4. Duchovné, spoloãenské a politické zmeny v novoveku
4.4. Zmena vedeckého obrazu sveta, osvietenstvo
1. Predstavitelia osvietenstva
1 – A; 2 – C; 3 – D; 4 – B

2. Îtátne formy v dobe osvietenstva
Krajina

Îtátna forma

Anglicko

parlamentárne kráêovstvo

Francúzsko

absolutizmus

Poêsko

îêachtická republika

Spojené îtáty

republika

Habsburská ríîa

osvietenskò absolutizmus

3. Základné pojmy osvietenstva (I.)
1 – B; 2 – D; 3 – C; 4 – A

4. Identifikovanie pojmov osvietenstva
1 – A; 2 – D; 3 – B; 4 – C

5. Myîlienky osvietenstva
Odpovede v poradí tvrdení: pravdivé / nepravdivé / pravdivé / nepravdivé / nepravdivé / pravdivé

6. Rozdelenie moci
Chòbajúce slová, v poradí: zákonodarná / zákonodarná / slobody / justiãná / sudca

7. Vplyv osvietenstva na revoluãné idey
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Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

Body

Pochopenie úlohy

Skúîanò/á rozoberá vo svojej odpovedi predovîetkòm
vzïahy medzi zásadami, sformulovanòmi v prameni a
opatreniami Veêkej francúzskej revolúcie.

1

1.1. Získanie informácií z Skúîanò/á z prameñov môùe zistiï, ùe v Anglicku kaùdò
historickòch
prameñov, platí dane a roêníci, zaoberajúci sa poênohospodársformulovanie úsudkov.
stvom v podstate ùijú dobre. Môùe konîtatovaï, ùe
Voltaire z hêadiska îtátu pokladá obchodníkov jedno3.6. Umiestnenie historic- znaãne za uùitoãnòch, ktoròmi êahostajná îêachta opokòch udalostí v priestore a vrhuje. Môùe zachytiï, ùe Deklarácia êudskòch a obãianãase.
skych práv sa zrodil v duchu Voltaireovòch princípov,
pretoùe dokument vyhlasuje, ùe spoloãenské rozdiely
4.1. Usporiadanie nauãe- môùu byï zaloùené iba na báze verejného prospechu.
nej látky podêa kauzálnych
Skúîanò/á môùe konîtatovaï, ùe prvò prameñ je starîí,
súvislostí.
neù druhò pribliùne o päïdesiat rokov, takùe v ñom sfor4.4. Rozliîovanie a zvaùo- mulované myîlienky musia byï vòchodiskovòmi.
vanie dôleùitòch a menej
Skúîanò/á vo svojej odpovedi môùe konîtatovaï, ùe
dôleùitòch hêadísk.
idey osvietenstva (uùitoãnosï pre spoloãnosï, rovnosï)
sú zachytené v dokumentoch, napísanòch pod vplyvom
francúzskej revolúcie.

4 Duchovné, spoloãenské a politické zmeny v novoveku
Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

Body

Skúîanò/á vo svojej odpovedi môùe poukázaï na to, ùe
sformulovanie princípov osvietenstva samo osebe
neviedlo k vypuknutiu Veêkej francúzskej revolúcie, a ùe
pojmy, zakotvené v dokumente rovnosï, bratstvo a sloboda v urãitom slova zmysle sa navzájom vyluãujú.
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2.1. Identifikovanie a správ- Skúîanò/á vo svojej odpovedi pouùíva správne pojmy
ne pouùitie historickòch charakteristické pre dobu (dañ, îtát, îêachtic, verejná
prospeînosï).
pojmov.
Zoîtylizovanie, jazyková
správnosï odpovede

Jasnò sled myîlienok, jazyková správnosï, pravopis.

1

8. Tézy osvietenstva
Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

Body

Pochopenie úlohy

Skúîanò/á vo svojom rieîení poukazuje na jednotlivé
tézy, myîlienky osvietenstva, vo svojom rozbore sa
odvoláva na tieto idey a vysvetêuje ich.

4

1.1. Získanie informácií z Skúîanò/á zozbiera z prameñov najdôleùitejîie myîlienky
historickòch prameñov, sfor- osvietenstva, ako napr. rovnosï, vzïahy îtátu a základnòch êudskòch práv, princíp suverenity êudu, medze slomulovanie úsudkov.
body, zastupiteêské právo, prezumpcia (t.j. právo neviny),
3.6. Umiestnenie historic- sloboda myslenia a tlaãe, rozdelenie mocenskòch vetiev,
kòch udalostí v priestore a svätosï a nedotknuteênosï vlastníctva. Konîtatuje, ùe
vîetky dôleùitejîie myîlienky osvietenstva sa nejakòm
ãase.
spôsobom objavia v Deklarácii êudskòch a obãianskych
4.1. Usporiadanie nauãe- práv. Na základe prameñov, prípadne svojich poznatkov
K nej látky podêa kauzálnych môùe dospieï aj k záveru, ùe Deklarácia êudskòch a
O súvislostí.
obãianskych práv je základnòm dokumentom vytvorenia
M
obãianskeho justiãného systému.
P
Skúîanò/á konîtatuje, ùe Deklarácia êudskòch a obãianE 4.4. Rozliîovanie a zvaùoskych práv sa zrodila ako jeden z prvòch vòsledkov
T vanie dôleùitòch a menej
Veêkej francúzskej revolúcie, a tento dokument sa stal
E dôleùitòch hêadísk.
základom neskôr sformulovanej ústavy.
N
Skúîanò/á vo svojom rozbore konîtatuje, ùe myîlienky,
C
sformulované v ideach osvietenstva meîtianstvo pouùiI
lo v záujme zabezpeãenia svojej politickej moci.
E
2.1. Identifikovanie a správ- Skúîanò/á vo svojej odpovedi môùe poukázaï aj na to,
ne pouùitie historickòch ùe princípy, zakotvené v prameni odzrkadêujú záujmy
pojmov.
hlavne majetnej (meîtianskej) spoloãenskej skupiny,
kòm odvolávania v texte sa vzïahujú na záujmy celej
spoloãnosti.
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Skúîanò/á vo svojej odpovedi pouùíva správne pojmy
charakteristické pre dobu (napr. êudské práva, princíp
suverenity êudu, rozdelenie mocenskòch vetiev).
Zoîtylizovanie, jazyková
správnosï odpovede

Jasnò sled myîlienok, jazyková správnosï, pravopis.

5

9. Urãenie pojmov osvietenstva
a) parlament: vo vîeobecnom zmysle slova názov zvoleného zákonodarného zboru.
b) ústava: základnò zákon, urãujúci fungovanie îtátu a spoloãnosti. V nej sú zakotvené spôsoby
vykonávania moci, najdôleùitejîie práva a povinnosti obãanov.
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c) Encyklopédia: veêké súborné dielo francúzskeho osvietenstva. Vo vîeobecnosti je to dielo, ktoré
systematicky rozoberá celok poznatkov základnej vzdelanosti alebo urãitého odboru.
d) Osvietenskò absolutizmus: forma panovania, v podstate samovláda (absolutizmus), v rámci ktorej
panovník chce modernizovaï svoj îtát, preto podêa ideí osvietenstva zavádza reformy. Feudalistické
základy îtátu vîak ostávajú nezmenené.

