
Kritériá hodnotenia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetu DEJEPIS 

 

Predmetová komisia Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra schválila 

pri klasifikácii maturitnej skúšky z dejepisu prihliadať na dosiahnutý prospech žiaka 

v predmetoch dejepis a seminár z dejepisu. 

 

Odôvodnenie: 

 

V cieľových požiadavkách na maturitné skúšky platných od šk. r. 2010/2011 sa uvádza: 

Maturitná skúška z dejepisu sa vzťahuje na učebnú látku celého gymnaziálneho štúdia 

predmetu dejepis. Nevychádza iba zo Štátneho vzdelávacieho programu – ISCED 3, príloha 

dejepis, kde je uvedený obsahový a výkonový štandard pre 1. – 3. ročník ale aj z obsahu 

seminára z dejepisu, ktorý študenti absolvujú v 3. a 4. ročníku v odporúčanom rozsahu 4 hodiny 

týždenne spolu pre oba ročníky. Súhrn získaných vedomostí a zručností z povinného 

predmetu dejepis a seminára z dejepisu vytvára predpoklad pre získanie požadovaných 

vedomostí a zručností na absolvovanie maturitnej skúšky z dejepisu.  

 

Obsah vzdelávania (ISCED 3A - obsahový a výkonový štandard) predmetu dejepis neobsahuje 

nasledujúce učivo: 

 

Pravek - prehistória, antropogenéza, paleolit a jeho kultúry, neolit a jeho kultúry, bronzová  

doba, železná doba, Kelti. 
Starovek - najstaršie roľnícke civilizácie, štáty v Mezopotámii, chrámové a palácové (redistributívne) 

hospodárstvo, orientálna despocia, staroveký Egypt, staroveká India a Čína.  

Civilizačný odkaz najstarších východných štátov a ich vplyv na európsku tradíciu.  

Egejská oblasť, antické Grécko, mestské štáty, grécka kolonizácia, grécko-perzské vojny, helenistický 

svet.  

Etruská kultúra, vznik a rozvoj Ríma, rímska republika, boj Ríma za nadvládu v Stredomorí, 

cisárstvo. Kultúra a vzdelanosť antického Ríma. Vznik kresťanstva. Zánik antického sveta. 

„Barbarské“ civilizácie. 

Stredovek - Vznik a rozvoj Byzantskej ríše,  Normani, Arabi, Franská ríša, Karol Veľký.  

Karolínska renesancia, románska kultúra, pápežstvo, mnísi, učenci, misie, mníšske rády. Svätá ríša 

rímska nemeckého národa, Francúzsko, Anglicko, Český štát, Poľský štát. 

Vznik centralizovaných monarchií. Zastupiteľské orgány, agrárna revolúcia (dvojpoľný, trojpoľný 

systém). Stredná Európa v období vrcholného stredoveku. Krízové javy a kacírske hnutia.  

Novovek - Katolícky a reformačný mocenský blok, tridsaťročná vojna. Revolúcie raného novoveku - 

Nizozemsko, Anglicko.  

Dejiny 20. storočia - Svet v 21. storočí, globálny svet, krízové oblasti ( Irak, Blízky východ, 

Afganistan, Balkán ), veda, technika, kultúra v 20. stor. a začiatkom 21.storočia. 

 

Toto učivo je  súčasťou obsahu predmetu seminár z dejepisu a je aj  zároveň v cieľových 

požiadavkách maturitnej skúšky.   

 


