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Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 
 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a OG 
1. ročník, školský rok 2008/2009 

Písomný test pre kategóriu F (6. ročník a príma) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dátum: .......................................................................................................................................... 

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

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

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Poznámka: otázky monotematickej časti sú označené * 
 
1.*  Doplňte správny príbuzenský vzťah. 
a)  Karol Holý bol  ..................................... cisára Lothara I. 

b)  Svätopluk I.  bol  ....................................... Svätopluka II. 

c)   Koceľ bol   ... .............................  Pribinu. 

d)  Rastislav bol ................................ Mojmíra I. 

 
2.* Vytvorte správne dvojice sídelných miest a cirkevných úradov z obdobia existencie 
Veľkej Moravy. 
Salzburg, Rím, Nitra – pápež, biskup, arcibiskup 
 

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

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

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

 

3.* Nepozorný  žiak  Janko  nesprávne opísal slová z tabule z témy o Veľkej Morave. 
Skomolené slová uveďte do správnej podoby. 
a) Predhovor k evanjeliu Rozhlas                            ..................................................................... 

b) dielo Život Klementína                                        .................................................................... 

c) staroslovienske písma bukolika a cyklistika        ..................................................................... 

 
4.*  Doplňte na vynechané miesta v texte správne slová a letopočet.  
Nitriansky kostolík  vysvätený arcibiskupom ...........1.......... (doplňte meno) pravdepodobne 
v roku  .............2........... nesie meno svätého  ...........3................... Tomuto svätcovi je 
zasvätený aj súčasný katedrálny chrám v Nitre. 
 
 
1 ................................................  2 ........................................... 3 ................................................ 
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5.*  Uvedené historické pramene zaraďte do správnych skupín. 
O obrátení Bavorov a Korutáncov, Moravsko-panónske legendy, Fuldské anály,  
Soľnohradské letopisy, Napomenutie vladárom, Súdny zákonník pre ľudí  
 
                  Franské pramene:                                                      Slovanské pramene: 
 

 
 
 
6.*  Prečítajte si nižšie uvedený text z prameňa „Fuldské anály“ a odpovedzte na nasledujúce 
otázky. 
.....1......, synovec Rasticov, majúc na zreteli vlastné záujmy, vzdal sa .....2...... spolu s d

�
žavou, 

ktorú spravoval. Preto sa Rastic ve�mi nahneval, synovcovi tajne strojil úklady a rozkázal ho 
na hostine zabi�...ale on (.....1.....) vstal z miesta hodovania a akoby zaujatý lovom so ....3.... 
unikol pripraveným nástrahám. Rastic však vidiac, že jeho les� bola prezradená, s vojakmi 
sledoval svojho synovca, aby ho zajal, avšak spravodlivým rozhodnutím Božím chytil sa do 
slu�ky, ktorú nastrojil – bol totiž svojím synovcom zajatý, sputnaný a odovzdaný .....2....., 
ktorý ho poslal do Bavorska pod dozorom vojakov, aby neušiel a aby bol pod strážou väznený 
v žalári až do príchodu krá�a .....4...... . 
 
a)  namiesto č. 1 doplňte meno Rasticovho (Rastislavovho) synovca ......................................... 

b) namiesto č. 2 doplňte syna vtedajšieho východofranského kráľa, ktorý bol známym 

protivníkom Rastislava a neskôr i jeho synovca  ......................................................................... 

c)  namiesto č. 3 doplňte druh zvieraťa, ktoré sa v tomto období využívalo pri tradičnom love 

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

d) namiesto č. 4 doplňte meno vtedajšieho východofranského kráľa .......................................... 

e) v texte sa spomína dŕžava Rastislavovho synovca, v čase týchto udalostí sídlil v meste   

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

f) Rastislav bol zajatý a vydaný do Bavorska v roku .................................... 

