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Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá

6. ročník, školský rok 2013/14

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Poznámka: otázky monotematickej časti sú označené * 

1.* Bezprostrednou príčinou vypuknutia 1. svetovej vojny 

bol atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu.  

a) Uveďte meno a priezvisko atentátnika.

b) Uveďte názov tajnej organizácie, ktorá sa podieľala na

príprave atentátu. 

2.* Na začiatku 1. svetovej vojny bol konflikt medzi dvoma štátmi. 

a) Uveďte, o ktoré štáty šlo.

b) Vojnový stav bol vyhlásený manifestom panovníka jedného z týchto štátov. Pod akým názvom je

známy tento manifest? 

3.* V osemsmerovke nájdite názvy štyroch miest, kde sa odohrali najväčšie bitky na západnom 

fronte. Ktorá z nich sa považuje za najväčšiu bitku 1. svetovej vojny?  
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4. * Prvá svetová vojna priniesla rozsiahle nasadenie viacerých nových typov zbraní, ktoré 

výrazným spôsobom zmenili spôsob boja. Z uvedených možností vyberte štyri správne. 

delostrelectvo, tanky, rádiom navádzané bomby, bojové lietadlá, bojové plyny, 

opakovacie pušky, ponorky 

5. * Taliansko a USA sa do bojov v Európe zapojili až v priebehu prvej svetovej vojny. 

a) Uveďte roky, kedy vstúpili do vojny

b) K obom štátom uveďte, na akej strane (Dohoda alebo Trojspolok) vstúpili do vojny.



6.* V jednej z monarchií bojujúcich v prvej svetovej vojne došlo počas 

vojny k zmene na panovníckom tróne.  

 

a) V ktorej monarchii a v ktorom roku k tomu došlo? 

b) Ako sa volal nový panovník (na fotke)? 

 

 

 

 

 

 

7.* Podpis brest-litovského mieru znamenal významný prelom v priebehu 1. svetovej vojny. Z 

uvedených možností vyberte tri jeho dôsledky. 

 

a) vstup USA do vojny 

b) vystúpenie Ruska z vojny 

c) posilnenie síl Dohody 

d) ukončenie bojov medzi Japonskom a Čínou 

e) posilnenie síl Nemecka na západnom fronte 

f) oslabenie síl Dohody 

 

 

8.* V rámci rakúsko-uhorskej armády bojovali aj Slováci. Napíšte, na ktorých troch frontoch boli 

nasadení do bojov. 

 

 

9.* K uvedeným udalostiam doplňte presné dátumy (deň, mesiac, rok). 

 

a) Sarajevský atentát 

b) začiatok 1. svetovej vojny 

c) kapitulácia Rakúsko-Uhorska  

d) kapitulácia Nemecka 

e) koniec 1. svetovej vojny 

 

 

10.* Mierové rokovania po 1. svetovej vojne pri Paríži 

trvali od 18. 1. 1919 do 21. 1. 1920. Rozhodujúce slovo 

mali víťazné štáty, ktoré tvorili Radu piatich. Vymenujte 

štáty, ktoré tvorili Radu piatich, a mená ich najvyšších 

politických predstaviteľov.  

 

 

 

 

11.* Jedným z výsledkov 1. svetovej vojny bol zánik 4 tradičných monarchií v európskom priestore. 

Vymenujte, ktoré monarchie zanikli. 

 

 

12.* Rusko sa v prvej svetovej vojne ale aj vnútornými rozpormi veľmi oslabilo, vďaka čomu 

stratilo veľké územia na západe, na ktorých vzniklo päť nových či obnovených štátov. Napíšte, o 

ktoré štáty vtedy išlo. 

 



13. V roku 1919 bola zrušená Slovenská národná rada a územie Slovenska začalo spravovať 

osobitné ministerstvo pri centrálnej vláde v Prahe. Uveďte celý názov tohto ministerstva. 

 

 

14. V medzivojnovom období mala Československá republika viacero nie priateľsky naladených 

susedov, ktorý voči nemu mali aj územné požiadavky. Napíšte, o ktoré tri susediace štáty išlo. 

 

 

15. V nasledujúcom texte doplňte chýbajúce pojmy a mená. 

 

     V roku 1922 taliansky kráľ poveril politika ...1...  (napíšte meno a priezvisko), aby zostavil vládu. 

Tento politik, ktorý sa stal premiérom Talianska, stál na čele ....2.... strany. Jeho cieľom bolo 

ovládnuť dve krajiny v Európe, ktorými mali byť ...3... a ...4.... a aspoň jednu v Afrike .....5..... 

 

 

16. V roku 1922 sa komunistické Rusko premenovalo na ZSSR. Uveďte, čo táto skratka znamenala. 

 

 

17. Vytvorte správne dvojice z mien slovenských politikov aktívnych v medzivojnovej ČSR a 

názvov politických strany, ktorých boli predstaviteľmi. 

 

a) Ivan Dérer                1) národná strana 

b) Milan Hodža            2) ľudová strana 

c) Martin Rázus            3) agrárna strana 

d) Andrej Hlinka          4) sociálnodemokratická strana 

 

 

18. Keby ste boli v medzivojnovom Československu členmi spolkov s najväčšou členskou 

základňou, patrili by ste k... 

 

a) futbalistom 

b) dobrovoľným hasičom 

c) organizácii Živena 

 

 

19. Zoraďte udalosti v správnom časovom slede, ako po sebe nasledovali. 

            

 Viedenská arbitráž, Smrť prezidenta Masaryka, voľby do snemu Slovenskej krajiny 

                                                  vyhlásenie slovenskej autonómie,  

 

 

20. Predsedovia vlád v totalitnom Taliansku i Nemecku sa nechávali oslovovať titulom vodca. 

Napíšte, ako tento titul znel v taliančine a v nemčine. 

 

 

21. Priraďte významných umelcov k druhu umenia,  v ktorom sa preslávili. Správne dvojice písmen 

a čísel zapíšte do odpoveďového hárku. 

 

a) Mikuláš Galanda    1)  hudobný skladateľ 

b) Oskar Nedbal          2) výtvarný umelec 

c) Ján Borodáč            3) film a fotografia  

d) Karol Plicka            4) divadelný herec 



22. Na základe dohody podpísanej 29. septembra1938 o pripojení pohraničia ČSR stratilo 

Československo značnú časť svojho územia. 

 

a) Pod akým názvom je táto dohoda v histórii známa?   

b) Uveďte názvy štátov a politikov (stačí ich priezviská), ktorí ju podpísali? 

 

 
23. Po pripojení Sudet k Nemecku, na zvyšnom západnom území Československa bol na základe 

vyhlášky vydanej 15.  marca 1939 zriadený nový štátny útvar.  

 

a) Ako sa tento útvar volal v slovenčine? 

b) Čo sa stalo so Slovenskom? 

 

 
24. Zoraďte správne udalosti v druhej svetovej vojne v poradí, ako po sebe nasledovali.  
1) napadnutie Francúzska Nemeckom 

2) napadnutie ZSSR Nemeckom  

3) napadnutie Poľska Nemeckom 

4) napadnutie Poľska ZSSR 
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