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Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 
 

Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 
1. ročník, školský rok 2008/09 

Písomný test pre kategóriu D (8. ročník a tercia) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dátum: .......................................................................................................................................... 

Identifikačné číslo žiaka: ............................................................................................................. 

Počet dosiahnutých bodov: .......................................................................................................... 

Test opravili: ................................................................................................................................ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Poznámka: otázky monotematickej časti sú označené * 
 
1.*   Prečítajte  si  nižšie  uvedený   text  z  prameňa   „O  obrátení  Bavorov  a  Korutáncov“  
a odpovedzte na nasledujúce otázky. 
 
Teda r. 865 ctihodný arcibiskup .....?...... slávil Kristove narodenie na .....?....... hrade, novšie 
nazývanom Mosapurk (Mosaburg), čo mu pripadol po smrti jeho otca Pribinu, ktorého 
Moravania zabili. 
 
a) Doplňte meno salzburského arcibiskupa , pod vedením ktorého vznikol spis „O obrátení 

Bavorov a Korutáncov“. ...........................................................................................................  . 

b) Doplňte meno majiteľa hradu.  .............................................................................................. . 

c) V texte je spomenuté miesto Mosapurk, v slovenských historických knihách sa častejšie 

používa pomenovanie podľa blízko ležiaceho jazera. Názov sídla je  ......................................  . 

d) Pod akým skráteným názvom je spis známy (v preklade „obrátenie“)? 

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

 
2.* Konštantín-Cyril je pochovaný v rímskej bazilike. Bazilika nesie meno svätého, ktorého 
ostatky získal spolu s bratom Metodom počas misie do Chersonu. Doplňte vynechané slová. 
 
Svätcom je pápež ..................................... Územie v okolí Chersonu v danom období ovládala 

ríša ............................................... V súčasnosti patrí štátu .......................................................... 

 
3.* Koncom 9. storočia prichádzajú do Karpatskej kotliny maďarské kmene. Za ich pôvodnú 
pravlasť sa považuje územie  okolo dolného toku rieky  ……?……… a povodie rieky Kama.                      
Podľa  jazykovej  klasifikácie  maďarčina  patrí  do  ………….?..................  jazykovej  rodiny  
a  ………..?................. jazykovej skupiny.   
Doplňte nasledujúce tabuľku. 
 

pravlasť maďarských kmeňov jazyková rodina maďarčiny jazyková skupina maďarčiny 

dolný tok rieky ……………..   
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4.* Medzi vrcholné remeselné výtvory Veľkej Moravy patria šperky. Boli vyrábané z rôznych 
druhov kovov viacerými technikami. Vytvorte správne dvojice spojením techniky 
s vysvetľujúcim popisom.   
 
1) granulácia                    a) vybíjanie dekoračnej plochy vzácnejším kovom 
2) filigrán                         b) vlisovanie jemného strieborného alebo zlatého drôtu do kovu 
3) vruborez                       c) pritavenie zŕn (zrniečok) vzácnych kovov ku kovovému podkladu 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
5.* Na  obrázku  sa  nachádza  časť  významného  nálezu  z  predveľkomoravského obdobia 
objaveného v katastri obce Blatnica. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 
 
 
a) Ktorá časť a akého predmetu sú zachytené na obrázku? 
 
……………………………………………………………… 
b) Predmet sa zaraďuje sa ku karolínskym výrobkom.  
V ktorej krajine bol vyrobený? 
 
……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
6.* Na  Slovensku až dve vysoké školy nesú meno po solúnskych bratoch  - Univerzita sv. 
Cyrila a Metoda a Univerzita Konštantína Filozofa. Napíšte, v ktorých mestách sídlia. 
 
a) Univerzita sv. Cyrila a Metoda:     …………………………………………….. 

b) Univerzita Konštantína Filozofa:   …………………………………………….. 