 
7.* V období Veľkej Moravy sa okrem vzácnejšieho pergamenu ako častejší písomný 
materiál používal, alebo používala: 
a)  papier 
b) vosková tabuľka 
c) papyrus 
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8.*  V tejto úlohe sú úryvky z diela slovanského pôvodu vytvoreného v 9. storočí. Prečítajte si 
ich a doplňte vynechané slová. 
I stalo sa v tieto dni, že ......?....., knieža slovienske, so Svätoplukom poslali z Moravy 
k cisárovi .......?........ posolstvo a hovorili takto: Z milosrdenstva Božieho sme zdraví. A prišli 
k nám kres�anskí u�itelia mnohí z Vlách i Grécka a z Nemiec a u�ia nás rozli�ne, ale my 
Slovieni, prostý �ud, nemáme, kto by nás nau�il pravdu a vysvetlil zmysel. A tak dobrý 
vladáru, pošli nám takého muža, ktorý by nás upravil k všetkej spravodlivosti. 
Vtedy cisár hovoril k Filozofovi ......?......: �i po�uješ Filozof, túto re�? Okrem teba toto iný 
nemôže vykona�. Na, h�a, dary mnohé, pojmi brata svojho, opáta ......?..... a  cho�. Lebo vy 
ste z mesta ......?...... a tí  všetci �isto sloviensky rozprávajú.  
... A tu zjavil Boh Filozofovi slovienske písmo a hne� zostrojil písmená, zostavil re� a vydal sa 
na moravskú cestu... 
 
a) kniežaťom „slovienskym“ bol  ................................................................................................  

b) cisárom, ktorý prijal posolstvo z Moravy bol .......................................................................... 

c) učeným mužom, prezývaným Filozof bol ............................................................................... 

d) bratom učeného Filozofa bol .................................................................................................. 

e) mesto, z ktorého bratia pochádzali bolo  ................................................................................ 

 
9.*  Na obrázku sú špeciálne tvarované  
predmety. 
Odpovedzte na nasledujúce otázky. 
a) Aké bolo využitie týchto predmetov? (nie  
ako suroviny = bez ďalšieho spracovania) 
 

………………………………………. 

b) Z akého materiálu boli vyrobené? 

………………………………………. 

c) Ako sa nazývali? 

………………………………………. 

 
10.*   Z viet zistite,  kto sa v nasledujúcich vetách predstavuje. 
a) Bol som vnukom cisára Karola Veľkého, v roku 843 som Verdunskou zmluvou získal 
Východofranskú ríšu. 
 
................................................ 
b) Bol som náčelníkom maďarských kmeňov. Pod mojím vedením kmene prišli do Veľkej 
dunajskej kotliny, mojím  menom sa nazýva dynastia prvých uhorských kráľov. 
 
................................................ 
c) Bol som jedným zo slovanských žiakov Konštantína a Metoda na Veľkej Morave. Mal som 
sa stať Metodovým nástupcom, ale po jeho smrti som bol v nemilosti u Svätopluka a spolu 
s ďalšími kňazmi som musel opustiť Veľkú Moravu.  
 
................................................ 
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11.* Aké jedlo sa nemohlo objaviť na stole veľkomoravského kniežaťa? Správnu odpoveď 
podčiarknite. 
a) hrachová polievka 
b) kukuričné placky  
c) ovsená kaša 
 
12.*  Na slovenskej známke je rekonštrukcia hradiska 
v lokalite Ducové - Kostolec. Patrí k veľmožským  
sídlam, ktoré „prežili“ zánik Veľkej Moravy, podľahli  
až útoku približne v polovici 10. storočia. 
Veľká Morava zanikla pravdepodobne v roku: 

………………………. 

V tomto roku sa stretli pri pevnosti Brezalauspurc 

(Brezalauspurch) vojská ………………………….. 

……………………………………………………., 

v bitke zvíťazili ……………………….. ………… 

Veľkomoravské oddiely sa v bitke už nespomínajú. 
 
13.*  Cez aký štát nemohli prechádzať kupci pri ceste Dunajom (od prameňa k ústiu)  v roku 
880?  Správnu odpoveď podčiarknite. 
a) Uhorsko 
b) Veľkú Moravu 
c) Bulharskú ríšu 
 
14.*  Doplňte pomocou mapy miesta, ktoré sú spojené s dejinami Veľkej Moravy. Pomôcka 
k miestu č. 4 (Východofranská ríša, centrum Soľnohradska). 
1 …………………………       2 ……………………………..  3 …………………………… 

4 ………………………… 

 

                                                                      Morava 
 
                                                                                        Váh 
 
                                Dunaj                                     
                                                                               
                    4                                           1          3 
 
                                          Neziderské j. 
 
