
Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 

12. ročník, školský rok 2019/20 

Testové úlohy pre kategóriu F (6. ročník ZŠ a 1. ročník OG) 

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

Megjegyzés: a monotematikus rész kérdéseit * jelöltük meg 

 

 
1. *  Egészítsd ki a válaszíven az alábbi szöveget: 

Milan Rastislav Štefánik  ... A ... községben született(szülőháza a képen látható) amely 

1870-ig ...B... székhelyhez tartozott. Mindkét község  része volt és maradt annak a régiónak 

melyet mostanáig  ... C .... neveznek. 
 

2. * Egészítsd ki a válaszíven az alábbi szöveget: 

Štefánik  .... A... évben született és gyekekkorától érdekelte a néphagyomány. Állítólag ezért 

mesélt az osztálytársainak az ősi...B .... 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. 

                Serdülőéveit  Štefánik a magyar sivatagban  Karvaš városban töltötte. Támogatói 

közé tartozott az iskolaigazgató, Július Demko is. Štefánik itt írta meg az első hosszabb 

politikai költeményét.  Kiváló kapcsolata volt magyar osztálytársaival. 

 



4. * Az alább felsorolt személyiségek közül válaszd ki és írd a válaszívre azokat, 

akikkel Štefánik prágai tanulmányai során találkozhatott. 

Vavro Šrobár, Ivan Fajnor, Ján Botto (Krasko) 

 
5. *  Az alább felsorolt lehetőségek közül válassz ki kettő 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) nézetük volt a vallást illetően 

C. Štefánikot az édesapja elkergette otthonról 

 

 
6. * Štefánik prágai egyetemi tanulmányai alatt egy ideig  szakállt „viselt“. Melyik cseh 

személyiség tiszteletése tette ezt. Válaszd ki az alábbi lehetőségek közül:  

 

A. Komenský 

B. Palacký 

C. Hus 

7. *  Prágai tartozkodása 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 tanúkodik  az a tény is, hogy verset írt, melyet 

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

szlovák  ....B....egyesületbe Prágában.  

 

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.  

  Budapesten folytatott csillagászati 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* A válaszíven egészítsd ki az alábbi szöveget: 

Štefánik csillagászként  a naprendszer 

legjelentősebb bolygóját a ....A....kutatta.  

 Kutatásai során megmászta az 

Alpok  legmagasabb csúcsát a 

....B... 

 

 

 

 

 

 

 

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

a válaszívre. 

 

 
13.*  Egészítsd ki a válaszíven az alábbi 

szöveget 

 

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. Fő szervezője volt a 

Csehszlovák ... E... Ezért  1916 –ban egy nagy 

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

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

jelenleg  nagyhatalom a világban.  



14.*  Egészítsd ki a válaszíven az alábbi szöveget 

Štefánik a Csehszlovák Nemzeti Tanács nagyszerű szervezője és jelentős képviselője volt.   

További jelentős képviselői voltak a leendő csehszlovák köztársasági elnökök .... A... és ... 

B... Štefánik lehetővé tette, hogy Csehszlovákia vezető képviselői találkozhassanak az akkori 

francia miniszterelnökkel ...C ...(a válaszíven megtalálható a személyiségek nevének 

kezdőbetűje) 

 

 
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. május 14-én 

hazatért Szlovákiába,  repülőgépe  Nagyszombat közelében  lezuhant. A baleset 

 körülményeit tiszázták.   
 

 

 
16.  Állapítsd meg és írd a válaszívre, melyik korszak volt előbb az emberiség 

történetében. 

A. paleolit vagy a hallstatti kultúra 

B. mezolit vagy neolit 

C. modern kor vagy az újkor 

D. neolit vagy paleolit 

E. eneolit vagy paleolit 

F. középkor vagy a népvándorlás kora 



17.  Írd a válaszívre, milyen gyűjtőnévvel jelölik  a régészek a feltárt emberi 

csontvázakat, állati csontmaradványokat, növényi maradványokat, kerámiát, 

munkaeszközöket, ékszereket. 

18.  Írd a válaszívre, hogy nevezzük azokat a tudósokat, akik a hegységek és folyók 

nevei szerint kutatják az őslakosok nyelvének eredetét.  

