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Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 
 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a OG – ma
�

arská verzia 
1. ro�ník, školský rok 2008/2009 

Písomný test pre kategóriu C (9. ro�ník a kvarta) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dátum: .......................................................................................................................................... 

Identifikačné číslo žiaka: ............................................................................................................. 

Počet dosiahnutých bodov: .......................................................................................................... 

Test opravili: ................................................................................................................................ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Megjegyzés: a monotematikus  részek kérdéseit  * jelöltük 
 
1.*  Olvassátok el az alábbi történelmi szöveget és válaszoljatok a kérdésekre. 
Amikor pedig megérkezett Moráviába,............?......... nagy tisztelettel fogadta, és miután 
 tanítványokat toborzott, rábízta oktatásukat. És nemsokára lefordította az egész egyházi 
rendtartást, megtanította �ket  a zsolozsma részeire, a hajnali zsolozsmára a Matutinumra 
a Hórákra a Vesperásra a Kompletóriumra és a rejtett tiszteletre ( misére), és oktatott  egyéb 
tudományokat is,  nyelvtant  és  zenét. 
Amikor már negyven   hónapot  töltött Moráviában, elindult, hogy felszenteltesse tanítványait. 
Utazása közben fogadta ........... .....?....pannóniai  fejedelem, aki igencsak megkedvelte az 
ószláv könyveket, tanult bel�lük és rendelkezésére állított mintegy ötven tanítványt, hogy 
oktassa azokat. Nagy tisztelettel viseltetett iránta és útjára bocsájtotta �t. 
 
a) ki volt az a fejedelem, aki fogadta  Konstantint Nagymoráviában  

.................................................. 

b)  hogyan nevezik a  szláv  papok képzésére alapított „iskolát“  

    ........................................................................ 

c) miután  Konstantin távozott Nagymoráviából, melyik pannóniai fejedelmet látogatta meg  

    ........................................................................ 

d) melyik városban szentelték fel Konstatntin  tanítványait .............................. 

e) milyen nyelvre fordította  Konstantin az egyházi liturgikus könyveket 

...................................... 

f) milyen címen ismeretes Konstantin mőve „Elıszó az evangéliumhoz“  

........................................ 

 
2.* Írjátok le   római számjegyekkel 1900. Az így kapott kezdıbetők mindegyikére írjatok egy 
– egy személyiség nevét  Nagymorávia idejébıl. 
 
....................................................................................................................................................... 
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3.*  Kapcsoljátok össze az egymáshoz tartozó számokat és betőket: 
1. Wiching                                 A. Szvatopluk szolgálatában követként tevékenykedı pap 
2. Gorazd                                   B. pannóniai fejedelem, székhelye Zalavár (Mosapurk) 
3. Adalvin                                  C. salzburgi érsek, Metód ellenfele,  közrejátszott  
                                                       bebörtönzésénél                                                           
4. János (Velencei)                     D. szláv pap, akit  Metód  utódjául  kiválasztott  
5. Pribina                                    E. frank szerzetes, késıbb nyitrai püspök 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
4.*  Dalimil krónikája leírja Szvatopluk sikertelen harcának legendáját a  magyarokkal. 
„A vereséget követ�en a király szégyenében  elhagyja övéit és haláláig elrejt�zik valahol az 
erd�ségben. A szerzetesek   a rejtekhelyen kolostort  emeltek.  Ezt e helyet Magyarországon 
Zobornak  nevezik.“ (ócseh nyelvbıl szabadon). 
Válaszoljatok az alábbi kérdésekre. 
a) Melyik szerzetesrend létezhetett a 9. század végén Zobor  környékén? 

    ..................................................... 

b) A Zobor  hegy melyik város felett emelkedik? 

    ..................................................... 

 
5.* Jancsi, a figyelmetlen tanuló hibásan másolta le a tábláról  Nagymorávia történetével 
kapcsolatos  szavakat. Írjátok le az elírt  szavak  helyes  alakját. 
 

a) Rasztiszláv  unokája  Szvatopluk       ..................................................................... 

b) A bajorok és karintiaiak kitérésérıl címő írásmő           

.................................................................... 

c) Rasztiszláv a harcban  Német Lászlóval 

találkozott................................................................... 

 
 
6.*  Olvassátok el a forrásrészletet és válaszoljatok a kérdésre. 
 
Azután a király megérkezett Bajorországba, ahol övéivel tanácsot ült, majd megparancsolta, 
vezessék el� a súlyos rablánccal megbilincselt Raszticot, majd a frankok, bajorok és a szlávok 
- akik értékes ajándékaikkal különböz� tartományokból érkeztek -   döntésének  engedve, 
a halálraítéltet csupán............ ..........?.............. 
A keleti-frank uralkodó milyen szigorú fizikai büntetésben részesítette Rasztiszlávot? 
 