 
                                                                         Balaton 
 
                                                                       2 
                                                                    
 
                                                                                                                           1 : 6 250 000 
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15.*  Pred uznaním staroslovienčiny za liturgický (bohoslužobný) jazyk sa slovo Božie mohlo 
kázať iba v troch jazykoch. Vymenujte ich. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
16.  Prečítajte si nasledujúci úryvok a odpovedzte na otázky. 
„Ak die�a udrelo svojho otca, utnú mu ruku. Ak plnoprávny ob�an vyrazil oko plnoprávnemu 
ob�anovi, vyrazia mu oko. Ak plnoprávny ob�an vyrazil zub plnoprávnemu ob�anovi sebe 
rovnému, vyrazia mu zub.“ 
 
a) úryvok je zo známeho starovekého zákonníka, ktorý sa volá ................................................. 

b) právna zásada, ktorá sa v zákonníku objavuje je známa ako .................................................. 

c) zákonník platil v štáte .............................................................................................................. 

  
17.  Na nasledujúcich obrázkoch sa nachádzajú najvýznamnejšie archeologické nálezy 
z obdobia praveku nájdené na území Slovenska. K obrázkom doplňte názvy nálezov  a názvy 
obcí, v katastroch ktorých sa našli. 
a)                                                   b)                             c)                                         d) 

                                                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

a)  názov nálezu  …………………………….  miesto nálezu …………………………………. 

b) názov nálezu  ……………………………..  miesto nálezu ………………………………… 

c) názov nálezu  ……………………………..  miesto nálezu ………………………………… 

d) názov nálezu  ……………………………..  miesto nálezu ………………………………… 

     

18.  Opravte v nasledujúcej vete nesprávne tvrdenia. 
„ V podzemí paláca v meste Delfy  sa nachádzal labyrint, uprostred ktorého žila obluda 
menom Gorgóna. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
19. Vypíšte  z uvedených termínov tie, ktoré sa nepoužívali alebo nevyskytovali v dejinách 
starovekého Grécka.  
polis, kolonizácia, otroctvo, občianske práva pre všetkých, olivový olej, víno, čokoláda, 
tyrania, stratégovia, tribúni ľudu, olympskí bohovia, demokracia. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 



 6 

20.  Na obrázkoch sa nachádzajú známe jaskynné maľby z obdobia staršej doby kamennej. 

Našli sa  v jaskyniach  Altamira a Lascaux.  Na  stenách sú  predovšetkým  maľby  zvierat 

(bizóny, jelene, kone …).  

V ktorých dnešných štátoch sa tieto jaskyne nachádzajú? 
 

a) Altamira        …………………………………………. 

b) Lascaux         …………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

21. Niektoré zo siedmich starovekých divov sveta ležali na území starovekého Grécka. 
Vybrané divy na obrázkoch zaraďte do miest, kde sa nachádzali. Miesta vyberajte 
z nasledujúcich možností (Efez, Halikarnassos, Rhodos, Faros, Babylon, Gíza, Olympia, 
Delfy, Atény). 
 
a)                                                  b)                                                          c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) …………………………… b) …………………………...  c) …….……………………… 
 
22.  Zoraďte národy v chronologickom poradí, v ktorom postupne prišli na naše územie  
(na územie dnešného Slovenska). 
Huni, Slovania, Kelti, Maďari, Germáni 
 
1 …………………….  2 ……………………..  3 ……………………….. 

4 …………………….  5 …………………….. 
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23.  Na obrázkoch sa nachádzajú dve zlaté pohrebné masky. Prezrite si ich a odpovedajte na 
nasledujúce otázky.  
 
a)                                                                       b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) túto masku objavil ……………………………  v mieste …………………………………... 

b) túto masku objavil ……………………………  v mieste …………………………………...  

 
 
24.  Najstaršie východné  (= staroorientálne) štáty  sa vyvíjali pri riekach. Vytvorte správne 
trojice zložené zo štátov,  riečnych tokov, pri ktorých štáty vznikli  a písma,  ktoré sa v nich 
používalo. 
 
A) staroveký Egypt                        a) Žltá rieka                1) klinové písmo 
B) staroveká Mezopotámia            b) Jordán                     2) znakové písmo 
C) staroveká Palestína                    c) Níl                          3) hieroglyfické písmo 
D) staroveká Čína                          d) Eufrat a Tigris        4) hebrejské písmo 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
25.  V nasledujúcich skupinách slov je jeden výraz, ktorý do skupiny nepatrí. Vyraďte ho 
podčiarknutím a zároveň napíšte, čo spája zostávajúce slová. 
 
a) Amon, Jahve, Thovt, Tveret, Hor               ………………………………………………….. 

b) Dávid, Saul, Kýros, Šalamún, Abrahám    …………………………………………………... 

c) Uruk, Lagaš, Babylon, Jeruzalem, Ur        …………………………………………………... 
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