 
7.* Pre koho dal postaviť Pribina v Nitre kresťanský kostol ? Správnu odpoveď podčiarknite. 
 
a) seba   
b) svoju manželku 
c) svoju družinu 
 
 
8.* Mohli sa stretnúť uvedené dvojice? Podčiarknite jednu z možností – áno, alebo nie. 
 
a) Karol Veľký a Pribina                    ……………………………………………… áno/nie 
b) Mojmír I. a Mojmír II.                    ………………………………………….….. áno/nie 
c) Pribina a Svätopluk I.                     …………………………………………….... áno/nie 
d) Konštantín Filozof a Svätopluk II. …………………………………………..….  áno/nie 
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9.* Na obrázku vidíte jeden z typických šperkov z obdobia Veľkej Moravy. O aký šperk ide? 
Správnu odpoveď podčiarknite. 
 
a) náušnica  
b) ozdobný gombík  
c) prívesok 
 
 
 
 
 
 
 
10.* Ktoré z uvedených geografických názvov má slovanský pôvod? Správnu odpoveď 
podčiarknite. 
 
a) Váh 
b) Tatry 
c) Hron 
 
11.*  Pribina po vyhnaní  z Nitry  pobudol  nejaký čas  u niektorých  významných  šľachticov:  
u Ratboda,  u Ratimíra, u Salacha. Na ktorých územiach a v akých hodnostiach pôsobili? 
Vytvorte správne dvojice. 
A) Ratbod             a)  korutánsky gróf 
B) Ratimír             b)  chorvátsky knieža 
C) Salacho             c)  správca Východnej marky 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
12.* Pozorne si prezrite obrázok  a zistite čím sa (povolanie, 
remeslo, činnosť) muž zaoberá? 
 
Muž na obrázku je   
 
……………………………………………..... 
 
 
 
13.* Svätopluk už predtým, ako sa stal panovníkom Veľkej Moravy, mal vládu nad časťou 
územia. 
Odpovedzte na nasledujúce otázky. 
 

a) Aký titul v tom čase používal? ………………………………………………………………. 

b) V ktorom meste mal sídlo?  …………………………………………………………………. 

 
14.* Ktorý deň v roku si pripomíname Sviatok sv. Cyrila a Metoda? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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15.* V ktorom meste sa nachádzajú základy 
stavby baziliky z veľkomoravského obdobia, 
ktoré vidíte na obrázku? 
 
……………………………………………... 
 
 
 
 
 
16.* V dejinách Veľkej Moravy došlo k situácii, keď v jednom roku sa vo franskom zajatí 
nachádzali súčasne dvaja jej vládcovia. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 
 
a) V ktorom roku sa to stalo?  ………………………………………………………………….. 

b) Ktorí panovníci boli vo franskom zajatí? …………………………………………………… 

 

17.* V  6. až 8. storočí  Slovania svojich zosnulých spaľovali, neskôr už prevládajú kostrové 
hroby. Pohreb zosnulého sprevádzali pohrebné rituály a pohrebná hostina. Nebožtíkom sa na 
hrob prinášali obetiny a do hrobu dávali dary.  
Doplňte nasledujúce pojmy. 
a) Pochovávanie spaľovaním zosnulých nazývame:  ž  _   _   _   _   _   _  

b) Pohrebná slávnosť u starých Slovanov spojená  s rôznymi rituálmi sa volá:  t  _   _   _   _   _ 

c) Pohrebná hostina pri hrobe zosnulého sa nazýva:   s  _   _   _   _   _ 

 
18.*  Informácie  k Veľkomoravskej ríši čerpáme  z rôznych písomných prameňov. Vytvorte 
správne dvojice spojením uvedených písomných pamiatok s regiónom, ku ktorému sa 
zaraďujú.  
 
A) správa kupca Wulfstana pre Alfréda Veľkého                       a) arabský prameň 
B) O spravovaní ríše                                                                   b) franský prameň 
C) dielo Ibn Rusta o živote veľkomoravských Slovienov          c) slovanský prameň 
D) Fuldské anály                                                                         d) anglosaský prameň 
E) Moravsko-panónske legendy                                                  e) byzantský prameň 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
19.* Kovové konce kožených opaskov  nazývané nákončia patrili k umeleckým výtvorom 
starých Slovanov. Boli často pozlátené, postriebrené, zdobené drahými kameňmi. Nákončie 
na obrázku je zdobené postavou. Čo táto  postava robí? Správnu odpoveď podčiarknite. 
 
