
Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá                                                                                     

8. ročník, školský rok 2015/16  

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Megjegyzés: a monotematikus rész kérdéseit * jelöltük meg 

 

1.* A két háború közti Európában a három diktatúra - Németországban, Olaszországban és a 

Szovjetúnióban - agresszív külpolitikát folytatott, hogy  uralhasson más területeket vagy akár egész 

országokat. Ezért a múlt század harmincas éveinek a felétől egészen 1940-ig jelentősen 

megváltozott a világtérkép. A felsorolt országokat sorakoztasd az őket elfoglaló  diktatúrákhoz. 

Némely ország többször is felsorolható. 

Észak Bukovina (Severná Bukovina), Lengyelország (Poľsko), Ausztria (Rakúsko), Albánia 

(Albánsko), Dánia (Dánsko),Besszarábia (Besarábia), Etiópia 

 

2.* A második világháború kirobbanásához hozzájárult a Németország iránt folytatott  engedékeny 

politika is. 

a) Hogyan nevezik ezt a politikát idegen szóval? 

b) Melyik két nyugati nagyhatalom folytatott ilyen politikát? 

c) Írd le  az említett politikát folytató személy vezetéknevét. A politikus nevének kezdőbetűi A.N.CH.    

 

3.* Az alábbi képen a második 

világháború idején szövetséget 

alkotó országok vezetői láthatók. 

A szövetség nevét  az adott országok 

fővárosainak nevéből alkották. 

a) Hogy nevezték ezt a szövetséget? 

b) Írd le  az országok képen látható 

vezetőinek nevét (vezetéknevét).                                 

c) Ki/kik élte/élték túl közülük a 2. 

világháborút?                                                                      

                                                                             A                                        B                                 C 

 

4.* Az 1. világháború után több nagyhatalom megváltozotatta az állasfoglalását. Állapítsd meg, 

hogy az  alább felsorolt  államok közül melyek voltak semlegesek az első és a második világháború 

kezdetén, majd alkoss csoportokat. Némely állam tartozhat mindkét csoportba. 

         Spanyolország (Španielsko), Törökország (Turecko), Svájc (Švajčiarsko), Írország (Írsko) 

 

5.* Írd a dátumokhoz a második világháború nyugati frontján történt jelentős katonai eseményeket. 

A helyes megoldást írd a válaszívre. 

a) Hollandia megtámadása                                1) 1944 decembere 

b) Norvégia megtámadása                                 2) 1940 májusa 

c) Britannia elleni fő  támadás befejezése          3) 1940   áprilisa 

d) Franciaország kapitulációja                           4) 1944 júniusa 

e) partraszállás Normandiában                          5)  1940 júniusa 

f) ardenneki téli offenzíva                                  6) 1940 októbere 

 



 

6.* A 12. században élt német császár, akinek a mellszobra a mellékelt képen 

látható, a németeket egy  újabb ország elleni támadásra ihlette. Válaszolj az 

alábbi kérdésekre. 

a) Hogy hívták a császárt? 

b) Melyik ország ellen vezettek támadást, melyet az említett császárról 

neveztek el?  

c) Írd le a támadás kezdetének pontos dátumát. 

 

 

7.* 1941 augusztusában megfogalmaztak egy  kijelentést, mely többek között az alább felsorolt  

pontokat is tartalmazta. Ennek alapján erős Hitler-ellenes koalíció alakult. Válaszolj a kérdésekre. 

 - a területi változásoknak összhangban kell lenniük az érintett területeken élő lakosság akaratával 

 - a náci Németország megsemmisítése után minden nemzet békében és félelem nélkül élhet  

 

a) Írd le, milyen megnevézés alatt lett ismert az említett kijelentés. 

b) Sorolj fel három nagyhatalmat, amelyik elfogadta ezt a kijelentést. 

 

8.* Nézd meg a mellékelt képeket és 

válaszolj a következő kérdésekre. 

a) A második világháború melyik jelentős 

eseményét rejtik a képek? 

b) Írd le pontosan mikor történt az esemény. 

c) Mit jelentett ez az esemény a második 

világháború folyamatában? 