10. Rozdelenie mocenskòch vetiev
zákonodarstvo

kontrola

vòkonná moc

justiãná moc

kontrola

voêby

spoloãnosï
Nadpis: Oddelenie mocenskòch vetiev

11. Ekonomické teórie
a) to, ùe jedinec chce zlepîiï svoju situáciu, svoje ùivotné okolnosti b) sloboda a bezpeãnosï
c) êudské zákony obãas hatia voênò vòvoj hospodárstva
d) vîeobecná sloboda predaja a kúpy
e) chce kvalitnò tovar, za najniùîiu cenu

12. Základné pojmy osvietenstva (II.)
Chòbajúce slová v prvom prameni, v poradí: slobodnòm / êudu
Chòbajúce slová v druhom prameni, v poradí: prirodzenou / prirodzeného práva / zákonov

13. Porovnanie prameñov
a) stavovská monarchia
b) konîtitúãna ( ústavná) monarchia
c) V stavovskej monarchii sa môùu zúãastniï zákonodarstva vyvolení na základe stavovskòch práv,
kòm v konîtitúãnom kráêovstve je cenzuálne volebné právo. Zákonodarná a kontrolná úloha
stavovského zboru je obmedzená, v konîtitúãnej monarchii je neobmedzená. V stavovskej monarchii
kráê vládne za úãasti stavov, v konîtitúãnej monarchii kráê panuje, ale nevládne.

14. Myîlienky osvietenstva
Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

Body

Pochopenie úlohy

Skúîanò/á vo svojej odpovedi sa sústreæuje predovîetkòm na vòklad princípov osvietenstva, resp.
zobrazuje obraz spoloãnosti, ktorò z nich vyplòva.

1

1.1. Získanie informácií z
historickòch prameñov (vecné, písomné atæ.), sformulovanie úsudkov.

Skúîanò/á na základe prameñov môùe spomenúï, ùe
myslitelia osvietenstva sformovali nové prvky riadenia
îtátu: riadenie îtátov chcú umiestniï do zákonnòch rámcov. Môùe sformulovaï, ùe v záujme riadenia spoloãnosti
chcú vytvoriï také zákony, ktoré sú rovnako platné pre
K 1.9. Zmysel pre detaily po- bohatòch a chudobnòch. Poãas svojho vòkladu
O ãas spracovania a rozboru odpovedajúci sa môùu zmieniï o pojmoch verejné blaho,
M prameñov.
suverenita êudu a rovnosï pred zákonom.
P
E 4.4. Rozliîovanie a zvaùo- Skúîanò/á môùe poukázaï na rozdiel medzi obrazmi
T vanie dôleùitòch a menej spoloãnosti autorov troch prameñov. Môùe konîtatovaï,
E dôleùitòch hêadísk a ãinite- ùe sa k najúãinejîiemu spôsobu kontroly spoloãnosïou
(zastúpeniu êudu) dostal Rousseau.
N êov.
C
I 4.9. Predstavenie historic- Skúîanò/á vo svojej odpovedi vyzdvihne z prameñov tie
E kòch okolností, ktoré viedli elementy, ktoré umoùñujú zobrazenie predstavovanòch
spoloãenskòch vzïahov.
k aktuálnej udalosti.
Skúîanò/á vo svojej odpovedi sa zmieni o vòvine
vedeckého myslenia, znaãne ovplyvñujúceho osvietenstvo – o îírení racionalizmu.

6 Duchovné, spoloãenské a politické zmeny v novoveku
Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

2.1. Identifikovanie a správ- Skúîanò/á pouùíva správne charakteristické pojmy
ne pouùitie historickòch teórie îtátu a histórie spoloãnosti (zákon, vládnutie, supojmov.
verenita êudu).
Zoîtylizovanie, jazyková
správnosï odpovede

Jasnò sled myîlienok, jazyková správnosï, pravopis.

Body
5

1

15. Vedecké vòsledky
Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

Body

Pochopenie úlohy

Skúîanò/á vo svojom rieîení poukazuje predovîetkòm
na nové vedecké vòsledky osvietenstva. Spracuje
najdôleùitejîie príznaky nového obrazu sveta, zrodeného pod vplyvom osvietenstva. Vo svojom vòklade
poukazuje na kauzálne súvislosti îírenia sa vedeckého
poznania. Vo svojej odpovedi sa zmieni aj o tom, ako
súvisí novò svetonázor so zmenou záujmu o knihy.

3

1.1. A. Získanie informácií
z historickòch prameñov
(vecné, písomné atæ.),
sformulovanie úsudkov.

Skúîanò/á na základe desiatich dôleùitòch autorov a
diel môùe dospieï k záveru, ùe osvietenstvo pozmenilo
skorîie tvrdenia o prírode a spoloãnosti. Z uvedeného
obrazného prameña môùe zistiï, ùe predstavitelia osvietenstva veria v lineárnom prírodnom vòvoji.

1.2. Porovnanie informácií
z prameñov rôzneho typu. Skúîanò/á je schopnò/á o súhrnnò vòklad danej témy
pomocou pouùitia, resp. porovnania prameñov rôzneho
1.5. Má byï schopnò/á typu (tabuêka, obraz).
spraviï textovò rozbor na
Môùe konîtatovaï, ùe ich myslenie podstatne urãuje
základe prameñov!
racionalizmus, rozîírenò o vedomie, ùe príroda a spo3.6. Umiestnenie historic- loãnosï sa dajú spoznaï a zmeniï v záujme dobra. Na
kòch udalostí v priestore a základe textového prameña skúîanò/á môùe potvrdiï, ùe
osvietenstvo spoloãenské zákony neodvodzuje z boùãase.
skòch zákonov, ale z tzv. suverenity êudu, ktorá je
4.2. Dokázanie toho, ùe najdôleùitejîím legitimaãnòm prvkom kaùdej moci.
historické udalosti majú Skúîanò/á na základe prameña môùe sa zmieniï o tom,
zvyãajne rôzne príãiny a ùe nové vedecké vòsledky osvietenstva sa následkom
následky.
akòch spoloãensko-hospodárskych zmien zrodili. Vo
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C 4.4. Rozliîovanie a zvaùoI vanie dôleùitòch a menej
E dôleùitòch hêadísk a ãiniteêov.
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svojej odpovedi môùe pripomenúï, ùe zmena myslenia
znaãne prehodnotila vòznam diel vedeckého charakteru
a tradiãnò teologickò názor sa dostal do pozadia.