................................................................................................................................................... 
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7.*  Az Úr testet-öltésének 898. évében a morva törzsbeli  két fivér......?...........és népe  között  
ellentét és igen komoly viszály támadt, mely akkora méreteket öltött, hogy egyik a másikát 
képes lett volna elfogatását követ�en akár  halálra is ítélni. 
 
a)  írjátok le a két viszálykodó fivér nevét 
 .................................................................................. 
b) a fivérek kölcsönös viszálykodása volt az egyik oka  Nagymorávia megszőnésének, 

soroljatok fel további okot:  

    .................................................................................................................................................. 

c) a történelmi források nem tudósítanak arról a nagymorva seregrıl mely részt vett volna 

a magyarok és bajorok közti ütközetben.....................mellett, ..................évben. 

 
 
8.*  A történelmi forrásokban kevés adat található  Nagymorávia asszonyairól.  Az egyik, akit 
a források jogosan említenek, Szvatopluk  felesége. Mi volt a neve? Húzzátok alá a helyes 
választ. 
 
a) Bozsena 
b) Ludmilla  
c) Szvatozsízna 
 
 
9.*  A képen egy hét centiméteres nagyságú aranyozott bronz kereszt látható. 
 Válaszoljatok az alábbi kérdésekre: 
a) a Galántai járás melyik  helysége határában találták? 

…………………………………………………… 

b) milyen értékő pénzérmén jelent meg ez a motívum 

 (a 2009. január 15.-ig évényben lévı érmék közül)? 

 ……………………………….... 

c) eredetileg két részbıl tevıdött össze,  

mit helyeztek el a két rész közti üregben? ……………………. 

……………………………………………………... 
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10.*   A térképen Nagymorávia legnagyobb területi kiterjedése látható Szvatopluk uralkodása 
idejébıl. 
Kapcsoljátok össze az egymáshoz tartozó számokat és területeket. Válasszatok az alábbi 
lehetıségek közül: 
Csehország, Visztula közti terület, Pannónia, Luzsica, Szilézia. 
 

1………………………………  2 …………………………….. 3………………………… 

4 ……………………………...  5 ……………………………... 

 
 
 
                   1                                             
 
                                                            2 
                
                                3                                             
                                          Morva                        4 
                                                   
                                                   NAGY          
                                                                  Vág     
                                                    MORÁVIA 
                                                                                   Tisza-mellék 
                                                                                                              
                                                 5 
                                                             Duna      Tisza 
                                                              Dunántúl                                                                        
 
 
                                                 Dráva 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
1 : 7 500 000 
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11.*  Jan Goth (Dějiny národu českého kiadvány alapján)  festménye  egy ismert jelenetet 
ábrázol  Nagymorávia  történelmébıl. 
Válaszoljatok az alábbi kérdésekre: 
 
a) nevezzetek meg három személyt a  négy közül 

……………………………………………………………. 

b) milyen jelenet látható a képen 

………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………… 

c) melyik történelmi forrásban található  az ismert esemény (= a történelmi forrás  

megnevezése =)  

    ………………………………………………………………………………………………. 

d) ki az említett forrásmunka szerzıje 

……………………………………………………………... 

e) melyik országban és milyen funkciót töltött be a forrásmunka szerzıje  

……………………………………... 

f) melyik században élt a forrásmunka szerzıje 

………………………………………………………….. 
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12.*  A számtengelybıl válasszátok ki a helyes évszámot és kapcsoljátok össze a megfelelı 
eseménnyel. 
 

 
   
         863      864                      867               869      870                              874 
 
a) jóváhagyták az ószláv litirgikus nyelvet                    évszám .......................... 

b) Szvatopluk  elfogatja  Rasztiszlávot                          évszám .......................... 

c) Forchheimi   béke                                                      évszám   .......................... 

d) Konstantin és Metód érkezése Nagymoráviába         évszám   .......................... 

e) Konstantin  Rómában  bekövetkezett halála              évszám   .......................... 

f) a Dévényi ütközet (Dowina váránál)                          évszám   ..........................   

 
 
 
13.  Olvassatok el egy részletet a  „Véres szonettek“ verseskötetbıl.  A versszakokban az elsı 
világháború borzalmait írja le a költı, aki személyesen élte  meg  ezt az idıszakot. 
 
S akkor nemzet nemzetre támadott, 
öltek, romboltak, ágyúk dübörögtek, 
puskák kattantak, felnyögtek a földek, 
sírt a leveg�, hullám harsogott, 
 
hol villámlott a szörny� Asztarót. 
S mint aratáskor rendek rendre d�lnek, 
fetrengtek sorban az emberi törzsek, 
s kard csengésén át friss vér csobogott. 
 
Válaszoljatok az alábbi kérdésekre.  

a) Ki a verseskötet szerzıje ?    ........................................................................................ 

b) Melyik évben kezdıdött és melyik évben végzıdött a háború? 

