
Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 

 

Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnázia 

10. ročník, školský rok 2017/18 

Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) 

 

 

Poznámka: otázky monotematickej časti sú označené * 

 

1.* V roku 1922 sa zmenil názov jednej veľkej východoeurópskej krajiny a a zároveň v istom 

roku sa dostal k moci v juhoeurópskom štáte diktátor, ktorý sa stal vzorom pre Hitlera. Do 

odpoveďového hárku napíšte : 

 

A) celý nový názov východoeurópskej krajiny  

B)  názov juhoeurópskeho štátu, v ktorom sa presadila totalitná diktatúra. 

 

2.* Každá z uvedených osôb sa istou mierou podieľala na diktátorskom režime vo svojej 

krajine. Vašou úlohou je ich zaradiť do krajiny, v ktorej pôsobili. Do odpoveďového hárku 

zapíšte len písmeno pri ich mene. 

 

A. Joseph Goebbels                     D. Heinrich Himmler 

B. Benito Mussolini                     E. Josif  V. Stalin 

C. Vladimír I. Lenin                    F. Albert Speer 

 

3.* Ak sa stretli Uľjanov s Bronštejnom. Tak šlo o stretnutie? 

 

a) Stalina s Hitlerom     c) Stalina s Leninom 

 

b) Lenina s Trockým    d) Stalina s Trockým 

 

 

4.*  V roku 1933 bola podpálená budova  

  nemeckého Ríšskeho snemu – Reichstagu 

  v Berlíne (na obr.). Táto udalosť  

  poslúžila ako zámienka na 

 (vyberte jednu správnu možnosť): 

 

A) podporu komunistov 

B) prenasledovanie nacistov 

C) prenasledovanie komunistov 

D) podporu demokratov 

 

 

 



 

 

5.* S cieľom nakloniť si významného nemeckého 

medzivojnového štátnika ....X.....(na obrázku) 

poslal za ním Hitler svojho blízkeho spolupracovníka.  

Vybral si ho aj preto, že bol počas  prvej svetovej vojny 

uznávaným letcom.  Kto to bol? Do odpoveďového hárku 

stačí napísať písmeno pri mene. 

 

a) Rudolf Hess 

b) Herman Göring                      

c) Reinhard Heydrich 

d) Heinrich Müller 

 

6.* Na podporu revolúcie s cieľom zjednotiť všetky komunistické strany vznikla 

Komunistická internacionála.  Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

 

A) V ktorom roku to bolo? 

B) V ktorom meste sa tak stalo? 

C) Kto bol jej hlavný zakladateľ (uveďte jeho meno)? 

D) Ako znel jej skrátený názov? 

 

7.*  Nemecko sa v dobe po prvej svetovej vojne, keď žili sociálny demokrat Friedrich Ebert 

a poľný maršal Hindenburg označovalo aj ako W................ republika. Aké (najvyššie) funkcie 

v nej títo muži zastávali?  

 

8.* Priraďte k menám osobností funkcie a povolania, ktoré počas svojho života zastávali. 

 

1) Konstantin von Neurath             a)  vodca socialistov 

2) Albert Speer                               b)  avantgardný básnik 

3) Vladimír Majakovskij                c)  architekt, minister zbrojenia 

4) Giacomo Matteotti                     d)  ríšsky protektor 

 

9.*  V roku ... A........ sa konali v Nemecku XI. letné olympijské hry Pre vtedajšiu nemeckú 

rasistickú politiku USA zvažovali účasť svojich reprezentantov na olympiáde Zúčastnili sa 

športovci  USA tejto olympiády? V odpoveďovom hárku označte iba áno, alebo nie. 

 

10.* Priraďte k uvedeným pojmom ich vysvetlenie. 

 

1) autarkia                              a) veľké mechanizované štátne majetky 

2) Gestapo                              b) združstevňovanie  

3) kolektivizácia                     c) pracovný tábor pre politicky nepohodlných ľudí 

4) sovchozy                            d) ekonomická samostatnosť 

5) gulag                                  e) nemecká tajná polícia 



 

11.* Predstavte si, že žijete v Rusku v období občianskej vojny. Váš majetok bol práve 

zrekvirovaný armádou. Čo to pre vás znamená? Napíšte iba písmeno správnej odpovede. 

 

A. Môj majetok bol dvojnásobne zdanený. 

B. Bol mi zakázaný ďalší predaj môjho majetku. 

C. Môj majetok mi bol násilne odobraný. 

D. Môj majetok sa dostal pod ochranu štátu. 

 

12.*  K udalosti napíšte správny rok, kedy sa udiala 

 

A. Územie Rakúska sa stalo súčasťou Tretej ríše. 

B. Demilitarizované územie Porýnia obsadil nemecký wehrmacht. 

C. Pohraničie ČSR, tzv. Sudety boli pričlenené k Tretej ríši. 

 

13.*  Pozorne si prečítajte nasledujúci výrok a odpovedzte na otázky.  

„Musí mať meč medzi zubami, bomby v rukách a pohŕdanie voči nebezpečenstvu v srdci.“ 

 

a) Koho opisuje tento výrok? 

b) Kto je jeho autorom? 

c) V ktorej európskej krajine vládol? 

 

14.* Vytvorte správne dvojice logicky k sebe patriacich pojmov. K písmenám 

v odpoveďovom hárku napíšte správne číslo. 

