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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 D (8. ro�ník a tercia) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 érvényben 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. A mellékelt  képen  Savoyai Jenı  herceg lovas  képmását láthatjuk.  
Mirıl lett híres?  Húzzátok alá a helyes választ. 
   
 
a) a Habsburg-ellenes felkelés vezetıje  
b) uraklodó  
c) a Habsburg -  hadsereg  hadvezére  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
14.  Ha a 18. századi  francia  kereskedı  panasszal fordulna   Fırendünkhöz, melyik 
intézményt kellene meglátogatnia? Húzzátok alá a helyes választ. 
 
a)  a SZK kormányát 
b) a SZK Nemzeti Tanácsát 
c) a Legfelsıbb Bíróságot 
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15.  A Habsburg Monarchia jelentıs  dokumentuma a Pragmatica sanctio. 
a) A monarchia melyik uralkodója adta ki? ………………………………………………….. 

b) A dokumetum  a gyakorlatban 1740 –ben érvényesült. Milyen módon?      

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

 

16. Figyelmesen  nézzétek meg a képet és válaszoljatok a kérdésekre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Az egyik  legkedveltebb italok sorába melyik háború kezdetén tartozott a 18. században? 

    …………………………………………………………………………………. 

b) Miért  dobták a tengerbe  az árurakományt? 

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

c) Ezzel kapcsolatban melyik várost emlegetik?  

   ………………………………………………………………………………….. 

17.  A képen  jelentıs 18. századi  szlovák felvilágosultak láthatók.  Az újkori Magyarország 
Földrajzi-Történelmi Ismertetése ( Notitia Hungariae novae  historico-geografica) szerzıje, 
a bécsi Udvari Könyvtár igazgatója  és  jelentıs szlovák kartográfus.    Írjátok a képek  alá 
a teljes nevüket. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) ……………………………..   b) …………………………..      c) ……………………….. 

    ……………………………..       ……………………………         ……………………….. 
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18.  Hova számőzték a dekabristákat? Húzzátok alá a helyes választ.  
a) Ausztráliába 
b) Szibériába 
c) Elba szigetére 
 
19.  Elemezzétek, találkozhattak-e egymással az alábbi személyek (válaszoljatok igen/nem)  

a) Ján Jessenius  és  II. Mátyás                           ............... 

b) Mária Terézia és  Ján Kollár                              ...............   

c) Anton Bernolák a Ľudovít Štúr                       ............... 

d) Bonaparte Napóleon  és  Metternich  herceg      .............. 

 
 

20.  Írd le, milyen szerepet játszottak  Ľudovít Štúr életében az alábbi városok  

a) Zólyom (Zvolen)  

…………………………………………………………………………………….. 

b) Zayugróc (Uhrovec) 

…………………………………………………………………………………… 

c) Dévény  

(Devín)………………………………………………………………………………………. 

d) Modor (Modra) 

………………………………………………………………………………………. 

 

21.  A Habsburg Monarchia   1867-ben két  részre  oszlott  és  létrejött Ausztria – 
Magyarország.   Egyes intézmények közös igazgatás alatt maradtak, mások átkerültek az 
osztrák vagy magyar hivatalokhoz. A felsorolt intézményeket  soroljátok a megfelelı helyre, 
vagy a közös igazgatáshos vagy az önálló igazgatáshoz (pénzügy, iskolaügy, hadsereg, 
külpolitika, egészségügy, kultúra). 
 
 
                    Közös igazgatás                                              Önálló igazgatás 
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22. Kapcsoljátok össze az egymáshoz tartozó feltalálót és  a találmányt. 
 
A) James Hargreaves           a) gızmozdony 
B) James Watt                      b) villanyégı  
C) George Stephenson         c) kötıgép 
D) Thomas A. Edison          d) belsıégéső motor 
E) Gottlieb Daimler             e) gızgép 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
23. Nagybritannia és Franciaország a 18. és 19. század folyamán óriási  gyarmatokat létesített. 
Kapcsoljátok össze az alábbi területeket az említett nagyhatalmakkal: 
Madagaszkár, Hátsó India, Bárma, Új Kaledónia, Cejlón, Új Zéland 
 
 
 
                Nagybritannia:                                                    Franciaország: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.  Ha  egy  Liptó megyei  szegény falusi  ember lennék  a 18. században, hová  húzna a jobb 
megélhetés utáni vágy? Húzzátok alá a helyes választ. 
a) Liptószentmiklósi (Liptovsky  Mikuláš) új gyárba 
b) Amerikába 
c) az Alföldre 
 
 
 
25.  A helytelen  adatokat a mondatban javítsátok ki. 
Maximilián Lafayette, jakobinus vezér és a Népjóléti Bizottság elnöke,  1796-ban kivégezték. 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 
Autori: Mgr. Ľubomír Staňo (monotematická časť),  

 Mgr. Ľubomír Staňo, Mgr. Štefan Podolinský (všeobecná časť) 
Recenzent: doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. 
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