Skúîanò/á vo svojej odpovedi sa môùe zmieniï o tom,
ùe zmeny, ktoré nastali v svetovom názore, akòm spô4.11. Poukázanie na dlho- sobom zmenili ãinnosï dôleùitòch mysliteêov doby. Môùe
dobé historické zmeny po- znázorñovaï, akò mali vzájomnò vplyv idey a vòsledky
mocou êubovoêne voliteê- osvietenòch mysliteêov.
ného príkladu.
Z rozboru skúîaného/nej je jasné, ùe je schopnò/á o roz2.1. Identifikovanie a správ- manitò vòklad svetonázoru doby osvietenstva.
ne pouùitie historickòch
Skúîanò/á správne pouùíva pojmy doby z oblasti
pojmov.
histórie spoloãnosti a politiky (napr.: zákony, suverenita êudu ).

Zoîtylizovanie, jazyková
správnosï odpovede

Jasnò sled myîlienok, jazyková správnosï, pravopis.

4

5. Uhorsko v Habsburskej ríîi
5.4. Uhorsko v Habsburskej ríîi v 18. storoãí
16. Osídêovania v 18. storoãí
a) chcel nahradiï chòbajúcu pracovnú silu
b) zvòîenie dañového fondu, zosilnenie katolíckeho náboùenstva
c) ponemãovanie; utíîenie Maæarov, náchylnòch na vzbury; zvòîenie moci/zosilnenie* situácie/
vplyvu vlády
d) obidvaja berú do úvahy záujmy vlády

17. Demografické zmeny v 17. storoãí
a) v oblastiach na níùine, v údoliach riek
b) spustoîené oblasti obòvali hlavne Maæari – záhuba obyvateêstva sa tòkala hlavne Maæarov
c) zaãala sa migrácia na neobòvané územia
d) Chorváti sa sïahovali na sever, Rumuni sa spúîïali do dolín

18. Urbárske nariadenie Márie Terézie
a) urbársky pozemok
b) robota, deviatok a dar
c) V prípade nútnosti zemepán mohol nariadiï dvojitú robotu, ale zapoãítaním, teda duplovanie
zapoãítali do celoroãného mnoùstva roboty
d) zlepîovalo, lebo urãili maximum sluùieb a zabránili vyvlastneniu urbárnych pozemkov
(v nevyspelòch oblastiach sa vîak mnoùstvo roboty mohlo aj zvòîiï )
e) zjednocoval sluùby poddanòch, urãil maximum sluùieb, urãil pomer urbárnych a majerskòch
pozemkov
f) slúùil verejnému blahobytu, vydajú ho v záujme zemepánov ( utíîenie nepokoju poddanòch )
g) záujem zemepánov – veæ nariadenie poruîuje práve ich záujmy
h) ochrana îtátneho dañového fondu ( poddaní, platiaci dane )

19.Toleranãnò patent Jozefa II.
a) evanjelikov, kalvínov a gréckokatolíkov
b) s obmedzeniami ( vòstavba kostola bez veùe atæ.) pripustí slobodu vierovyznania aj veriacim
inòch náboùenstiev, nemôùu ich prinútiï k takòm skutkom, ktoré sú v rozpore s ich vierou ( napr.
prísaha )
c) sloboda vierovyznania neobsahuje nevòhodné diskriminácie voãi urãitòm vyznaniam, nemá
medze, a nie je platná iba pre niektoré vyznania
d) stlmenie rozdielov medzi obyvateêmi ríîe – záujem îtátu
e) odsudzuje násilné pozmenenie êudí – priãom celá ãinnosï Jozefa sa sústreæovala na toto

20. Nariadenie Jozefa II. o poddanòch
a) zruîenie pomenovania „poddanò", zruîenie nevoêníctva, právo na manùelstvo, na uãenie, na
disponovanie nad vlastnòm majetkom
b) v záujme zabezpeãenia voênej a vyuãenej pracovnej sily, potrebnej k vòvoja priemyslu
c) Bòvalí veãní poddaní sa mohli slobodne sïahovaï, slobodne mohli predávaï a zanechaï na
dediãov svoj majetok, ich deti sa slobodne mohli vyuãiï rôzne remeslá.

* vymenovanie prijateênòch moùností

8 Uhorsko v Habsburskej ríîi

21. Demografické pomery Uhorska v 18. storoãí
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Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

Body

Pochopenie úlohy

Skúîanò/á sa vo svojej odpovedi sústreæuje predovîetkòm na demografické zmeny krajiny v 16.–17. storoãí.

1

1.1. Získanie informácií z Na základe prameña skúîanò/á zistí, ùe vojenské vòhistorickòch prameñov (vec- pravy spôsobili obrovské pustoîenia v kruhu obyvateêstva.
né, písomné atæ.), sformulovanie úsudkov.
Na základe mapy hustoty obyvateêstva poukazuje na to,
ùe na územiach, pustoîenòch Turkami hustota oby1.3. Vysvetlenie obraznòch
vateêstva bola veêmi nízka, kòm v oblastiach, kam sa
prameñov (fotografie, karivojská dostali v menîej miere, ale z geografického
katúry, plagáty) podêa dahêadiska boli nepriaznivejîie (horské oblasti) bola
nòch hêadísk.
vyîîia.
1.8. Poukázanie na to, ako
sa odzrkadêuje osobná si- Na základe obrazu konîtatuje, ùe sa demografické
tuácia autora v skúmanòch odhady historikov znaãne rozchádzajú. Niektorí historici
prameñoch.
sotva vykazujú v absolútnej miere pokles v porovnaní s
koncom 15. stroroãia, kòm druhí predpokladajú znaãnò
4.2. Dokázanie toho, ùe úpadok.
historické udalosti majú
zvyãajne rôzne príãiny a Skúîanò/á ohêadom na európske priemery môùe konnásledky.
îtatovaï, ùe aj stagnácia v absolútnom zmysle znamená
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4.4. Rozliîovanie a zvaùo- obrovskú stratu, pretoùe sa poãet obyvateêstva mal
vanie dôleùitòch a menej zvyîovaï v znaãnej miere. Pustoîenie bolo v kaùdom
dôleùitòch hêadísk a ãini- prípade obrovské, urãité kraje sa vyêudnili, ão prekáùalo aj hospodárskemu vòvoju.
teêov.
2.1. Identifikovanie a správ- Skúîanò/á vo svojej práci správne pouùíva pojmy,
ne pouùitie historickòch charakteristické pre históriu spoloãnosti (hustota obyvateêstva, prírastok obyvateêstva).
pojmov.

Zoîtylizovanie, jazyková
správnosï odpovede

Jasnò sled myîlienok, jazyková správnosï, pravopis.

1

22. Etnické pomery Uhorska v 18. storoãí
Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

Body

Pochopenie úlohy

Skúîanò/á sa vo svojej odpovedi sústreæuje predovîetkòm na zmenu etnického zloùenia krajiny.

1

1.1. Získanie informácií z
historickòch prameñov (vecné, písomné atæ.), sformulovanie úsudkov.

Skúîanò/á z máp a z etnickòch pomerov môùe zistiï, ùe
etnické zloùenie Uhorska sa následkom tureckej doby
znaãne zmenilo: Maæari upadali z absolútnej väãîiny do
stavu relatívnej väãîiny.

