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Testové úlohy pre kategóriu D (8. ročník ZŠ a 3. ročník OG) 
 

A monotematikus rész kérdéseit  * jelöltük meg  

 

1. *  Az  1968 – 89 –es években Csehszlovákiának  4 köztársasági  elnöke volt. 

Írd le legalább a vezetéknevüket. 

 

2. *  Az elmúlt esztendő augusztusában egy kerek, 50 éves évfordulóra emlékeztünk, 

amely  jelentős mértékben  és erőszakosan  beavatkozott történelmünkbe. 

 

a) Írd le, mi volt ez az  esemény. 

b) Írd le a pontos dátumot, mikor emlékezünk meg minden évben erről az eseményről. 

c) Sorold fel azokat az államokat, amelyek részt vettek ebben az eseményben. 

 

3. *  Csehszlovákia képviselőinek  nevéhez írd azt a  funkciót, beosztást, amelyet az 

1968-as  időszakban betöltöttek.  

 

a) A. Dubček 1) Nemzetgyűlés elnöke 

b) O. Černík 2) kormány elnöke  

c) J. Smrkovský 3) CSKP KB első titkára  

 

 

4. * Írd le, mit jelent a CSKP KB rövidítés. 

 

 

5. * Sorold két csoportba az alább felsorolt CSKP vezetőit : kik tartoztak a párt 

reformszányához és kik tartoztak a reformellenes szárnyhoz. 

 

Černík, Biľak, Indra, Smrkovský 

 

6. * Figyelmesen olvasd el az alábbi szöveget és találd meg benne a négy hibát. A helyes 

válaszokat írd a válaszívre. A vastagbetűs szavak helyesek és nem lehet őket 

megváltoztatni. 

 
 

A Krakkói szerződés államai hadseregének beavatkozása után 1969-ben, Csehszlovákiában  

kezdetét vette a normáció időszaka. A kommunista pártban a konzervatív erők jutottak 

hatalomra, amelyek megszüntették a demokratikus reformok időszakát. Az új rend bevezetése 

a Tanulságok a pártban és a társadalomban végbement  reformfolyamatokról  című dokumentumból indult ki. 

 
 

7. * Az alább felsorolt  fogalmak közül melyik kapcsolódik az 1968-as időszakhoz és 

melyik az ezt követő időszakhoz? 

 
a) reális szocializmus 

b) emberarcú szocializmus 

 

 



 

8. * Nézd meg Csehszlovákia 1968-as  személyiségeinek fényképeit és válaszolj a  

kérdésekre.  

 

A B C 
 

a) Írd le a személyiségek nevét és vezetéknevét. 

b) A képen látható melyik két személyiség állt   Csehszlovákia élén? 

c) A képen látható melyik két személyiség állt  Csehszlovákia Kommunista Pártja élén? 

 

 

9. * Az alábbi lehetőségek közül válaszd ki azt a  hármat, amely jellemzi  

a társadalmat  Csehszlovákiában 1968 után. 

 

a) Az  államban  leálltak a reformok. 

b) Az államban lassan  folytatódtak a reformok. 

c) Sikerült  megtartani a demokratizációs lépéseket. 

d)  Ismételten bevezették a kemény kommunista rendszert. 

e) Az egész társadalom ismét az Állambiztonság (ŠTB) felügyelete alá került. 

f)  A civil társadalom korlátozás nélkül tovább fejlődött. 

 
 

10. * A kommunista rendszer ellenzői közé  többek között egy specifikus csoport 

tartozott.  Melyik  csoport? A felsoroltak közül  válaszd ki a megfelelőt. 

 

a) önkéntes tűzoltók 

b) természetvédők 

c) kiskert tulajdonosok 

 

11. *  Mi volt a  Charta 77? 

 

a) zenekar 

b) dokumentum, mellyel Csehszlovákia kötelezte magát a polgári és emeri jogok betartására 

c) polgári mozgalom, mely követelte az emberi és polgári jogok betartását 



12. * Allítsd párba az idegen szavakat és értelmüket. 

 

a) disszidens 1) a kemény kommunista rendszer  ismételt bevezetése 

b) szamizdat 2) illegálisan terjesztett kommunistaellenes anyag 

c) kontrarevolúció 3) a kommunista rendszer ellenzője 

d) normalizáció 4) fogalom, amellyel a kommunisták az  

                                       1968-as reformfolyamatokat jellemezték. 

 

13. *  1989 november 16 – 17-én tüntetésekre került sor, melyek beindították 

Csehszlovákiában a kommunista rendszer bukását. Írd a válaszívre  a helyes  

válaszokat. 

 

a) A feltüntetett napokon mely városokban került sor  a legnagyobb tüntetésekre? 

b) Kik  vettek részt a legnagyobb számban és  legkitartóbban ezeken a tüntetéseken? 

 

14. * Olvasd  el  és egészítsd ki az alábbi szöveget. 

