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

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

Megjegyzés: a monotematikus rész kérdéseit * jelöltük meg 

 

1.* Írd le az alapgondolatot, indokot, amiért 1939-ben A. Hitler támogatta az önálló szlovák 

állam megalakulását. 

 

2.* Németország az egyes országok elfoglalására kidolgozott tervének megvolt a megnevezése, 

amely a Fall (eset) kifejezést viselte, kiegészítve egy másik kifejezésssel. Az alább felsorolt 

tervek megnevezéséhez írd az országok, vagy országrészek nevét, amelyeket el akartak foglalni 

a terv szerint. 

                                       Fall Otto, Fall Gelb, Fall Grün, Fall Weiss 

 

3.* Írd a dátumokat a második világháború jeles eseményeihez a keleti fronton. A megoldást 

írd a válaszívre. 

a) Stálingrádi győzelem                                 1)  1941 októbere 

b) Kurszki csata                                             2)  1943 júliusa 

c) Szovjetúnió megtámadása                         3)  1944 januárja 

d) Moszkvai csata kezdete                             4)  1943 januárja 

e) Leningrádi blokád befejezése                    5)  1941 júniusa 

 

4.* Az ellenállás elfojtása érdekében Németországban és az elfoglalt országokban 

a titkosrendőrség  munkálkodott. Írd le, milyen néven volt ismeretes az említett 

titkosrendőrség. 

 

5.* Az alábbi legetőségek közül válassz ki három olyan állítást, amely jellemzi a németek 

viselkedését az elfoglalt  Lengyelország és a Szovjetúnió területén. A megoldást írd 

a válaszívre.  

a) az értelmiség rendszeres kivégzése 

b) az emberjogok relatív betartása 

c) az embereket kényszermunkára kötelezték  

d) a lakosság tömegmészárlása 

e) az értelmiség mérsékelt üldöztetése 

f) tömeges toborzás a német hadseregbe 

 

6.*  Az alábbi szótagokból  rakd össze a négy koncetrációs tábor nevét és a megoldást írd 

a válaszívre. 

               OS  NEK  TRE  VIEN  WALD  BLIN  ČIM  BU  CHEN  DA  KA  MAJ  

 



 

7.* A képen látható  tankok  típusait, melyeket a második világháború idején a harcokba 

bevetettek, sorold a válaszíven ahhoz az  országhoz, amelyikben kifejlesztették. 

                                       A                                                                                  B                                                        

                                      C                                                                                D 

 

8.* A második világháború idején a szövetségesek  vezetői három konferencián találkoztak, 

Teheránban, Jaltán és Potsdamban. A konferenciák záródokumentumait aláíró politikusok 

alább felsorolt  neveiből alkoss hármas csoportokat és írd ezeket a konferenciák nevéhez.  

                                       

                                          Attlee, Churchill, Roosvelt, Stalin, Truman 

 

9.* A nácik üldözték a zsidókat, akiket egész Európa területén ki akartak irtani. Csupán három 

ország tagadta meg területéről a zsidók koncentrációs táborokba történő deportálását. Sorod fel 

ezt a három országot. 

 

10.* Az elfoglalt országokban, vagy a náci Németország szatelitországaiban 1944 

augusztusában két felkelés tört ki, és egy fordulatra került sor, amely során az ország 

vezetése átállt a szövetségesek oldalára. Írd a válaszívre az országok nevét. 

 

11.* A háború idején a civil lakoság szenvedett a letöbbet, amely gyakran a katonai támadások 

célpontjává vált. Ebben az értelemben magyarázd meg a felsorolt városok közötti  összefüggést 

– Rotterdam, London, Drezda. 

 



12.* Tömören magyarázd meg az  Enigma fogalmát. 

 

13.* A második világháború idején Európában létrejött egy államalakulat Gubernia néven  

(Generálny gubernát). Melyik mai ország területén létezett? 

 

14.* A második világháború alább felsorolt jelentős ütközeteinek helyszínét írd a megfelelő 

fronthoz a válaszívre – nyugati, keleti észak-afrikai,vagy a csendes-óceáni fronthoz. 

