi používa a vysvetľuje pramene, z nich 
dedukuje a formuluje podstatné konštatovania a závery. 

0–8 

Orientácia 
v priestore a čase 

Ú Skúšaný umiestňuje historické udalosti v čase a priestore. 
O Uvedie, že revolúcia vypukla 23. októbra 1956, ovláda 
priestorové špecifiká (napr. Maďarsko bolo súčasťou 
sovietskeho bloku, alebo bolo pod sovietskou okupáciou). 

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 a konkrétne 
historické pojmy, napr. revolúcia, protest, vysokoškoláci 
(študenti), armáda, demokratické práva, stranícky štát, 
nezávislosť. 

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 niektoré významné požiadavky študentov 
a konštatuje, že k vypuknutiu revolúcie viedli tak sociálne 
ako aj politické príčiny (nízka životná úroveň, neprítomnosť 
demokratických práv, nedostatok národnej nezávislosti).   
O Napr.: uvedie, že dav zhodil sochu Stalina, považovanú za 
symbol Rákosiho éry, ďalej konštatuje, že tým vyjadrovali 
odpor voči systému útlaku a sovietskemu vplyvu.  
O Napr.: uvedie, že Ernő Gerő vo svojom rozhlasovom 
prejave odsúdil protesty, a sformuluje jednu faktickú 
poznámku ohľadom tohto prejavu (tvrdenie o rovnoprávnosti 
sovietsko-maďarského vzťahu bolo nepravdivé, jeho prejav 
ešte viac vznietil vášne atď.). 

0–4  
(nemožno 

udeliť:     
1 a 5) 

Skúmanie činiteľov 
formujúcich 
udalosti 

Ú Skúšaný opisuje okolnosti vypuknutia revolúcie 
a poukazuje na príčiny, následky či význam udalostí.  
O Napr.: uvedie, že revolúcia sa začalo pokojným protestom, 
a sformuluje jednu faktickú poznámku ohľadom protestnej 
akcie (zorganizovali ju vysokoškoláci, početný dav, skupiny 
reprezentujúce veľmi odlišné spoločenské vrstvy a politické 
názory, solidarita s Poliakmi atď.).   
O Napr.: uvedie, že došlo k dobytiu budovy Rozhlasu, 
a v tejto súvislosti sformuluje jednu faktickú poznámku 
(protestujúci chceli odvysielať svoje požiadavky, začal sa 
ozbrojený boj atď.). 
O Napr.: uvedie, že Imre Nagy prehovoril k davu pred 
parlamentom, a sformuluje faktickú poznámku v súvislosti 
s osobou Imreho Nagya alebo jeho prejavom (protestujúci 
žiadali jeho vymenovanie na post predsedu vlády, jeho 
prejav vyvolal sklamanie atď.). 

0–10 
(nemožno 

udeliť:     
1 a 6) 
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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 42 
MAXIMÁLNY POČET BODOV SKÚŠKY 21 
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