 

1989. 11. 29-én elfogadta a  ...A... Gyűlés azt a törvényt, amely megszüntette a CSKP  ...B... 

helyzetét az államban és a társadalomban. Mivel ezt a forradalmat  nem kísérte vérontás, 

ezért a ,  ... C... megnevezést kapta. Szlovákiában a változásokért legtöbbet  a  ...D... nevű 

mozgalom tette, Csehországban pedig az... E....mozgalom.  

 

15. Olvasd el  az alábbi szöveget , találd meg a három hibát és írd le a helyes 

megfelelőjével a válaszívre.  A vastagbetűs szavak helyesek és nem változtathatók meg. 

 

Mária Terézia 1741-ben, 23 évesen lépett a  Habsburg monarchia trónjára.  A második nő 

volt ezen a trónon és kezdettől védenie kellett  kormányát az ellenséges szomszédokkal 

szemben , főleg Oroszországgal és Bajoroszággal szemben. 
 

16. Állítsd  párba az uralkodókat és az uralkodásukhoz   fűződő eseményeket és írd le 

az  ország nevét, amelyben uralkodtak.  A válaszíven írd az uralkodók  betűihez az 

esemémy sorszámát és az ország nevét. 

 
a)  XVI. Lajos     1) az ellenséges csapatok leverése  1812-ben 

b)  II. Ferenc 2) új császárság kikiáltása Európában 

c) I. Sándor 3) elfogadták az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát 

d)  I. Vilmos 4) a magyar jakobinusok leleplezése 

 
17.  A kusza szavakból  állapítds meg,majd írd le a napóleoni háborúk jelentős 

ütközeteinek helyszínét. 

 

POSKIL, GARRTAFAL 



18. Az alábbi kijelentésekből válaszd ki a három helyeset, amelyek a bécsi  

kongresszushoz fűződnek. A bécsi kongresszust Franciaország veresége után hívták 

össze. A helyes válaszokat írd  a válaszívre. 

 

a) A kongresszus 1815-ben végződött. 

b) Oroszország  saját területéhez  csatolta a Krakkói  hercegséget. 

c) A bécsi kongresszuson a következő győztes államok tárgyaltak:  Anglia, 

Oroszország, Ausztria és  Poroszország. 

d) A kongresszus  1816 –ban ért véget. 

e) A bécsi kongresszuson a következő győztes államok tárgyaltak: Anglia, Oroszország, 

Ausztria és  Németország. 

f) A Német Nemzet Szent Római Birodalmát felváltotta a  Német Szövetség. 

 

19. Európa térképe a  18. és a 19. század folyamán  jelentősen megváltozott. Az alább 

felsorolt államok közül melyek léteztek 1850-ben? Válaszolj  a kérdésre. 

 

a) Varsói Nagyhercgség – igen - nem 

b) Olasz Királyság – igen - nem 

c) Poroszország – igen - nem 

d) Német Császárság – igen – nem 

 
 

20. A mellékelt ábrán az  ú.n. krími háború jelenete látható. Válaszolj az 

alábbi kérdésekre. 

 

a) Melyik két kelet – európai 

nagyhatalom állt egymással 

szemben ebben a háborúban? 

 

b) Melyik nagyhatalom lett a vesztes? 

 

 

 

 

 

 

 
21. A háborúkhoz vagy  csatákhoz írd a megfelelő eseményt, amely ezek 

következménye volt. 

 

a jobbágyság eltörlése Oroszországban, Északnémet Szövetség megalakítása, 

Németország egyesítése, a Vöröskereszt megalakulása 



22. Olvasd el a szemelvényt a korabeli sajtóból és válaszolj a kérdésekre. 

 

A tak, ako sa nazdávam, spoločnosť s potomkami uzná, že aj nám bude trochu zaviazaná, že v 

tomto nepriaznivom veku, v ktorom slovenská vzdelanosť bola veľmi potlačovaná a 

zanedbaná, ako prvý som vydal slovenský slovník tak prezieravo a starostlivo zostavený, aby 

mohol byť k službám nielen Slovákom ľahšie sa naučiť ..., ...., .... a .... reč ... “ 

 

a) Ki volt a szöveg és egyben az ötnyelvű szótár szerzője? 

b) Sorold fel, melyik négy nyelvet – a szlovák nyelven kívül -  dolgozta fel a szótárban. 

 

 
 

23. Ennek a társaságnak  több, mint  400 tagja volt és  több szervezete az egyes 

városokban. Célja  a könyvkiadás  volt és az irodalmi  nyelv  terjesztése és 

a műveltség emelése.  Jelentős képviselői közé tartozott  a nahácsi   nemzetébresztő 

pap.  

 

a) Mi volt az említett  társaság neve? 

b) Melyik városban és melyik évben alakult meg? 

 

 
 

24. Az alább felsorolt  szlovák nemzeti mozgalom  képviselőit  oszd két csoportba. Kik 

tartoztak az evangélikus egyházhoz és kik tartoztak a katolikus egyházhoz. 

 

 
 

Ján Kollár, P. J. Šafárik,, M. M. Hurban, J. Fándly, J. Hollý 
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