                   Narvik, Tobruk, Guadalcanal, Berlín, Kursk, Ardeny, Leyte, El Alamein 

 

15.* A Quisling név a nácikkal történő hazaáruló együttműködés 

szinonimája lett. Írd le, melyik országban jutott hatalomra a náciknak 

köszönhetően az  említett politikus (a képen látható). 

 

 

 

 

 

16.* 1942 februárjában a britek büszkeségét komoly csapás érte. Az előrehaladó japán 

hadsereg elfoglalta Nagy- Britannia fontos szigetét és jelentős gyarmatát Délkelet - Ázsiában.  

Winston Churchill miniszterelnök ezt a vereséget a brit történelem legnagyobb katasztrófájának 

és  vereségének nevezte. Melyik szigetről volt szó? 

a) Hongkong 

b) Rangún 

c) Singapur 

 

17.* Mindkét harcoló félre nagy pszichológiai hatással volt a Pearl Harbour  kikötő 

megtámadásának a megtorlása 1942 áprilisában. Az amerikaiak Japán ellen egy nagyon merész 

műveletet terveltek ki, amely lehetőségeik határait súrolta. Írd le, melyik célt támadta meg az 

USA és milyen módon. 

 

18.*  Olvasd el az alábbi szöveget és találd meg benne a három hibát és javítsd ki ezeket. 

A vastagbetűs  kifejezések helyesek és nem változtathatók meg.  

A szövetségesek győzelmében a náci Németország felett fontos szerepet játszottak az USA, 

Nagy-Britannia és a Szovjetúnió stratégiai bombázói, melyek megsemmisítették az ellenség 

gyárait és forgalmi gócpontjait. A bombázók legismertebb típusa a brit B-17 gép volt, melynek 

harci neve a Repülő  Cirkáló volt.  



19.* A második világháború legismertebb 

sugárhajtású vadászgépe a képen látható repülőgép 

volt. Milyen jelzésű volt a repülőgép? 

a) Me 262 

b) Me 263 

c) Me 210 

 

 

20.  1917 novemberében  Oroszországban  államfordulatra került sor, melyet  a Nagy Októberi 

Forradalomnak neveztek el. V.I. Uljanov vezette politikai párt került hatalomra. 

a) Hogy nevezték a párt tagjait? 

b) Oroszország új kormányzói 1922-ben megváltoztatták az ország nevét. Írd le az ország teljes 

nevét.  

 

21.  1918. november 11-én kikiálltották Lengyelország 

függetlenségét.  Az önálló lengyel állam hosszú idő után megújult 

a három rész egyesítésével, melyeket Lengyelország harmadik  

szétdarabolása után három európai nagyhatalomhoz csatoltak. 

Melyik három nagyhatalom között osztották fel Lengyelországot? 

Hogy hívják a képen látható jelentős személyiséget, akinek 

köszönhetően újraegyesítették Lengyelországot? 

 

22.  Allítsd helyes sorrendbe a Csehszlovákia megalakulását követő alább felsorolt 

eseményeket.  

a Szlovák Tanácsköztársaság kikiálltása, a Szlovák Nemzeti Tanács megszüntetése, a  CSSZK 

alkotmányának jóváhagyása, a CSSZ kormány felügyelhette Szlovákia egész területét 

 

23. A római menetelés Olaszországban hatalomra jutatta  Benito Mussolinit, aki vezér-nek 

szóllíttatta magát. Válaszolj az alábbi kérdésekre. 

a)  Melyik évben került sor a római menetelésre? 

b) Az említett diktátor  vezér címe hogyan  hangzott olasz nyelven? 

c) Milyen színű inget részesítettek előnyben az említett diktátor követői? 

 

24. Állítsd párba a politikusokat a megfelelő politikai párttal, amelyiket képviseltek. A helyes 

megoldást írd a válaszívre.   

