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Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 

 

Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády pre SŠ 

6. ročník, školský rok 2013/2014 

 

Písomný test pre kategórie A a B 

 

 

1.  Dva uvedené obrázky symbolicky vystihujú dve z predností starovekého Grécka: vzdelanosť 

a obchod. Vzdelanosť Gréci rozvíjali aj vďaka písmu, ktoré prebrali z Fenície a upravili si ho. 

Obchod rozkvital aj dopytom po produktoch, ktoré sa stali už tradičným komponentom ich 

šperkárskeho umenia.  

Do odpoveďového hárku napíšte za písmenami a) a b) správne odpovede na otázky: 

a) Pre aké písmo sa stala grécka abeceda základom?  

b) Ktoré produkty prinášali pre grécku ekonomiku výraznejšie zisky? 

 

   

 

 

 

2.  Prečítajte si úryvok, ktorého autorom je rímsky filozof Seneca. Do odpoveďového 

hárku uveďte, o kom Seneca píše:  

Predurčeným osudom bojovníkov je smrť... Boje v aréne trvajú tak dlho, kým v nej nezostane 

pusto. Nejeden (z bojovníkov) sa dopustí zločinu... Zabil človeka! A čo z toho? Tamten, keďže 

zabil, zaslúžil by si to odtrpieť; a ty nešťastný, čím si si zaslúžil, že sa na to pozeráš? 

 

3. V rímskej republike v roku 494 pred Kr. museli patricijovia súhlasiť s vytvorením úradu 

tribúnov ľudu, ktorí boli vlastne nedotknuteľnými úradníkmi s úlohou chrániť záujmy plebejcov. 

Ak nesúhlasili s nejakým návrhom patricijov, aké právo mohli využiť? Správnu odpoveď 

napíšte do odpoveďového hárku.  

http://www.google.sk/imgres?start=204&sa=X&tbm=isch&tbnid=ZEt1NOtR4JsbtM:&imgrefurl=http://www.sashe.sk/jh/detail/clarisky-jednoduche-olivove&docid=eU_tElo1VMiboM&itg=1&imgurl=http://static.sashe.sk/photos/b/2/6/2/4/b-2624677_ae520c35fb.jpg&w=507&h=337&ei=bHcrU5PiPM2rhQfT5IHYBQ&zoom=1&ved=0CD8QhBwwEjjIAQ&iact=rc&dur=823&page=11&ndsp=22
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 4. Prečítajte si úryvok z  Moravsko-panónskej legendy, Život Metoda. Do odpoveďového 

hárku doplňte za písmenami a) a b) odpovede k otázkam:  

... Stalo však v tieto dni, Rastislav, knieža slovienske, spolu so Svätoplukom poslali z Moravy 

cisárovi posolstvo, ktoré prehovorilo takto: „ Z Božej milosti sme zdraví. Hľa, prišlo k nám veľa 

učiteľov kresťanov z Vlách, i z Grécka i z Nemiec a učia nás rozlične. Lenže my Slovieni sme 

ľud prostý a nemáme nikoho, kto by nás učil pravde a vysvetlil zmysel. Tak teda, dobrý vladár, 

pošli nám takého muža, ktorý nám usporiada právo.“  

a) Knieža Rastislav sa usiloval viesť samostatnú politiku, ale jeho možnosti boli 

obmedzené, pretože bol vo vazalskom postavení. Voči ktorému panovníkovi bol vo 

vazalskom postavení? 

b) Akým spôsobom sa solúnski bratia rozhodli usporiadať právo u Slovienov?  

 

5. Označte v odpoveďovom hárku či je tvrdenie pravdivé alebo nepravdivé.    

a) Pri dvojpoľnom systéme hospodárenia sa jedna časť obrábanej pôdy osiala jarinami a druhá 

oziminami................................................. 

b) Anglický kráľ Henrich VIII. v mladosti podporil Martina Luthera v jeho roztržke s Rímom, 

a preto sa snažil o vytvorenie štátneho náboženstva – anglikanizmu...........................................  

c) Portugalskí moreplavci sa dostali do Indie až po objavení Ameriky..........................................  

