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

–––-----------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Poznámka: otázky monotematickej časti sú označené * 

 

1.* V prvej svetovej vojne išlo aj o prerozdelenie kolónií vo svete. Jednou z najnezvyčajnejších 

koloniálnych mocností v Afrike bolo malé kráľovstvo v západnej Európe, ktorého panovník ovládal 

obrovské územie vo vnútrozemí strednej Afriky.  

a) Uveďte, o ktorú európsku krajinu išlo. 

b) S využitím znalostí z obdobia dejín po druhej svetovej vojne napíšte názov spomínaného územia v 

strednej Afrike.  

 

 

2.* Na jeseň 1914 prenikli ruské vojská na severovýchodné Slovensko, 1. decembra dokonca vstúpili do 

jedného z najväčších miest v tomto regióne. Išlo o mesto: 

a) Bardejov, 

b) Humenné, 

c) Prešov. 

 

3.* Každú z uvedených udalostí priraďte v odpoveďovom hárku k správnemu roku, kedy sa odohrala. 

 vystúpenie Ruska z vojny, bitka pri Tannenbergu, bitka na Marne, vražda ruskej cárskej rodiny, Arabské 

povstanie, potopenie Lusitánie, Februárová revolúcia, bitka pri Verdune, vstup Bulharska do vojny, 

bitka pri Zborove 

 

4.* Čo znamená slovo „ešalon“ v spojitosti s prvou svetovou vojnou? 

 

5.* Koncom roka 1916 vznikol s podporou Nemecka v strednej Európe nový štát. O ktorý štát išlo?  

 

6.* V marci 1918 sa podarilo s predstaviteľmi boľševickej vlády v Rusku dohodnúť presun 

československých légií do Vladivostoku, odkiaľ mali byť loďami prevezené na západný front. Za 

boľševikov viedol rokovania vtedajší „minister“ pre národnosti – Gruzínec, ktorý sa neskoršie preslávil 

ako krutý diktátor. Uveďte meno, pod akým tohto politika poznáme. 

 

7.* Pár dní pred brestlitovským mierom s Ruskom podpísali centrálne mocnosti v rovnakom meste iný 

separátny mier. S akým štátom bol tento mier podpísaný? Pod akým iným názvom je tento mier známy? 



8.* Veľká Británia a Francúzsko boli spojencami v prvej aj v druhej svetovej vojne. Spojenectvo s 

ďalšími krajinami sa však menilo. Zamyslite sa nad uvedenými krajinami a v odpoveďovom hárku 

uveďte k obom svetovým vojnám, či boli spojencami alebo nepriateľmi V. Británie a Francúzska, 

prípadne či zachovávali neutralitu. 

                            Rusko, Taliansko, Japonsko, Španielsko, Osmanská ríša/Turecko 

 

 

9.* Prezident USA W. Wilson zverejnil v roku 1918 svojich 14 

mierových bodov. Z uvedených možností vyberte päť, ktoré medzi ne 

patrili. 

a) Ustanoviť nezávislé Poľsko 

b) Založiť Spoločnosť národov, ktorá by garantovala nezávislosť a 

územnú nedotknuteľnosť štátov Európy 

c) Skoncovať s tajnou diplomaciou 

d) Ustanoviť nezávislé Fínsko 

e) Znížiť zbrojenie na dohodnuté minimum 

f) Odvolať vojská z poľského územia 

g) Odvolať vojská z ruského územia 

h) Vrátiť Francúzsku Alsasko-Lotrinsko 

 

 

10.* Tri monarchie v Európe - Nemecko, Rakúsko-Uhorsko a Rusko - zanikli koncom 1. svetovej vojny. 

Uveďte mená posledných vládcov a priraďte k nim správny popis ich ďalšieho osudu. 

1) abdikácia a poprava 

2) abdikácia a skorá smrť v internácii v cudzine 

3) abdikácia a smrť v exile 

 

11.* Čím sa preslávil tento železničný vozeň v súvislosti s 

prvou svetovou vojnou? Vysvetlite, k akej udalosti sa táto 

fotografia viaže? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.* Po prvej svetovej vojny sa vytvorila mapa Európy, ktorá sa v nasledujúcom období menila len málo 

či len na krátky čas. Spomedzi z uvedených štátov, ktoré vznikli po prvej svetovej vojne, vyberte tie, 

ktoré "prežili" ako samostatné štáty aj po druhej svetovej vojne. Nie je možné uviesť všetky štáty. 