 

a) Ivan Dérer                                  1) agrárpárt 

b) Milan Hodža                               2) kommunista párt 

c) Martin Rázus                              3) szociáldemokrata párt 

d) Vojtech Tuka                              4) Szlovák Nemzeti Párt 

e) Vladimír Clementis                    5) Hlinka Szlovák Néppártja 

 



 

25. A nagy gazdasági válság idjén a 20. század 30-as éveiben 100 000 ember költözött el 

Szlovákiából a tengeren túlra. Sorold fel, Észak -Amerika és Dél- Amerika melyik három 

országába költöztek ki ezek az emberek. 

 

26.  Ha a két világháború közötti időszakban a pozsonyi iparművészeti iskolában (ŠUR) 

tanultál volna, akkor lehettél volna 

a) iparművész 

b) használati tárgyakat készítő iparos 

c) gyorskészültségi resuscitátor 

 

27. Tristan Tzara az alábbi művészeti irányzatot képviselte  

a) kubizmus 

b) sürrealizmus 

c) dadaizmus 

 

28.  1938. október 6-án jelentős eseményre került sor, amelyik Csehszlovákia megszűnésének  

az előjele volt. Írd le, mi volt ez az esemény. 

 

29.  Írd le a 20. század második felében élő jelentős szlovák személyiség nevét, akié az alábbi 

életrajz. 

Nagybiccsén (Veľká Bytča) született. Gimnáziumi tanulmányai után a bécsi (Vieden) egyetemen 

teológiát tanult. 1915-ben a nyitrai piarista gimnázium teológiai  szemináriumának lelki 

igazgatója és  hittantanára lett. 1924-től Bánovce nad Bebravouban  lelkész. 

 

30.  Az alábbi kijelentések közül válaszd ki a három igaz állítást, amely jellemzi, mit jelentett  

a szlovák állam gazdasági orientálódása a háború szükségleteit illetően. Az igaz állításokat  írd 

a válaszívre. 

a) Szlovákiában csökkent az ipari termelés 

b) az ipari termelésben előnyben részesítették Németország igényeit 

c) a munkások soraiban megnövekedett a munkanélküliség 

d) a cseh tőke megtartotta a pozícióját  

e) erős volt a késztetés az új gyárak, vasútvonalak és utak kiépítésére 

f) Németország le nem törlesztett hitelei  rontották Szlovákia gazdasági helyzetét 

 

31. Sorold fel, hogy az alábbi számjegyek történelmünk milyen eseményéhez/eseményeihez 

kötődnek: 

                                                1942, 1944, 13000, 58000 

 

 



 

32.  A második világháború után két ellenséges blokk alakult - a nyugati az USA -val az élen  

és a keleti a Szovjetúnió vezetésével. Az alább felsorolt országokat sorold a megfelelő blokkba, 

amelyikbe a második világháború után tartoztak. 

                      Albánia, Dánia, Német Demokratikus Köztársaság, Törökország 

 

33.  A kommunista fordulatot 1948. februárjában Csehszlovákiában megelőzte  a csupán 

Szlovákiában  megvalósított kis fordulat.  Válaszolj az alábbi kérdésekre. 

a) Akkor a kommunisták komolyan megvádolták a nem kommunista  pártot. Írd le, milyen 

bűnténnyel vádolták meg a nem kommunista párt politikusait.  

b) Mi volt a nem kommunista párt megnevezése? 

c) Írd le a hónapot és az évet, amikor a kommunisták ezt a vádat beterjesztették. 

 

34.  A második világháború után az egyik európai országban uralomra 

került a totalitárius kommunista rendszer, de a vezetője (a képen 

látható) nem volt hajlandó alávetni magát  Sztálin diktátumának. Arra 

a tényre támaszkodott, hogy országát nem a Vörös Hadsereg 

szabadította fel. Egy ideig ez az ország együttműködött a nyugati blokk 

országaival. 

 a) Írd le az ország nevét. 

b) Írd le az ország  vezérének teljes nevét, aki megtagadta teljesíteni 

Sztálin akaratát. 

 

35. Írd le annak a nagy  európai városnak a nevét, 

amelyiknek a háború utáni történelmét a következő 

kifejezések jellemzik: – blokád, léghíd, fal. Segítségül 

szolgál a mellékelt kép. 

 

 

 

 

 

 

 

36.  Ha „Afrika évében“ születtél volna, hány éves lennél 2016-ban? 
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