1.3. Vysvetlenie obraznòch Z diagramov môùu zistiï, ùe sa etnické zmeny zaãali uù
prameñov (fotografie, kari- v dobe Turkov, potom v 18. storoãí sa zròchlili.
katúry, plagáty) podêa danòch hêadísk.

Uhorsko v Habsburskej ríîi 9
Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

4.2. Dokázanie toho, ùe
historické udalosti majú
zvyãajne rôzne príãiny a
následky.
K
O
M
P
E
T
E
N
C
I
E

Na základe máp môùe konîtatovaï, ùe podstatnòm
dôvodom zmien bolo pustoîenie v dobe Turkov, ktoré
sa tòkalo predovîetkòm oblastí, obòvanòch Maæarmi.
Straty sa uù aj v tureckej dobe nahrádzali s cudzincami
(Rumuni, Srbi). Zaêudnenie spustoîenòch území v 18.
4.4. Rozliîovanie a zvaùo- storoãí vyrieîilo jednak sïahovanie sa v rámci krajiny,
vanie dôleùitòch a menej presídlenie, resp. osídêovanie. Poãas tòchto procesov
dôleùitòch hêadísk a ãini- sa Maæari z okrajovòch území presïahovali smerom na
teêov.
Veêkú níùinu, tòm pádom stredná ãasï krajiny si zachovala maæarskò ráz, ale etnická hranica sa posunula do
stredu Karpatskej kotliny.

Body

10

V presídlení sa zúãastnili Srbi a Rumuni, v osídêovaní
zase Nemci (Îvábi). Následkom tohto procesu sa z
Uhorska stala krajina s viaceròmi národnosïami a hlavne
okrajové územia mali obyvateêstvo rôznych národností.
2.1. Identifikovanie a správ- Skúîanò/á vo svojej práci pouùíva správne pojmy,
ne pouùitie historickòch charakteristické pre spoloãenskú históriu (presídlenie,
obyvateêstvo rôznych národností).
pojmov.

Zoîtylizovanie, jazyková
správnosï odpovede

Jasnò sled myîlienok, jazyková správnosï, pravopis.

1

23. Colné nariadenie Márie Terézie (I.)
a) V Rakúsku boli zruîené vnútorné colné hranice, v Uhorsku vîak nie.
b) V Rakúsku pomohlo hospodárskemu vòvoju, v Uhorsku nie.
c) V Rakúsku îêachtici platili dane, v Uhorsku nemali túto povinnosï. Panovníãka colnòm nariadením
chcela získaï nepriamo dane od maæarskej îêachty.
d) posilnilo svoju samostatnosï
e) merkantilistická predstava
f) doprialo rakúskemu a ãeskému priemyslu
g) ak je to pre vlastné potreby, vtedy nie, ak obchoduje s tovarom, vtedy áno

24. Mária Terézia a krajinskò snem v roku 1740 – 1741
a) oslobodenie îêachticov od platenia daní, Uhorsko sa má spravovaï podêa vlastnòch zákonov,
obsadenie funkcie palatína, maæarské záleùitosti vykonávajú Maæari
b) ponúkli svoju podporu
c) dá sa zistiï harmónia medzi panovníãkou a îêachtou, îêachtici sú nadîení z kráêovnej, kráêovná
je bezprostredná a úprimná / prostriedky: oduîevnené tváre, teátralna póza, nadîenò îvih meãom,
umiestnenie matky a dieïaïa do stredu atæ.)
d) Iba ãiastoãne. Îêachtici si ùiadali posilnenie stavovskòch práv ako odmenu za pomoc.

25. Politika Márie Terézie
a) zvòîila prestíù starého hlavného mesta
b) väãîia sláva starého kráêovského sídla
c) Kráêovná zabezpeãila kariéru pre uhorskòch zemanov vo svojom kráêovskom dvore, aby si zaviazala aj túto vrstvu. Maæarské vonkajîie formality sa dostali do dvorného prostredia.
d) vyhovela tej poùiadavke, aby ùila v kruhu svojho êudu

26. Pragmatica Sanctio (I.)
a) dedenie ùenskou vetvou
b) jednota osoby panovníka, dve ãasti ríîe sa nemôùu rozdeliï (ani v dedení)
c) po korunovaãnej prísahe, zabezpeãujúcej uhorské stavovské práva
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27. Politika Jozefa II.
a) toleranãnò patent, patent o nevoêníctve, rieîenie otázky kñazov
b) tieto pokladal za najpodstatnejîie / za také, ktoré sa tòkajú najîirîích vrstiev
c) v záujme utíîenia uhorskòch a sedmohradskòch stavov, v záujme zabezpeãenia brancov, aby si
získal ãas
d) prikázal archivovanie spisov, dokumentov zememeraní

28. Pragmatica Sanctio (II.)
Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

Body

Pochopenie úlohy

Skúîanò/á sa vo svojej odpovedi sústreæuje predovîetkòm na vzïahy Uhorska a ríîe.

3

1.1. Získanie informácií z
historickòch prameñov (vecné, písomné atæ.), sformulovanie úsudkov.

Na základe prameña skúîanò/á konîtatuje, ùe uhorskò
snem v roku 1723 uznal veãné právo ùenskej vetvy
Habsburgovcov na trón, ão znamenalo Habsburgovcom
právne zabezpeãenie neruîeného dedenia trónu.

1.3. Vysvetlenie obraznòch
prameñov (fotografie, karikatúry, plagáty) podêa danòch hêadísk.

Tieù podêa prameña zistí, ùe tento krok zároveñ nezruîil
stavovské práva, pretoùe pri korunovaní nastávajúci
panovníci musia zloùiï korunovaãnú prísahu,
zabezpeãujúcu pretrvávanie stavovskej ústavy.

4.2. Dokázanie toho, ùe historické udalosti majú zvyK ãajne rôzne príãiny a náO sledky.
M
P 4.4. Rozliîovanie a zvaùoE vanie dôleùitòch a menej
T dôleùitòch hêadísk a ãiniE teêov.
N
C
I
E

Z prameña sa dá zachytiï, ùe Uhorsko a západná ãasï
ríîe sa dedia neoddeliteêne, takùe medzi dvomi ãasïami
ríîe sa prostredníctvom dedenia vytvoril právny vzïah.
Na základe obrazu skúîanò/á môùe zistiï, ùe z hêadiska
vládnutia Uhorsko je takmer samostatné, prevaùná ãasï
moci je pod kontrolou stavov.
Uhorsko viaùe k druhej ãasti ríîe predovîetkòm osoba
spoloãného panovníka. Avîak pretoùe vojenské,
zahraniãno-politické a finanãné záleùitosti patria pod
vòsostné právo kráêa, nad riadením tòchto – prostredníctvom ústrednòch poradnòch orgánov panovníka –
majú znaãnò vplyv ríîske úrady. Existuje aj taká oblasï,
ktorá – práve na základe vòsostnòch práv kráêa – padá
v plnej miere pod ústredné, ríîske riadenie: vojenská
záleùitosï (Dvorná vojenská rada).