              Československo, Maďarsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Fínsko, Juhoslávia, Rakúsko 

 

13.* Prvú svetovú vojnu uzatvorili definitívne až mierové zmluvy podpísané s porazenými štátmi, resp. ich 

nástupníckymi krajinami. Ku každej zo zmlúv v odpoveďovom hárku doplňte štát, s ktorým ju víťazné mocnosti 

podpísali.  

 

 

14. Podľa uvedených miest, spojených so životom jednej z osobností československých dejín, určte, o 

ktorú osobnosť ide a napíšte jej meno do odpoveďového hárku. 

                                                Praha, Paríž, Hodonín, Washington 

 

 

15. Doplňte mená známych maliarov medzivojnového obdobia. 

 

a) Salvator D........... 

b) Marc Ch............. 

c) Mikuláš G........... 

 

16. K nasledujúcim opisom prezidentov Československa doplňte 

správne mená. Ktorý z nich je zobrazený na pripojenej známke? 

a) prvý komunistický prezident Československa 

b) druhý prezident Československa 

c) prezident - generál Československa 

d) prvý slovenský prezident Československa 

e) prvý prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 

 

 

 

 

 

 

17. Zoraďte v správnom chronologickom poradí udalosti z konca druhej svetovej vojny tak, ako po 

sebe nasledovali. 

kapitulácia Japonska, vylodenie v Normandii, samovražda A. Hitlera, zhodenie atómových bômb na 

Japonsko, pokus o atentát na A. Hitlera, kapitulácia Nemecka 

 



18. Počas druhej svetovej vojny a tesne po nej sa najvyšší zástupcovia USA, Veľkej Británie 

a Sovietskeho zväzu stretli na troch konferenciách, kde rokovali o ďalšom spoločnom postupe. 

a) Uveďte mestá, kde sa tieto konferencie konali. 

b) Uveďte mená štyroch najvyšších predstaviteľov USA, VB a ZSSR, ktorí sa na týchto 

konferenciách zišli. 

 

19. V lete si pripomenieme 70. výročie 

Slovenského národného povstania. 

Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

a) Ako sa nazýval politický orgán spojeného 

demokratického a komunistického odboja, 

ktorý pripravoval SNP? 

b) Ako sa nazýval orgán pripravujúci SNP 

v armáde a kto stál na jeho čele? 

c) Približne koľko vojakov a koľko partizánov 

sa zapojilo do SNP? 

d) Aká časť územia vtedajšieho Slovenska sa 

zapojila do SNP? 

e) Aký postoj k SNP zaujala vláda a prezident 

v Bratislave? 

f) V ktorom meste sa nachádza Múzeum SNP na priloženej fotografii? 

 

20. Z uvedených možností vyberte tie, ktoré vystihujú význam Slovenského národného povstania. 

a) Odmietnutie súžitia s Čechmi v jednom štáte 

b) Odmietnutie nedemokratického režimu na Slovensku 

c) Odmietnutie demokratického režimu na Slovensku 

d) V slovenských dejinách pomerne vzácny prípad ozbrojeného boja 

e) Pripojenie sa Slovákov k protihitlerovskej koalícii 

 

 

21. Podľa uvedených charakteristík identifikujte významné osobnosti 20. storočia.  

a) Bol náčelníkom generálneho štábu USA, členom vlády a iniciátorom povojnovej obnovy Európy  

b) Bol ruským spisovateľom, dostal aj Nobelovu cenu, komunisti ho z Ruska násilne vysťahovali  

c) Dlhé roky bol kancelárom Nemecka, stal sa 1. kancelárom zjednoteného Nemecka od roku 1945 

d) Zastával post premiéra i ministra zahraničných vecí Francúzska, prezývajú ho „otec Európy“ 

 

 

 



22. Pád komunizmu na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia sa udial až na Rumunsko v podstate 

pokojne bez krviprelievania. Nasledujúce roky však priniesli v Európe niekoľkoročnú občiansku 

vojnu, ktorá znamenala zánik jedného štátu a vznik hneď šiestich nových krajín na jeho mieste.  

 

a) Uveďte názov štátu, ktorý zanikol.  

b) Vymenujte všetky štáty, ktoré vznikli na jeho mieste. 

 

 

23. Zoraďte v správnom chronologickom poradí uvedené udalosti rokov 1992 a 1993. 

 

                   vznik samostatnej SR schválenie Ústavy SR, prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR,  

                                          prijatie ústavného zákona o rozdelení Československa,  

 

 

24. V týchto dňoch si pripomíname 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do jednej významného 

medzinárodného zoskupenia. O aké zoskupenie ide? 
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