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 Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 

 

Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády pre SŠ 

4. ročník, školský rok 2011/2012 

Písomný test pre kategórie A a B  

 

Odpoveďový hárok 

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

Dátum: ............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

 

1.  Zakrúžkujte udalosti, ktoré sa viažu k vláde cisára Františka Jozefa: 

a) založenie Matice slovenskej                                                 b) odvolanie ministra Metternicha 

c) založenie spolku Tatrín                                                        d) bitka troch cisárov  

e) februárová revolúcia v Rusku                                               f) júlová revolúcia v Paríži 

g) vznik Malej Dohody                                                             h) Spolok troch cisárov 

i) vyhlásenie nezávislosti Grécka                                              j) Martinská deklarácia 

 

 2.  K panovníckym dynastiám priraďte krajiny v ktorých vládli (zapíšte formou číslice z ponuky) 

A- 

B- 

C- 

D-  

 

3.  Slovom ÁNO alebo NIE  vyjadrite správnosť výrokov. 

a)                                                 b)                                            c) 
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4.  Podčiarknite pojmy, ktoré sú charakteristické pre politické zriadenie starovekej Sparty: 

traja zákonodárci (archonti),        Drakonove zákony,           ostrakizmus,           lineárne písmo, 

dvaja králi,                                 Minotaurus,                      fýlia,                       Helióti, 

Peloponézsky spolok,                  Perikles,  

5.  Zapíšte správne dvojice (formou napr. A-1, B-5) 

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

   

6.  Doplňte za písmená A, B, C, D správne pojmy. 

Napriek útrapám Veľká vojna (t.j. prvá svetová vojna) nevyriešila jednoznačne napätie medzi štátmi 

v hraničných oblastiach. Na európskom kontinente zostávali zdrojom napätia nemecké hranice 

s Francúzskom, Belgickom, Holandskom a obnoveným Poľskom. Rakúsko-maďarská, rakúsko-talianska  

a grécko-turecká hranica sa stali dokonca miestami nových ozbrojených konfliktov. Napätie pretrvávalo 

i v tichomorských oblastiach a vo východnej Ázii. Rozhodnutím mierovej konferencie, ktoré 

predstavovalo komplex zmlúv a označuje sa ako.....A............................................................................, 

vznikli v Európe ....B...............................  ................................ o šírke 50 kilometrov. Na tomto území 

vykonávala kontrolu ....C.......................................................... Kontrolovala i neeurópske oblasti 

a spravovala ich tzv. ....D........................................................... 

 

7.  Vypíšte pojmy, ktoré do skupín nepatria: 

1.                                     2.                                          3. 

 

8.  Slovom ÁNO alebo NIE určite správnosť výroku : 

a)                                         b)          

9.  Detronizácie Habsburgovcov v Uhorsku sa udiali v rokoch:  

1.                                    2.                                             3. 

 

10.  Správnosť tvrdenia určite slovom ÁNO alebo NIE: 

a)                                    b)                                             c) 

 

11. Vyberte správnu odpoveď na obidve otázky: 

a)                                      b) 

    

12. Doplňte za  písmená A, B a C správne údaje. 

A-                                       B-                                     C-  
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13. Údaje súvisiace s politikou appeasmentu vpíšte do tabuľky:     

predstavitelia  obdobie charakteristika 

   

 

14.  Podčiarknite medzi vymenovanými postami tie, na ktoré sa kandidáti volili: 

knieža, cisár Svätej ríše rímskej nemeckého národa, gróf, pápež, kurfirst, prezident 

 

15.   Odpovedajte na otázky ohľadom Osmanskej ríše: 

a) 

b) 

c) 

 

16.  Zakrúžkujte správnu odpoveď: 

a)                                        b)                                  c) 

 

17.  Vpíšte do tabuľky k ur čeným rokom krajinu, prípadne krajiny a udalosti, kt oré boli špecifické 

iba pre túto krajinu:  

Rok Štát/štáty Udalosti 

1948   

1949   

1956   

1961   

1968   

1977   

1981   

1985   

1989   

 

 

18. Zapíšte čísla správnych odpovedí na otázky:  

........................................................ 
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19.   Napíšte správny rok a k nemu pripíšte písmeno so správnou odpoveďou: 

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

 

 

20.   Vypíšte tajničku:  

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    

11.                    

12.                    

13.                    

14.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