 

6. Pojem reconquista označuje znovudobytie, znovuzískanie územia a vplyvu pre: 

a) Maurov                   b) židov                                  c) kresťanov     

Správnu odpoveď zakrúžkujte v odpoveďovom hárku.            

 

7.  Doplňte v odpoveďovom hárku chýbajúce informácie na vyznačenom mieste:  

Madona na lúke – Raffael                Thomas More – Utópia  

Dürer – Apokalypsa                           Niccolo Machiavelli – Vladár  

Michelangelo - ............A...................    ................B.................... - Chvála bláznovstva     

Uveďte, čo majú všetky prvky v množine spoločné: .....................C........................................... . 

 

8. Doplňte v texte odpoveďového hárku chýbajúce informácie tak, aby zodpovedali 

historickej skutočnosti:  

a) V roku .....A....... musel ........B........... opustiť rodnú Mekku a usadil sa v ..............C.................  

b) Po páde Budína sa do ............D.......................  presťahovali ústredné orgány, medzi inými tu 

bola zriadená aj ........E..........................., ktorá v mene panovníka spravovala Uhorsko.  



3 

 

d) Po tatárskom vpáde boli spustošené časti osídľované hosťami z ........F.......... krajín, ktorí 

v nových sídlach začali uplatňovať emfyteutické/zákupné právo.  

                                                                                                                                              

9. Po prečítaní výňatku z 95 téz Martina Luthera proti odpustkom, napíšte do 

odpoveďového hárku správny údaj: 

 „21. Mýlia sa teda všetci kazatelia odpustkov, ktorí hovoria, že pápežovým odpustkom je človek 

zbavený každého trestu a získa spasenie.  

22. Áno, pápež dušiam v očistci neodpúšťa ani jeden jediný test, ktorý by si v tom živote boli 

museli podľa cirkevných ustanovení odpykať.  

23. Veru, ak je možné  niekomu udeliť odpustenie všetkých testov, tak určite len tým 

najdokonalejším, to značí len máloktorým.“ 

Vďaka čomu sa dielo Martina Luthera tak rýchlo rozšírilo po území Svätej rímskej ríše? 

                      

10.  Ku konkrétnej historickej udalosti alebo významnému dielu priraďte z ponúkaných 

možností takú osobnosť, ktorá najviac participovala alebo iniciovala samotnú udalosť 

alebo je autorom diela: 

a) Bratislavský mier po bitke pri Slavkove ...........                   A -  Jan Sobieski                                                                                                 

b) Ruská revolúcia ................                                                  B – Talleyrand                                                                                                 

c) Porážka Osmanov pri Viedni ...........                                   D - Lev Trocki 

d) Slovenské učené tovarišstvo ............                                  F - Juraj Fándly       

e) Memorandum slovenského národa ...........                         G - Štefan Moyses 

 

11. Zoraďte udalosti podľa časovej postupnosti od najstaršej po najmladšiu. Do 

odpoveďového hárku vpíšte na vyznačené miesto radovú číslovku:  

a) 3. delenie Poľska .....                                                             

b) založenie Červeného kríža .....                                                                 

c) Magna Charta ......                                                                

d) Svätá aliancia .....                                                                 

e) bitka troch cisárov .....                

 

12. Dobový propagačný obrázok zobrazuje útok na prohabsburských miestodržiteľov sídliacich 

na hrade v Prahe. Do odpoveďového hárku na miesta označené písmenami A – C vpíšte 

správne údaje. Táto udalosť z r…A...... sa označuje ako…………B…………………… Napätie 

medzi panovníkom a českou šľachtou viedlo k vojnovému stretnutiu vojsk Ferdinanda II. 
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Habsburského s vojskami českých stavov v lokalite neďaleko Prahy, podľa ktorej je 

pomenovaná ako…………C………….   