9

Skúîanò/á môùe konîtatovaï, ùe ústredná vláda v rámci
systému stavovského dualizmu vyrieîila spravovanie
dvoch îtátov bez väãîích problémov, berúc do ohêadu
stavovské práva.
2.1. Identifikovanie a správ- Skúîanò/á pouùíva vo svojom texte správne pojmy,
ne pouùitie historickòch charakteristické pre politickú históriu (mocenské vetvy,
vòsostné právo).
pojmov.
Zoîtylizovanie, jazyková
správnosï odpovede

Jasnò sled myîlienok, jazyková správnosï, pravopis.

4
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29. Colné nariadenie Márie Terézie (II.)
Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

Body

Pochopenie úlohy

Skúîanò/á sa vo svojej odpovedi sústreæuje predovîetkòm na obsah a hodnotenie dvojitého colného nariadenia.

3

1.1. Získanie informácií z
historickòch prameñov (vecné, písomné atæ.), sformulovanie úsudkov.

Pomocou prameña a mapy skúîanò/á môùe vysvetliï
základné charaktery dvojitej colnej hranice (vonkajîia
hranica merkantilného charakteru, aj naæalej ostáva
colná hranica medzi Uhorskom a Rakúskom, v Rakúsku
zaniknú, v Uhorsku pretrvávajú vnútorné colné hranice).

1.3. Vysvetlenie obraznòch
Podêa mapy a prameña môùe konîtatovaï, ùe cieêom
prameñov (fotografie, karicolného nariadenia bol jednak ochrana rakúskokatúry, plagáty) podêa da-ãeského priemyslu pred zahraniãnou súïaùou, na druhej
nòch hêadísk.
strane nepriamo získaï dane od uhorskej îêachty.
4.2. Dokázanie toho, ùe historické udalosti majú zvyãajne rôzne príãiny a následky.
K
O
M
P
E
T
E
N
C
I
E

V îtatistikách sa skúîanò/á môùe doãítaï, ùe napriek
colnému nariadeniu bilancia zahraniãného obchodu
Uhorska bola priebeùne pozitívna. Toto pozitívum
pochádzalo z vòvozu potravín a polohotovòch vòrobkov,
ktoròch odbyt zabezpeãil rozvojovò rakúsko-ãeskò
4.4. Rozliîovanie a zvaùo- priemysel.
vanie dôleùitòch a menej
Môùe konîtatovaï, ùe uhorskò priemysel bol chránenò
dôleùitòch
hêadísk
a
colnou hranicou iba pred súïaùou zo zahraniãia, pritom
ãiniteêov.
bol vystavenò rakúsko-ãeskej súïaùe. Zo zmeny poãtu
manufaktúr vîak vysvitne, ùe zaostalosï uhorského
priemyslu mala v podstate iné príãiny.

9

O diagrame skúîanò/á môùe povedaï, ùe síce obraz
odzrkadêuje náhly rozvoj, ale ide tu iba o minimálny
poãet (30) manufaktúr, teda bolo zaloùenòch málo manufaktúr, nie je znaãnò rozvoj priemyslu.
V tabuêkách sa skúîanò/á môùe doãítaï, ùe uhorskò
zahraniãnò obchod smeroval predovîetkòm do západnej ãasti ríîe, takùe colné nariadenie neznamenalo
znaãnú stratu pre zahraniãnò obchod, ktorò aj naæalej
fungoval ziskovo.
Skúîanò/á môùe zhrnúï, ùe colné nariadenie pre
uhorskú îêachtu bolo nevòhodné, uhorské hospodárstvo chránilo pred konkurenciou iba sãasti. (Teda je
nevòhodnejîie, ako keby boli zaviedli ochranné clá, ale
v porovnaní s predchádzajúcimi pomermi bola
vytvorená vòhodnejîia situácia.)
2.1. Identifikovanie a správ- Skúîanò/á pouùíva vo svojom texte správne pojmy,
ne pouùitie historickòch charakteristické pre hospodársku a politickú históriu
(merkantilizmus, vòsostné právo atæ.).
pojmov.

Zoîtylizovanie, jazyková
správnosï odpovede

Jasnò sled myîlienok, jazyková správnosï, pravopis.

4
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5.5. Vzdelávanie, cirkvi, îkoly
30. Reformácia a îkolstvo
a) Poãet îkôl sa zvòîil
b) väãîinou boli protestantské (kalvínske, lutheránske) (1 bod), v juùnòch oblastiach a v mestách sa
objavili mohamedáni (1 bod), z juùnòch oblastí sa vytratilo dovtedajîie obyvateêstvo
c) v západnom Uhorsku

31. Náboùenské tézy uhorskej reformácie
a) posluînosï, úcta nadriadenòch, splácanie daní
b) ak moc nariadi nieão v protiklade s prírodnòmi a boùskòmi zákonmi (1 bod), vtedy odboj je oprávnenò
c) proti moci kráêov-Habsburgovcov (1 bod), stavovskému odboju (1 bod)
d) pripustí vyberanie úrokov
e) zhodujú sa s uãením Kalvína (teória vraùdy tyranov, povolenie sluînòch úrokov)

32. Vzdelávanie v Sedmohradsku
a) záleùitosï maæarského jazyka
b) rozvíjanie maæarského jazyka
c) reformácia pokladala za dôleùité bohosluùby v materinskom jazyku, spoznanie Biblie v materãine
(1bod), a takto sa kultúra v materinskom jazyku rozvinula (1 bod)
d) láska k vlasti / vlastenectvo

33. Îkolstvo v Sedmohradsku
a) Mieîané; ùili spolu prísluîníci îtyroch náboùenskòch vyznaní
b) môùu sa spojiï so stavovskòmi, územnòmi (1 bod) a etnickòmi (1 bod) príznakmi
c) îkolstvo na úrovni univerzít
d) navîtevovali univerzity na Západe

34. Katolícka obnova
a) pokladá Sedmohradsko za ochrancu uhorskòch záujmov / takú moc, ktorá zabezpeãí samostatnosï uhorskòch stavov voãi cisárovi
b) protestantské vyznania
c) nedá sa zistiï
d) pokladá Sedmohradsko za ochrancu stavovskòch práv (tu sú prijateêné aj správne odpovede na bod a)
e) Pázmáñ vyrieîil spor medzi katolicizmom a úsiliami stavov, dokázal, ùe aj katolicizmus môùe zastupovaï uhorské záujmy.

35. Reformácia a vzdelávanie
Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

Body

Pochopenie úlohy

Skúîanò/á sa vo svojej odpovedi sústreæuje predovîetkòm na vplyvy reformácie na vzdelávanie.