 

9.* Nézd meg a második világháború híres vadászgépeit és sorold ahhoz az országhoz, amelyikből 

valók. 
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10.* Állítsd a dátumokat a második világháború csendes-óceáni frontjának eseményeihez. A helyes 

megoldást írd a válaszívre. 

a)  a Szovjetúnió offenzívája Mandzsúriában              1) 1942 júniusában 

b)  a guadalcanali hadjárat kezdete                              2) 1945 augusztusában 

c)  a midwayi csata                                                       3) 1945 márciusában 

d)  okinawai partraszállás                                             4) 1942 augusztusában 

 

11.* A három nagyhatalom vezetői a Hitler-ellenes koalíció oldalán a második világháború idején 

három konferencián találkoztak, melyeken megbeszélték a Németország és szövetségesei elleni 

további lépéseket. A konferenciákat Iránban, a Szovjetúnióban és Németországban hívták össze. 

Sorold fel az adott országok melyik városaiban rendezték meg a konferenciákat. 

 

12.  Oroszország nagy, de gazdaságilag elmaradott ország volt. 1917-ben az 

egész országban kitört az elégedetlenség a háború és a cári rendszer miatt, 

amely a cár lemondatásával végződött.  

a) Milyen néven ismert az oroszországi 1917.évi forradalom, amely 

lemondatta a cárt?  

b) Hogy hívták az utolsó orosz cárt (a képen látható)? 

c) Melyik dinasztiából származott a cár? 

d) Hogyan halt meg? 

 

 

13. Az első világháború után az új, vagy megújított államok különböző 

államformát választottak – köztársaság, királyság, király nélküli királyság.  A válaszíven felsorolt 

államokhoz írd a megfelelő államformát. 

 

14. A képen látható személyiség a 20. század első felében a legjelentősebb 

szlovák politikusokhoz tartozott annak ellenére, hogy más foglakozása volt. Sőt 

a nevét még egy politikai párt is viselte. 

a) Hogy hívták ezt a személyiséget? 

b) Mi volt az eredeti foglakozása, melyet a politikai tevékenysége mellett 

végzett? 

c) Írd le a politikai párt nevét, amely a személyiség nevét viselte. 

 

15. 1918 –ban megalakult az új Csehszlovák Köztársaság első kormánya is. A felsorolt tisztségek 

mellé írd a politikus nevét, aki a tisztséget viselte. 

 

16. Az orosz bolsevikek vezetői gyakran változtatták meg nevüket. Az új nevük rövid  

és hatásos volt. Írd a válaszívre a bolsevikek eredeti nevéhez az új nevet, amelyen 

ismertek lettek.  

 

17. Nézd meg a mellékelt képet és válaszolj a kérdésekre. 

a) Mit ábrázol a kép ? 

b) Melyik diktatúra szimbóluma lett? 

 



 

18. Mi volt a Komintern? 

a) A kéményseprők nemzetközi szervezete 

b) Kommunisa  Internacionálé 

c) A Szovjetúnióban megrendezett  olimpiász 

 

19.  Szlovákiában a két világháború közötti időszakban  sok politikai párt működött.  Csehszlovákia 

elrendezését illetően a pártok két domináns blokkba tömörültek – a centralista és az autonomista 

blokkba. A felsorolt pártokat oszd szét a blokkok szerint, illetve írd le, melyek nem tartoztak egyik 

blokkba sem. 

                Agrárpárt, Szociáldemokrata Párt, Szlovák Néppárt, Szlovák Nemzeti Párt, 

                                     Kommunista Párt, Kárpáti Német Párt 

 

20. Tömören magyarázd meg a  „hladová dolina“ fogalmat. 

 

21. Olvasd el az alábbi szöveget és keresd meg a három hibát. A vastagbetűs szavak helyesek és 

nem javíthatók. 

     A két világháború közti időszakban gyors  fejlődésnek indult a fizika, ami a műfonalak 

gyártásában  lett látható, melyek közül a legismertebb a mejlon. Ezért ezt az időszakot a műanyag 

korának is nevezik. 

 

22.  Olvasd el az alábbi jellemzéseket és válassz ki  közülük négy olyat, amely a háborús szlovák 

államra jellemző. A válaszívre írd csak a sorszámot. 

a) békés együttélés a környező országokkal 

b) republikánus rendszer 

c) relatív gazdasági  prosperitás 

d) Németország szövetségese  

e) az iskolarendszer és a tudomány fejlődése 

f) demokratikus politikai  rendszer 

g) külpolitikai függetlenség 

 

23. Azonosítsd a képen látható  ismert szlovák politikusokat, akik az 1939 – 45 közötti időszakban 

tevékenykedtek. Melyikük tűnt el  gyorsan a politikai életből? 
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