 

a) „revolučná polícia“ na umlčanie opozície                                     1. Čeka                    

b) Štátna komisia pre elektrifikáciu Ruska                                        2. kolchozy 

c) vodca                                                                                             3. GOELRO 

d) kolektívne hospodárstva                                                                4. duce 

 

 

15.* Prečítajte si nasledujúci text a opravte v ňom  6 chýb. Zvýraznené slová  sú správne a nie 

je možné ich meniť. 

 

Po prvej svetovej vojne musel nemecký cisár Karol  II. odstúpiť. Hospodárska situácia 

v Nemecku bola veľmi zlá. Postupne  sa aj vďaka pôžičke od Francúzska  zlepšovala. Zmena 

k horšiemu však nastala po vypuknutí veľkej hospodárskej krízy v roku 1930. Situáciu 

využila Národnosocialistická nemecká roľnícka strana a jej najvýznamnejší predstaviteľ 

Alfréd Hitler sa stal v roku 1932 nemeckým kancelárom. 

 

16.* Od 1. januára roku .... A .... platil v Nemecku zákon, že každý kto bol židovského 

pôvodu musel prijať ďalšie krstné meno.  Aké krstné mená boli povinne nariadené mužom 

a ženám so židovským pôvodom? Pečiatku s akým písmenom museli mať Židia vo svojich 

pasoch? 



17. Konferencia, ktorých krajín rozhodla 29. septembra 1938 v meste ....X..... o prvej územnej 

strate  ČSR? Vyberte správnu možnosť. 

 

A. Spojené štáty, Taliansko, Nemecko, Francúzsko 

B. Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia 

C. Nemecko, Španielsko, Veľká Británia, Francúzsko 

D. Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Sovietsky zväz 

 

18. Na fotografii je francúzsky generál a politik. Po kapitulácii  

Francúzska v druhej svetovej vojne odišiel do zahraničia,  

kde organizoval odboj proti Nemecku. Znovu vybudoval francúzsku  

armádu a mal veľký podiel na oslobodení Paríža. 

 

a) Napíšte aspoň priezvisko tohto politika. 

b) Akú najvyššiu politickú funkciu zastával vo svojej krajine  

po skončení vojny?  

c) S ktorou bývalou kolóniou v severnej Afrike sa snažil o úzku 

spoluprácu?  

 

19. Ešte počas druhej svetovej vojny v Európe i po nej sa politickí predstavitelia Spojených 

štátov, Veľkej Británie a Sovietskeho zväzu niekoľkokrát zišli na konferenciách, kde riešili 

svoje spoločné postupy ohľadne ukončenia vojny a usporiadania sveta po nej. Prvá 

konferencia sa konala už v roku 1943. Do odpoveďového hárku napíšte :  

 

a) slovenský názov miest, v ktorých sa konferencie konali,  

b) v ktorom roku sa konali druhá a tretia konferencia, 

 

20. Koho opisuje tento text? Napíšte aspoň jeho priezvisko. 

 

Bol najúspešnejším a napriek svojmu hendikepu aj najobľúbenejším prezidentom USA. 

Zúčastnil sa troch mierových rokovaní s predstaviteľmi Veľkej Británie a Sovietskeho zväzu.. 

 

21. Poskladajte z týchto skomolenín názvy obcí kde boli koncentračné  tábory. V ktorom 

z nich zahynulo najviac ľudí? 

 a) R O B S B Ó I      b) K N E J A M D A       c) N K E B T R I L A       d) M I V I O E S N Č   

  

22. Prečítajte si nasledujúci text a opravte v ňom  4 chyby. Zvýraznené slová  sú správne a nie 

je možné ich meniť. 

 

Britský premiér Werner Churchill  po nástupe do svojej funkcie v roku 1940 pokračoval  v 

politike ústupkov voči Nemecku. Preto uzatvoril v roku 1941 s americkým prezidentom 

takzvanú Pacifickú chartu. Churchill  sa stal tiež známym svojím prejavom vo Fultone v roku 

1944, ktorým sa začalo obdobie studenej vojny. 



23. Po druhej svetovej vojne bolo územie Nemecka ( aj mesto Berlín) rozdelené do štyroch 

okupačných zón. Do odpoveďového hárku ich napíšte.  

 

 

24. Identifikujte na základe fotografií osobnosti. Do odpoveďového hárku zapíšte správne ich 

meno a priezvisko. Následne správne priraďte číslo podľa  funkcie, ktorú  politik zastával. 

 

 

                
                           A                                    B                                          C                                 D 

 

1) minister  s plnou mocou pre správu Slovenska 

2) prvý československý prezident 

3) predseda vlády autonómneho Slovenska 

4) československý prezident, ktorý sám podal demisiu 

 

25. Priraďte k menám osobností  funkciu, ktorú vykonávali 

 

A) Martin Sokol               1. veliteľ 1.čs. armády na Slovensku 

B) Rudolf Viest              2. politik, jeden z vedúcich osobností SNP  

C) Karol Šmidke              3. veliteľ Hlinkovej gardy 

D) Alexander Mach         4. predseda Slovenského snemu 

E) Alojz Macek               5. veliteľ Hlinkovej mládeže 

 

26. Na Slovensku bol v rokoch 1939 až 1945 totalitný politický systém. Skutočnú moc mala 

v rukách jediná politická strana. Do odpoveďového hárku napíšte: 

 

A) Ako sa volala táto politická strana? Napíšte jej celý názov. 

B) Napíšte meno a priezvisko politika, ktorý stál na čele jej radikálneho krídla a akú 

najvyššiu funkciu v štáte zastával ? 
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