1

1.1. Získanie informácií z Skúîanò/á pomocou mapy môùe zistiï vzïahy medzi
historickòch prameñov (vec- îírením reformácie a rozîírením uhorského îkolského
né, písomné atæ.), sfor- systému a tlaãiarstva.
mulovanie úsudkov.
Na základe titulnej stránky Biblie Gáspára Károliho z
1.2. Porovnanie informácií Vizsolyu a Encyklopédie Jánosa Apáczai Csereho
z prameñov rôzneho typu. môùe konîtatovaï, ùe rozkvet reformácie dal obrovskò
podnet vzdelávaniu v materinskom jazyku.
1.3. Vysvetlenie obraznòch
prameñov (napr. fotografie, Cez príklad Apáczaiho môùe poukázaï na to, ùe
karikatúry, plagáty) podêa prostredníctvom reformácie sa uhorská kultúra dostala
opäï do uùîieho kontaktu s európskou kultúrou. V spodanòch hêadísk.
jitosti obrazom debrecínskeho kolégia môùe spomenúï
vzïahy medzi reformáciou a îkolami na úrovni.
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Hêadiská hodnotenia
K
O
M
P
E
T
E
N
C
I
E

Optimálne rieîenie

Body

1.4. Pouùitie historickòch Skúîanò/á môùe zhrnúï, ùe reformácia dávala podnet
máp k získaniu novòch rozvoju uhorského vzdelávania, predovîetkòm s rozvipoznatkov.
nutím kultúry v materinskom jazyku a vybudovaním
3.8. Zistenie a vysvetlenie îkolského systému.
rozdielov a zhôd medzi
najdôleùitejîími udalosïami
svetovòch a uhorskòch dejín.

10

2.1. Identifikovanie a správ- Skúîanò/á pouùíva správne pojmy, charakteristické pre
ne pouùitie historickòch históriu vzdelávania (kultúra v materinskom jazyku,
pojmov.
îkolskò systém atæ.).

Zoîtylizovanie, jazyková
správnosï odpovede

Jasnò sled myîlienok, jazyková správnosï, pravopis.

1

36. Katolícka obnova a vzdelávanie

K
O
M
P
E
T
E
N
C
I
E

Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

Body

Pochopenie úlohy

Skúîanò/á sa vo svojej odpovedi sústreæuje predovîetkòm na vplyvy katolíckej obnovy na vzdelávanie.

1

1.1. Získanie informácií z Skúîanò/á pomocou mapy môùe zistiï vzïahy medzi
historickòch prameñov (vec- rozkvetom katolíckej obnovy a uhorskòm îkolskòm sysné, písomné atæ.), sfor- témom a tlaãiarstvom.
mulovanie úsudkov.
1.2. Porovnanie informácií Na základe titulnej stránky Príruãky k pravde od Petra
z prameñov rôzneho typu. Pázmáña môùe konîtatovaï, ùe katolícka obnova – po
stopách reformácie – prispela k rozvoju maæarského
1.3. Vysvetlenie obraznòch vzdelávania v materinskom jazyku.
prameñov (napr. fotografie,
karikatúry, plagáty) podêa Pomocou obrazov môùe poukázaï na to, ùe prostreddanòch hêadísk.
níctvom katolíckej obnovy sa uhorská kultúra dostala
1.4. Pouùitie historickòch opäï do uùîieho kontaktu s európskou kultúrou, prijala a
máp k získaniu novòch po- rozvíjala umenie baroka. Æalej môùe zachytiï, ùe katolicizmus povzniesol uhorské îkolstvo (univerzita v
znatkov.
Trnave) a umenie baroka (interiér kostola v Trnave).
3.8. Zistenie a vysvetlenie
rozdielov a zhôd medzi Skúîanò/á môùe poukázaï na to, ùe katolícka obnova
najdôleùitejîími udalosïami dávala podnet k rozvoju uhorského vzdelávania
svetovòch a uhorskòch (kultúra v materinskom jazyku, îkolstvo a umenia).
dejín.

10

2.1. Identifikovanie a správ- Skúîanò/á pouùíva správne pojmy, charakteristické pre
ne pouùitie historickòch históriu vzdelávania (baroko, univerzita atæ.).
pojmov.
Zoîtylizovanie, jazyková
správnosï odpovede

Jasnò sled myîlienok, jazyková správnosï, pravopis.

1
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37. Ratio Educationis (I.)
a) úloha îtátu / kráêovskej moci
b) s prastaròmi zákonmi (1 bod), s tòm, ùe zabezpeãenie verejného blahobytu je úlohou îtátu
c) odvolávanie sa na prastaré zákony svedãí o stavovskom zmòîêaní (1 bod), sluùba verejného blaha
o osvietenstve
d) bola úlohou cirkvi

38. Ratio Educationis (II.)
a) v rukách cirkvi
b) úloha îtátu
c) Zámer textu a údaje mapy sa nezhodujú vo vîetkom: na najvyîîej úrovni (univerzity) prevaùnú
úlohu mal îtát (1 bod), ale verejné îkolstvo ostalo väãîinou eîte v rukách cirkví (1 bod).
d) Sieï îkôl vo veêkòch rysoch odzrkadêuje náboùenskú diferencovanosï (1 bod), sieï katolíckych
îkôl je vîak rozîírenejîia (1 bod).
e) îkolstvo povaùovali za prostriedok protireformácie

39. Ratio Educationis (III.)
a) materinskò jazyk
b) na základe rôznych práv a remesla
c) tolerancia / trpezlivosï (1 bod), osvietenstvo (1 bod)
d) princíp îkolskej dochádzky pre kaùdého

40. Ratio Educationis (IV.)
a) îtát / zákon (1 bod), skôr to bolo vnútornou záleùitosïou udrùovateêov, hlavne cirkví (1 bod)
b) v záujme zvòîenia úrovne vyuãovania
c) pohodlné ùivobytie, súmerne s vykonanou prácou, aby mali radosï zo svojej práce (kaùdé
hêadisko po 1 bode, ale môùu byï udelené maximálne dva body)

41. Ratio Educationis (V.)
a) zavedenie povinnej îkolskej dochádzky / zavedenie îkolskej dochádzky pre kaùdého
b) úplne nové / znaãnò rozvoj
c) k poradiu poênohospodárskych prác
d) s hospodárskymi záujmami rodiãov a îtátu (1 bod), vòchovnò zámer, z dôvodu prípravy na ùivot
(1 bod)

42. Ratio Educationis (VI.)
Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

Body

Pochopenie úlohy

Skúîanò/á sa vo svojej odpovedi sústreæuje predovîetkòm na ciele, ktoré sa dajú urãiï na základe citovanej ãasti Ratio Educationis.

1

1.1. Získanie informácií z
historickòch prameñov (vecné, písomné atæ.), sformuK lovanie úsudkov.
O
M 1.6. Rozlíîenie faktov a
P predpokladov.
E 1.8. Poukázanie na to, ako
T sa odzrkadêuje osobná siE tuácia autora v skúmaN nòch prameñoch.
C
I 3.8. Zistenie a vysvetlenie
E rozdielov a zhôd medzi
najdôleùitejîími udalosïami
svetovòch a uhorskòch
dejín.