.................................................... 

c) Soroljátok be az államokat  a két ellenséges tömbbe  úgy, ahogy  egymás ellen harcoltak:  

Oroszország, Németország, Olaszország, Oszmán birodalom, Szerbia, Bulgária.  

 
 
          
                  Antant  államok:                                                     Központi hatalmak: 
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14.  Az elsı világháborúban elıször használtak új típusú 
fegyvereket annak ellenére, hogy  1907-ben  ezeket a Haagai 
konferencia betiltotta. Milyen fegyverek voltak ezek? A helyes 
választ húzzátok alá. 
a) biológiai  fegyverek 
b) atomfegyverek 
c) vegyi fegyverek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.   Az elsı világháborút követıen a kartográfusoknak 
rengeteg munkája akadt az új térképek rajzolása terén. 
A térkép segítségével írjátok ki, milyen új államok 
jöttek létre  Közép-, Északkelet- és Délkelet 
Európában. (A háború kitörését megelızıen  Európa 
térképén nem léteztek).  Ausztriát és Magyarországot, 
mint Ausztria-Magyarország udódállamait a válaszból 
hagyjátok ki. 
 
1 ......................................................                                                

2 ......................................................                                              

3 ...................................................... 

4 ...................................................... 

5 ......................................................                                      

6 ......................................................                                                          1 : 35 000 000 

 

16.    Az ismert mondás   „Egy nemzet, egy birodalom, egy  vezér!“ a propaganda erejérıl 
tanúskodik az egyik európai országban  a két háború közti idıszakban. Válaszoljatok az 
alábbi kérdésekre. 
 
a) Melyik ország népének szólt ez a mondás? 

................................................................................. 

b) Sorrendben a  hányadik birodalomról szólt a mondás? .....................................................  

c) Kit neveztek  vezérnek ebben az országban? ........................................................................... 

d) A mondás szüntelen ismételgetését  és hangsúlyozását az  ország  propagandaosztálya 

vezetıjének  és népmővelési miniszterének tulajdonítják. Hogy hívták?  

…………………………………………………. 
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17.  A képen a brit miniszterelnök látható a 20. század 30-as évei végén, amikor a másik 
három európai nagyhatalom képvislıivel történı fontos találkozásról tért vissza 
Németországból.  2008 szeptember végén emlékeztünk meg e fontos esemény 70. 
évfordulójáról, amely az akkori Csehszlovákiát komolyan érintette.  
. 
 
a) Hogyan nevezték az elfogadott dokumentumot? 

    .................................................................................. 

b) Melyik nagyhatalmak  (N. Britanniát kivéve) vettek részt a tárgyaláson? 

    .................................................................................. 

    .................................................................................. 

c) Hogy hívják a képen látható brit miniszerelnököt? 

    .................................................................................. 

d) Az elfogadott dokumentum értelmében Csehszlovákia  területe  melyik részét kellett 

elveszítenie? 

    ................................................................................. 

 
 
18.  Az idıtengelyen  azok az évszámok vannak feltüntetve, amikor  a kommunista 
Oroszország, késıbb Szovjetunió  vezetıi átvették a hatalmat. A neveket kössétek össze 
a megfelelı évszámokkal. 
  
 

 
           1917   1924                                          1953         1964                             1985 
 

a) Hruscsov                évszám  .......................... 

b) Gorbacs                 évszám  .......................... 

c) Lenin                      évszám  ..........................      

d) Brezsnyev              évszám .......................... 

e) Sztálin                    évszám  .......................... 

 

 
19. Kapcsoljátok össze az ismert politikusokat az államokkal, melyek vezetıi voltak. 
 
A) Mao Ce-Tung                                   a) Vietnám 
B) Dzsaváharlál Nehrú                          b) Kuba 
C) Ho Csi Min                                       c) Kína 
D) Kim Ir Sen                                        d) India 
E) Fidel Castro                                      e) KNDK 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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20.  Ha a Szlovák Nemzeti Párt támogatója  lennék  a két világháború közti  
Csehszlovákiában,  a választás elıtti  győlésre az alábbi  transzparenst vinném: 
 
 
 
 
a) Éljen Hlinka!                       
b) Éljen Rázus! 
c) Éljen  Šrobár! 
 
 
 
 
 
Húzzátok alá a helyes választ. 
 
 
 
21.  Ha egész  életemben (1875 – 1949) Ungváron éltem volna, négy ország állampolgára 
lettem volna. Soroljátok fel ezeket.  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Mgr. Ľubomír Staňo (monotematická časť),  

 Mgr. Ľubomír Staňo, Mgr. Štefan Podolinský (všeobecná časť) 
Recenzent: doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. 
Preklad: Ing. Veronika Zsideková 
Vydal: IUVENTA, Bratislava 2009 