19. Andrej Kmeť a szlovák régészet  üttörője volt és harcolt a szlovákok jogaiért 

Magyarországon.  Az  1841 és 1908 közti években élt és erőfeszítéseket tett két jelentős 

kultúrintézmény... A.... és ....B..... létrejöttéért. Írd a válaszívre ezek teljes nevét.  Az 

egyik megnevezés két szóból áll a másik megnevezés pedig három szóból áll.  Írd le, 

melyik századfordulón élt a régész...C... 

20. Írd helyesen a válaszívre: 

A. A paleolit kor végén az őskori vadászok melyik felfedezés segítségével védekeztek  

a ragadozó állatok ellen  

B.  melyik állat jelentette a legfontosabb élelemforrást a paleolitkori emberek számára, 

mielőtt áttértek volna a kisebb állatok vadászatára 

21.  Szlovákia területén több őskori női szobrocskát találtak. 

C. állapítsd meg,  melyik szobrocska fiatalabb, amelyet Szlovákia területén találtak 

Moraváni Vénusz vagy  a Kisváradról származó Vénusz 

D. írd a felsorolt leletekhez melyik korszakban  keletkeztek. 

paleolit, neolit, mezolit, eneolit 

22. Egészítsd ki a válaszíven az alábbi szöveget: 

A neolit korban a családhoz való tartozást az ....A....szerint határozták meg, akitől az élet 

eredt. Az emberek a...B... bolygót is tisztelték amely szerint az időt mérték. 

 

 
23.  A válaszíven sorold a helyhez a korszakot. 

Hely: Nižná Myšľa, Myšia Hôrka Csütörtökhely,  Spišsky Štvrtok mellett, Molpír Szomolány,  

Smolenice mellett, Havránok  Liptovská Mara mellett 

Korszak: bronzkor, vaskor 

24. A válaszíven egészítsd ki az alábbi szöveget: 

 A „termékeny félhold“ területén, melyen átfolyik a ....A....és a ....B....folyó, vette kezdetét  

a neolitikus forradalom. Keleten a ....C....öböl található, nyugaton pedig a ....D ...tenger 

található, amely mellett később a főníciaiak laktak. A föníciaiak  Észak-Afrikában  jelentős 

várost alapítottak  ...E... 



25. Figyelmesen olvasd el az alábbi mondatot: 

„Ha egy gyermek megüti az apját, vágassék le a keze.“ 

Egészítsd ki a válaszíven: 

A. Melyik ókori területen keletkezett ez a szöveg? 

B. Melyik birodalom idejében történt? 

C. Melyik uralkodó alkotta ezt a szöveget? 

Segítségül szolgálnak a válaszíven található kezdőbetűk is. 

 

 
26. A válaszíven egészítsd ki az alábbi szöveget. Segítségül szolgál a mellékelt ábra. 

Az ókori népek többsége  többistenimádó volt.  

Így volt ez Egyiptomban is. Itt azonban az uralkodó ... A... 

megpróbálta meghonosítani  az egy isten kultuszát ... B... Halála 

után ezt a reformot beszüntették. 

 

 

 

 

 
27. 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. 

 Görögország területe jobbára síkság.  Legrégibb történetét csak a mikológiából és 

a régészeti forrásokból ismerjük.   Szicília szigetén jött létre a mínoszi kultúra. Szimbólumai közé 

tartozott a kezében kígyókat tartó isten.  

 

 
28. Az alábbi jellemzés alapján azonosítsd be Athén két jelentős személyiségét. 

A -  Annak ellenére, hogy arisztokrata családból származott, megszüntette  az 

adósrabszolgaságot. 

B –  Nagyszabású templomokat épített, a peloponnészoszi háború idején pestisjárványban halt 

meg. 



29.  Az idézetek alapján azonosítsd be a két ismert történészt, akiknek a gondolatai 

jelenleg is érvényesek. Segítségül szolgál a mellékelt ábra. A válaszíven megtalálható 

a történészek nevének kezdőbetűje. 

 

A - „A szabadságot ki lehet törülni  

a törvénytárból, de nem lehet  

kitörülni az emberek emlékezetéből“  B - „A szegénység nem     az  

emberek házában található,  

  hanem a lelkében.“ 
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