
Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 

12. ročník, školský rok 2019/20 

Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Megjegyzés: a monotematikus rész kérdéseit * jelöltük meg 

1. *  Egészítsd ki a válaszíven az alábbi szöveget: 

Milan Rastislav Štefánik  ... A ... községben született(a mellékelt képen látható épület  

a község központjában található)  ... B .... évben. A község, amelyben született, része volt és 

maradt annak a régiónak, melyet mostanáig  ... C .... neveznek. 
 

2. * Egészítsd ki a válaszíven az alábbi szöveget: 

 Štefánik ereje és ellenállóképessége már ifjú korában megmutatkozott annak ellenére, hogy 

ötévesen komoly betegségen esett át .... A ....  , de már egy év múlva képes volt  osztálytársainak 

beszélni ...B .... ősi tél istennőről.   

 
3. * Olvasd el az alábbi szöveget és találd meg, majd javítsd ki az öt hibát.  

A vastagbetűs szavak helyesek és nem módosíthatók/javíthatók. Írd a válaszívre 

a helytelen adatot és írd mellé a helyes választ. 

Štefánik a magyar iskolában szülőfalujában csak két évig tanult. Majd Dunaszerdahelyre 

távozott a Csallóközbe. Később gimnáziumban tanult a mai Pozsonyban/Bratislava.  Itt nagy 

hatással volt rá  Kráčala professzor.  

4. *  Az alább felsorolt személyiségek közül válassz ki  3 olyat, akikkel Štefánik prágai 

tanulmányai során találkozhatott és írd a neveket a válaszívre.  

Vavro Šrobár, Ján Kollár, Ivan Fajnor, Ján Botto (Krasko), Andrej Sládkovič, 



5. *  Az alább felsorolt lehetőségek közül válassz ki 2 olyat, amely jellemzi Štefánik 

kapcsolatát az édesapjával 1900 körül. A válaszívre írd a helyes válasz/válaszok 

betűjelét. 

A. viszonyuk nagyon komplikált volt 

B.  hasonló (majdnem azonos) volt a nézetük az egységes csehszlovák nemzet koncepciójára 

C.  Štefánikot az édesapja elkergette otthonról 

D.  hasonló  (majdnem azonos) nézetük volt a vallást illetően 

 

 
6. * Štefánik prágai egyetemi tanulmányai idején  szakállt „viselt“.  Ezt egy jelentős cseh 

egyházi reformátor  ... A ..., tiszteletére tette, aki a 14.  és  a 15. század fordulóján élt. 

Részt vett a halála évfordulójának megemlékezésén  ... B ... városban.  Írd a válaszokat 

a válaszívre. 

 

 
7. * Prágai tartózkodása idején  Štefánikra két személyiség volt nagy hatással.  Az egyik 

személyiség Csehországból származott, nevének kezdőbetűi T.G.M., a másik személyiség 

Oroszországból származott, nevének kezdőbetűi L.N.T. Írd a válaszívre legalább 

a vezetéknevüket. 

 

 
8. *  Egészítsd ki a válaszíven legalább a zeneszerző vezetéknevét és az egyesület 

nevét. 

 Štefánik sokrétű érdeklődési köréről tanúskodik  az a tény is, hogy verset írt, melyet később 

megzenésített.  Štefániknak sikerült  .... A .... zeneszerzőt Prágában beszervezni a jelentős 

szlovák  ....B....egyesületbe.   

 

 
9. *  Közismert tény, hogy  Štefánik sokat utazott 

(a képen az utazóbőröndje látható). Az alábbi 

párok közül válaszd ki a megfelelő várost vagy 

országot, ahová Štefánik  előbb látogatott el. 

A. Bratislava vagy Prága 

B. Franciaország vagy Svájc 

C. Olaszország vagy Franciaország 

D. Párizs vagy Prága 

E. Franciaország vagy Szerbia 

F. Olaszország vagy Ekvádor 

G. USA vagy Svájc 



10. * Olvasd el az alábbi szöveget és javítsd ki  a benne lévő négy hibát. A vastagbetűs 

szavak helyesek és nem változtathatók  meg /javíthatók ki.  Írd a válaszívre a helytelen 

változatot és írd mellé a helyes megfelelőjét. 