Skúîanò/á na základe prameña konîtatuje, ùe táto ãasï
nariadenia odôvodñuje svoj cieê, vyuãovanie nemeckého jazyka s prospeînosïou: cieêom îkolstva je
vychovávanie prospeînòch obãanov. Spomenie aj
konkrétne príklady: moùnosï æalîieho îtúdia, osoùnosï
osobnòch vzïahov, êahîí prístup ku knihám.
V nedostatku zmyslu pre národné tradície badaï vplyv
osvietenstva, optimistickej viery v tom, ùe êudia sa
prostredníctvom îkolstva dajú ròchlo pozmeniï.
Pritom je zrejmé formovanie – nevyslovenòch –
ríîskych cieêov: nemãina má byï sprostredkujúcim
jazykom v ríîi rôznych národností. Momentálny stav
zovîeobecñuje so zvòraznením roly nemeckòch kníh a
vyhòba sa inòch rieîení (napr. o rozvíjaní materinského
jazyka sa ani nezmieni).

Uhorsko v Habsburskej ríîi 15
Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

2.1. Identifikovanie a správ- Skúîanò/á pouùíva správne pojmy, charakteristické pre
ne pouùitie historickòch históriu vzdelávania (verejné îkolstvo, osvietenstvo
atæ.).
pojmov.
Zoîtylizovanie, jazyková
správnosï odpovede

Jasnò sled myîlienok, jazyková správnosï, pravopis.

Body
5

1

43. Ratio Educationis (VII.)
Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

Body

Pochopenie úlohy

Skúîanò/á sa vo svojej odpovedi sústreæuje na ciele
vyuãovania histórie, sformulované v nariadení.

1

1.1. Získanie informácií z
historickòch prameñov (vecné, písomné atæ.), sformulovanie úsudkov.
K
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Skúîanò/á na základe prameña konîtatuje, ùe podêa
nariadenia histórii prináleùí podstatná dôleùitosï. Z kontextu textu môùe zistiï, ùe sa história v tejto dobe
dostane do popredia îkolstva.

1.6. Rozlíîenie faktov a
Môùe konîtatovaï, ùe nariadenie chce prostredníctvom
predpokladov.
vyuãovania histórie dosiahnúï rôzne ciele. Z tòchto sa
1.8. Poukázanie na to, ako dá zdôrazniï obãianska vernosï, ão v nariadení znasa odzrkadêuje osobná si- mená predovîetkòm vernosï k panovníkovi. Nariadenie
tuácia autora v skúma- sãasti tieù oãakáva od tohto uãebného predmetu
nòch prameñoch.
vòchovu prospeînòch obãanov, vnútorné vnuknutie
3.8. Zistenie a vysvetlenie k práci a formovanie mravného správania sa.

5

rozdielov a zhôd medzi
najdôleùitejîími udalosïami Nariadenie – optimizmom príznaãnòm pre osvietenstvo
svetovòch a uhorskòch – oãakáva od îkolstva vytvorenie vernosti k ùivotu.
dejín.
2.1. Identifikovanie a správ- Skúîanò/á pouùíva správne pojmy, charakteristické pre
ne pouùitie historickòch históriu vzdelávania (verejné îkolstvo atæ.).
pojmov.

Zoîtylizovanie, jazyková
správnosï odpovede

Jasnò sled myîlienok, jazyková správnosï, pravopis.

1

6. Burùoázna premena, doba národnòch îtátov a imperializmu
6.1. Politické smery Francúzskej burùoáznej revolúcie.
Deklarácia êudskòch a obãianskych práv
44. Deklarácia êudskòch a obãianskych práv (I.)
a) suverenita êudu: zdrojom kaùdej moci je êud.
b) rovnosï pred zákonom: kaùdò obãan bez ohêadu na pôvod, náboùenstvo a pohlavie je rovnò pred
súdnou stolicou, ãiny sa majú posudzovaï podêa rovnakòch zákonov.
c) sloboda vyjadrenia sa: nemôùe sa obmedzovaï slobodné vyjadrenie postojov, ale pred zákonom
kaùdò je zodpovednò za svoju mienku, vyjadrenú pred verejnosïou.
d) sloboda svedomia: nikto nemôùe byï potrestanò za svoje presvedãenie.
e) sloboda vyznania: nikto nemôùe byï obïaùovanò za svoje náboùenské vyznanie.

45. Deklarácia êudskòch a obãianskych práv (II.)
Odpovede v poradí tvrdení: nepravdivé / pravdivé / pravdivé / nepravdivé / pravdivé

46. Ústava z roku 1791
a) sú volení (kñazov volia bezprostredne voliãi, biskupov elektori)
b) je v protiklade s predchádzajúcou praxou: vymenovania skôr riadila cirkev
c) osoba, ktorá v mene svojich voliãov (z ich poverenia) volí poslanca
d) ministri sú podriadení zákonodarstvu
e) obmedzené véto a právo vymenovania dôstojníkov a ministrov

47. Vòpredaj majetku cirkvi
a) vyvlastnenie cirkevného majetku
b) chce vyrieîiï finanãnú krízu
c) so slobodou majetku
d) v prípade, ak îtát vykonáva úlohy urãené zakladateêmi (îkolstvo, zdravotníctvo, sociálne záleùitosti), vtedy môùe disponovaï aj majetkom, ktorò je na tieto úãely
e) cirkev, resp. poboùní veriaci môùu sa postaviï proti revolúcii

48. Salva vòstrelov na marskom poli
a) dav, podráùdenò klubmi, ùiadajúci republiku a konîtitúãni monarchisti pod vedením La Fayette
b) historik (1 bod) a grafik stojí na strane davu (1 bod), kòm súdobò autor stojí na strane La Fayette
(1 bod)
c) násilnosï davu

49. Francúzske hospodárstvo v 18. storoãí
Odpovede v poradí tvrdení: nepravdivé / pravdivé / pravdivé / nepravdivé / pravdivé / nepravdivé

50. Politika Êudovíta XVI.
Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

Body

Pochopenie úlohy

Skúîanò/á vo svojej odpovedi odhaêuje predovîetkòm
príãiny pádu konîtitúãnej (ústavnej) monarchie.

1

1.1. Získanie informácií z Skúîanò/á na základe tabuêky môùe umiestniï ãasovo
historickòch prameñov (vec- dobu konîtitúãnej (ústavnej) monarchie vo Francúzsku
né, písomné atæ.), sfor- (1789–1792.)
mulovanie úsudkov.
Môùe konîtatovaï, ktoré skupiny stáli jedna proti druhej
1.2. Porovnanie informácií na zaãiatku (prívrùenci kráêa, konîtitúãni monarchisti,
z prameñov rôzneho typu. radikáli) a neskôr (konîtitúãni monarchisti, girondisti).

Burùoázna premena, doba národnòch îtátov a imperializmu 17
Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

Body

1.9. Zmysel pre detaily Môùe konîtatovaï, ktoré boli zákonodarné orgány
poãas spracovania a ro- (ústavodarné národné zhromaùdenie, zákonodarné
zboru prameñov.
národné zhromaùdenie) a kto mal vòkonnú moc (kráê).
K
O
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T
E
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I
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K

4.2. Dokázanie toho, ùe
historické udalosti majú
zvyãajne rôzne príãiny a
následky.

Z vyhlásenia kráêa môùe usúdiï, ùe panovník mal pocit,
nemôùe vykonávaï ani práva, ktoré sú mu dané zákonmi. Teda panovník nedôveroval konîtitúãnym monarchistom, preto nepracoval spolu s nimi. Túto situáciu
pokladá kráê za nebezpeãnú pre krajinu.