 

 

 

13  Označte v odpoveďovom hárku tvrdenia za správne alebo nesprávne: 

a) Žiadosti slovenského národa spísané v Liptovskom Mikuláši na jar 1848 patria k 

najrevolučnejším politickým požiadavkám, aké boli v rámci revolúcie nastolené v celej monarchii 

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

b) Anglicko je krajina povestná svojou úctou k tradíciách  a tradičným inštitúciám Je správne 

tvrdenie, že za posledných tisíc rokov  bolo vždy  monarchiou? ................................... 

c) Maria Terézia, ktorej nástupníctvo na základe tzv. Pragmatickej sankcie odmietala uznať časť 

panovníkov musela  viesť tzv. vojnu španielske dedičstvo …………… 

d) Rurikovci vládli v Rusku  do februárovej revolúcie v roku 1917 ...................     

 

14.  Rozhodnutím mierovej konferencie po skončení rusko-tureckej vojny bola  potvrdená 

nezávislosť Srbska, Čiernej Hory, Rumunska a Bosna sa dostala pod protektorát Rakúska-

Uhorska. Ako nazývame túto mierovú konferenciu? Správnu odpoveď napíšte do 

odpoveďového hárku. 

 

15.  Prečítajte si komentár cisára Napoleona po podpise Tylžského mieru s Ruskom na 

území pruského kráľovstva (1807):  

„Všetky národy sveta sa zaradujú, keď uvidia že zhubný vplyv Anglicka na kontinente bol navždy 

zničený.“  

Napíšte na vyznačené miesto v odpoveďovom hárku, k čomu zaväzovala mierová zmluva 

Rusko a Prusko, keď v tejto súvislosti hovoril francúzsky cisár o Anglicku?                                                     
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16.  V roku 1915 potopili nemecké torpéda britský transatlantický parník Lusitania, na jeho 

pravidelnej linkovej plavbe medzi New Yorkom a  anglickými prístavmi. Smrť  takmer 2000 ľudí, 

nevojakov vyvolala pobúrenie verejnosti a v konečnom dôsledku sa uvádzala ako dôvod 

……………A…………………................................................... Správnu odpoveď napíšte 

v odpoveďovom hárku na vyznačené miesto písmenom A. 

 

 

 

17.  Uveďte v texte odpoveďového hárku za písmenami A – D správne údaje: 

Prvý slovenský štát v moderných dejinách vznikol (uveďte presný dátum)  .......A........... Nový 

štátny útvar bol pripútaný k Nemecku zmluvou ..................B............. . Krátko po svojom vzniku 

čelil vojenskému útoku zo strany ......C........ v oblasti ...........D.................... . 

 

18. Prezrite si uveďenú karikatúru a do odpoveďového hárku  na vyznačené miesta 

v texte písmenami A – C, dopíšte odpovede:   

Karikaturista posmešne zobrazil dvoch aktérov paktu o ........A.................. po jeho podpísaní 

roku .... ..B.......... . Do kedy tento pakt platil?  Do ..................C.................... . 
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19.  Z uvedených údajov vyberte tie, ktoré sa viažu svojim vznikom na 70. roky 20. 

storočia. Pri správnych dvoch údajoch zakrúžkujte v odpoveďovom hárku priradené 

písmená:   

a) Zmluva o výstavbe vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros, b) zavedenie voľných sobôt 

v ČSSR dubčekovským vedením KSČ, c) vznik Svetového kongresu Slovákov v New Yorku, d) 

podpísanie Maastrichtskej zmluvy, e) začiatok 3. priemyselnej revolúcie (vedecko-technickej 

revolúcie) vo vyspelých krajinách, f) Appolo 10, g) objav integrovaných obvodov.  

    

20.  Do využívania voľného času v Československu začala od 50. rokov výraznejšie vstupovať 

televízia. Prvé televízne vysielanie v štáte sa datuje od roku 1953. Masová sledovanosť nastala 

v 60. rokoch.  Príťažlivosť televízie zvýšilo farebné vysielanie. Do odpoveďového hárku 

napíšte, od ktorého roku začalo v Československu farebné vysielanie. 
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