 Prágában folytatott  orvosi tanulmányai befejezése után  Štefánik  Párizsba ment.  Egy év 

működés után a Szajna parti városban csillagászként érvényesült. Idegenként, könnyű volt a sorsa. 

Franciaországban  állampolgárságot  kapott az első világháború idején. 

  

11. .* Štefánik számára nélkülözhetetlen volt tanulmányai során  az anyagi segítség.  Féléves 

svájci tanulmányútját egy cseh építész támogatta, akit hasonlóan hívtak, mint az egyik cseh 

zeneszerzőt.   Írd a válaszívre legalább a vezetéknevét.  

 

 
12. *  Štefánik cselekvő ember volt, amit személyes mottója is kifejez. Írd a mottót 

a válaszívre. 

 

 
13. *  Štefánik tengerentúli útjai alkalmával 

eljutott a világ legnagyobb vízfelületéhez  a 

... A ... óceánhoz, ahol meglátogatta  ... B .... 

szigetet (melynek neve T betűvel kezdődik). 

A Francia  Polinézia területén 

megtalálta és megmentette a rendkívüli 

francia képzőművész... C ..... alkotásait 

is  (a művész vezetéknevének 

kezdőbetűje  G ).   Távcsövének másolata 

a képen látható.  

 

 

 
14. *  Egészítsd ki a válaszíven a hiányzó szavakat. 
 

Az első világháború alatt  Štefánik bevonult a francia  

hadseregbe, mert harcolt  ...A... és ...B... ellen. 

( a válaszíven megtalálható az országok kezdőbetűje).  

A hadseregben ...C...rangot szerzett.  

Megsebesült a ...D... fronton.  

 A külföldi hadsereg fő szervezője volt,  

melyet Csehszlovák ... E...-nak is neveztek. Személyes  

példával  nyert önkénteseket. Ezért 1916 –ban egy  

nagy országba utazott ...F... Európa keleti részére,  

a következő évben pedig ....G....-ba utazott,  

amely jelenleg  nagyhatalom a világban. 



15.*  Olvasd el az alábbi szöveget és javítsd ki a benne található  négy hibát.  A vastagbetűs 

szavak helyesek és nem változtathatók  meg /javíthatók ki.  Írd a válaszívre  a helytelen adatot 

és írd mellé a helyes választ. 

Amikor Štefánik mint a csehszlovák kormány belügyminisztere 1919. június 4-én hazatért 

Szlovákiába, repülőgépe  Szenice  közelében  lezuhant. A baleset  körülményeit tisztázták.   

 
 

 

 

 
16. Olvasd el az alábbi szöveget és javítsd ki a négy hibát. A vastagbetűs szavak helyesek és 

nem változtathatók  meg /javíthatók ki.  Írd a válaszívre  a helytelen adatot és írd mellé a helyes 

választ. Segítségül szolgál a mellékelt ábra. 

 

 

 

Elődeink, miután megérkeztek a Kárpát-

medencébe, földbe vájt kőből épült nyeregtetejű 

hajlékaik voltak, melyeket veremnek neveztek. 

A kerámia készítéséhez fazekaskorongot 

használtak. A szlovének jobbára iparosok voltak. 

 

 
17.  Egészítsd ki a válaszíven az alábbi szöveget: 

A szlávok  623-ben  és 624-ben sikeres felkelést robbantottak ki az  ... A ... ellen. A felkelők 

élére állt a frank kereskedő  ... B ..., aki   ... C ... évig uralkodott. Amikor birodalmát 

megtámadta a frank király ... D ... a szlávok győztek a  ... E ...melletti ütközetben.



18. A  10. század második 

felében a nyugati 

szlávokhoz elérkezett  

a távoli Andalúziából egy 

utazó, aki leírta a várak 

(erődítmények) helyeit és 

építési  módját. 