4.4. Rozliîovanie a zvaùovanie dôleùitòch a menej Podêa ministra-girondistu zase práve kvôli odmietavédôleùitòch hêadísk a ãinite- mu postoju kráêa sa vytvorila anarchická situácia v krajine. Skúîanò/á môùe hodnotiï obidva postoje,
êov.
pripomenúc, ùe v obidvoch je kus pravdy.
4.13. Odhalenie
úlohy Podêa obrázku a na základe skorîích poznatkov skúosôb, strán a skupín vo îanò/á môùe konîtatovaï, ùe konîtitúãni monarchisti sa
vòvoji urãitòch historic- dostali z oboch strán do stredu vòstrelov, ich báza sa
kòch udalostí.
ãoraz zuùovala.

10

2.1.Identifikovanie a správ- Skúîanò/á pouùíva správne pojmy, charakteristické pre
ne pouùitie historickòch spoloãenskú a politickú históriu (konîtitúãna monarchia,
zákonodarná moc, vòkonná moc atæ.).
pojmov.
Zoîtylizovanie, jazyková
správnosï odpovede

Jasnò sled myîlienok, jazyková správnosï, pravopis.

1

51. Finanãná kríza vo Francúzsku
Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

Body

Pochopenie úlohy

Skúîanò/á sa vo svojej odpovedi sústreæuje na problematiku dlùôb îtátu.

1

1.1. Získanie informácií z
historickòch prameñov (vecné, písomné atæ.), sformulovanie úsudkov.

Skúîanò/á na základe prameñov môùe konîtatovaï, ùe
Francúzsko sa poãas storoãia úplne zadëùilo.
Medzi mierou zadëùenia a vojnami sa dá zistiï úzka spojitosï.
Z vòdavkov je zrejmé, ùe rozpoãet financovali z úverov,
preto ku koncu storoãia sa dlhy îtátu zvòîili do neovládateênej miery.

K
O
M
P
E
T
E
N
C
I
E

Rieîenie mohlo priniesï buæ zníùenie vòdavkov, alebo
zvòîenie príjmov. Avîak obidve moùsnosti by ruîili záujmy vyvolenòch (zníùenie vòdavkov by bolo nevyhovujúce pre dvornú aristokraciu a pre dôstojnícky zbor
armády, príjmy by mohli získaï jedine z danenia vrstiev,
ktoré boli doteraz oslobodené od tejto povinnosti).

10

Skúîanò/á na základe horeuvedenòch faktov a podêa
svojich poznatkov môùe konîtatovaï, ùe moc tieto kroky
nepostúpila, takùe následkom zadëùenia sa îtát dostal
do krízy.
2.1.Identifikovanie a správ- Skúîanò/á pouùíva správne pojmy, charakteristické pre
ne pouùitie historickòch hospodársku históriu (rozpoãet, dlhy îtátu atæ.).
pojmov.

Zoîtylizovanie, jazyková
správnosï odpovede

Jasnò sled myîlienok, jazyková správnosï, pravopis.

1
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52. Pád ústavnej monarchie
Hêadiská hodnotenia

Optimálne rieîenie

Body

Pochopenie úlohy

Skúîanò/á vo svojej odpovedi predovîetkòm odhaêuje
príãiny pádu konîtitúãnej (ústavnej) monarchie.

4

1.1. Získanie informácií z Skúîanò/á na základe tabuêky môùe umiestniï ãasovo
historickòch prameñov (vec- dobu konîtitúãnej (ústavnej) monarchie vo Francúzsku
né, písomné atæ.), sfor- (1789–1792).
mulovanie úsudkov.
Môùe konîtatovaï, ktoré skupiny stáli jedna proti druhej
na zaãiatku (prívrùenci kráêa, konîtitúãni monarchisti,
1.2. Porovnanie informácií radikáli) a neskôr (konîtitúãní monarchisti, girondisti).
z prameñov rôzneho typu.
Môùe konîtatovaï, ktoré boli zákonodarné orgány
1.9. Zmysel pre detaily po- (ústavodarné národné zhromaùdenie, zákonodarné
ãas spracovania a rozboru národné zhromaùdenie) a kto mal vòkonnú moc (kráê).
K
O
M
P
E
T
E
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I
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prameñov.

Z vyhlásenia kráêa skúîanò/á môùe usúdiï, ùe panovník
mal pocit, nemôùe vykonávaï ani práva, ktoré sú mu
4.2. Dokázanie toho, ùe dané zákonmi. Teda panovník nedôveroval konîtitúãhistorické udalosti majú nym monarchistom, preto nepracoval spolu s nimi.
zvyãajne rôzne príãiny a
Z vyhlásenia v Pillnitzi vyplòva, ùe cisár a pruskò kráê
následky.
chcú zachrániï kráêa pred vlastnòm êudom. Vonkajîí
zásah zrejme neprispel popularite kráêa.
4.4. Rozliîovanie a zvaùovanie dôleùitòch a menej Podêa obrázku a na základe skorîích poznatkov
dôleùitòch
hêadísk
a skúîanò/á môùe zistiï, ùe konîtitúãni monarchisti sa
dostali z oboch strán do stredu vòstrelov, ich báza sa
ãiniteêov.
ãoraz zuùovala. Toto viedlo k pádu monarchie.
4.13. Odhalenie
úlohy
osôb, strán a skupín vo
vòvoji urãitòch historickòch
udalostí.

12

Îtudent podêa obrázku a podêa svojich poznatkov môùe
vymenovaï æalîie argumenty na to, ùe konîtitúãna
monarchia sa nemohla stabilizovaï (situácia davu sa
nezlepîila, objavili sa nové politické smery atæ.)

Skúîanò/á pouùíva správne pojmy, charakteristické pre
2.1.Identifikovanie a správ- politickú a spoloãenskú históriu (konîtitúãna monarchia,
ne pouùitie historickòch zákonodarná moc, vòkonná moc atæ.).
pojmov.
Zoîtylizovanie, jazyková
správnosï odpovede

Jasnò sled myîlienok, jazyková správnosï, pravopis.

5

53. Marat
a) získanie absolútnej moci
b) vyvolávanie strachu (obvinenie z aristokratického sprísahania), vyzbrojenie davu, zajatie protijakobínskych dôstojníkov
c) zlé verejné zásobovanie, môùe sa oãakávaï útok nepriateêa, je veêa zradcov
d) sú protikladné princípmi vyhlásenia

54. Jakobínska ústava
a) právo byï zvolenòm (1 bod), sloboda myslenia (1 bod), právo na odboj (1 bod), právo vlastníctva
(1 bod), sociálne práva (1 bod) právo na îkolskú dochádzku (1 bod), suverenita êudu (1 bod)
b) rovnosï pred zákonom, právo na ochranu, slobodu svedomia
c) teroru