Az egyik erődítmény 

rekonstrukciója a képen 

látható. Írd a válaszívre 

az utazó nevét. Segítenek 

nevének kezdőbetűi. 
 

 

19. A kusza szavakban  Nagy- Morávia jelentős személyiségeinek nevét rejtettük el. 

Írd a válaszívre  ezeket a neveket. 

ntínonštak, etodm, binapri, mírmoj, zdgora, lavrastis 

 

 
20. Rómában  nagyon sok figyelemreméltó egyházi  

épület található.  A képen látható a kevésbé  

pompás, de számunkra fontos   Szent Kelemen –

bazilika. A bazilika névadója az a pápa, akinek az 

ereklyéit Konstantín és Metód hozta Rómába.  Írd 

a válaszívre a helyes válaszokat:  

A. hogy hívták a pápát, akiről az épületet 

elnevezték  

B. hogyan kötődik a templom  Konstantín nevéhez 

 

 

 

21.  Nagy-Morávia korából több 

régészeti  lelet származik. Ide  

tartoznak a képen látható leletek is. 

Az alább felsorolt lehetőségek közül 

válassz ki kettőt, amely megfelel 

a képen látható tárgyak 

valamelyikének és írd a válaszívre.   

medálok, fülbevalók, medailonok, gombok 



22.  Egészítsd ki a válaszíven az alábbi szöveget. 

 A magyar  törzsek legyőzése után a   ... A ... folyónál  955 –ben a magyarok kénytelenek voltak 

a letelepült  életmódot választani.   997 –ben hatalmi harc támadt a trónörökös I.István és  

...B...   fejedelem között. Ez a harc a kereszténység és a   ...C  ...   harca volt. István győzőtt és 

a legyőzött fejedelmet halála után  ... D ...  A magyar egyháztartomány központja  ...E ... lett. 

Az egyház  figyelmet fordított arra, hogy a sírokba ne kerülhessenek  ...E ... 

23. Írd a válaszívre a Zobori Levelek kiadásának évét. Az oklevelek megemlítik 

a szlovák községeket és a kolostorok birtokjegyzékét.  

24. Az elégedetlen főurak ... A... –ben kényszerítették a magyar királyt, II. Andrást  az  ... B... 

kiadására. A király abba is beleegyezett, hogy ha megszegi az oklevélben leírt ígéreteit, akkor  

...C... a kezükben is ellenszegülhetnek a királynak. 

 

 
25. A mellékelt sematikus térképen látható az ellenséges hadsereg mozgása   

Magyarországon  1241-ben és  1242-ben. 

A helyes válaszokat írd 

a válaszívre: 

A. Kik voltak ezek 

a nomádok 

(ellenségek)? 

B. Melyik folyónál játszódott le 

a meghatározó ütközet és ki lett 

a győztes? 

C. Ki volt akkor Magyarország 

uralkodója? 

D. A nomádok nemcsak  Magyarországot támadták meg, de megtámadták a két 

szomszédos országot is. Ezeket a térképen az 1-s és 2-s számmal jelöltük meg. Melyek 

voltak ezek az országok? 

 
26.  Az Árpád-ház utolsó uralkodójának halála után többen is igyekeztek 

megszerezni a magyar koronát. Írd a válaszívre az uralkó család nevét, melynek 

tagjai  a magyar  trónra kerültek. 

27.  Luxemburgi Zsigmond  volt az egyetlen  középkori magyar uralkodó, aki   

megszerezte a Német Nemzet Szent Római Birodalmának uralkodói címét is. Írd 

a válaszívre ezt az uralkodói címet. 

28. Utószülött László váratlan halála után  Hunyadi Mátyást  választják meg magyar 

királynak , aki Korvin Mátyás néven volt ismertebb. Támogatta a műveltséget, ezért 

az egyik szlovákiai városban főiskolát alapított. Írd a válaszívre a város jelenlegi 

nevét. 
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