a) modlí sa  
b) vzdáva sa 
c) pozdravuje 
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20.* Metod sa okrem učiteľskej, kazateľskej a organizačno-správnej činnosti  venoval aj 
písaniu. Je pravdepodobne autorom alebo spoluautorom viacerých literárnych diel, prípadne  
spolupracovníkom pri ich vzniku. Využite nasledujúce úryvky na identifikáciu literárnych 
pamiatok. 
a)  …Nech teda  nikto z vladárov, keď ho diabol opantá, i keď ústami svojimi vypovedá,  že je 
verný, nech srdcom  ďaleko nestojí  od Boha. Nech  sa nepokúša brániť pre  tmu nevedomosti  
z  písaných  ustanovení   alebo  nejakej  inej   lenivosti,   alebo  telesnej   žiadosti   a  nech  sa 
nedomnieva,  že sám  nie je podriadený  odsúdeniu  na večný oheň  a na tomto svete  Božiemu 
hnevu… 
…………………………………………………………………………………………………... 

b) … V každom spore, žalobe a udaní treba dodržať, aby knieža a sudca neprijímali udanie 
bez vypočutia mnohých svedkov. Treba povedať stranám, žalobcom a udavačom: Ak to 
nedokážete s pomocou svedkov, ako káže i zákon Boží, očakávajte, že prijmete rovnaký trest, 
aký ste vyslovili proti druhému. Tak prikazuje Boží zákon, a kto ho nezachováva, nech je 
prekliaty… 

…………………………………………………………………………………………………... 

c) … Pretože zakúsil mnohé útrapy, ochorel. A keď po mnoho dní trpel bolestným neduhom, 
ukázalo sa mu Božie zjavenie a začal takto spievať: „Nad tým, že mi povedali, vstúpime do 
domu Pánovho, rozveselil sa môj duch a srdce sa zaradovalo." Potom sa obliekol do svojho 
ctihodného rúcha a zotrval tak veseliac sa celý deň. Povedal: „Odteraz nie som služobníkom 
ani cisára, ani nikoho iného na zemi, ale jedine Boha všemohúceho. Nebol som a stal som sa 
a som naveky. Amen." Nasledujúceho dňa si obliekol sväté rehoľné rúcho, prijal svetlo k 
svetlu a dal si meno Cyril. V tomto rehoľnom rúchu zotrval 50 dní… 

…………………………………………………………………………………………………... 

21.* Písomné pramene o mene možného tretieho 
Svätoplukovho syna mlčia. Podľa nálezov niekoľkých 
mincí (pozri obrázok), na ktorých je nápis Preslava CIV (= 
civitas) sa viacerí historici domnievajú, že sa mohol volať 
Predslav (Breslav) a vládnuť na území dnešnej Bratislavy. 
Napíšte dva historické názvy mesta, pod ktorým bolo 
v neskorších obdobiach známe. 
  
……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
22.* Ktorá významná kultúrna inštitúcia vznikla na Slovensku  pri príležitosti  tisícročného 
výročia od príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu?  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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23. Prečítajte si úryvok z priebehu korunovácie Márie Terézie spracovaný podľa Štefana 
Holčíka a odpovedzte na nasledujúce otázky. 
 
Kráľovná sa pohla na koči z hradu o ôsmej. Sprievod šiel od hradnej brány smerom 
k Pálffyho záhradám a ďalej k Dunaju. Do mesta vošiel Vydrickou bránou ku kostolu. Tu už 
čakalo zhromaždené slávnostne vyobliekané meštianstvo, ktoré pozdravilo panovníčku 
volaním Vivat Maria Teresia.  Kráľovná vošla  do chrámu južným vchodom  za hlaholu píšťal  
a bubnov. V sakristii sa zoradil sprievod, ktorý mal kráľovnú odprevadiť k oltáru.  
Kráľovnú usadili na trón pred nový nádherný oltár. Zástavníci piatich krajín a hlavný 
kráľovský stajník sa postavili naľavo, vpravo stál gróf Ján Pálffy s ďalšími piatimi 
zástavníkmi.Cez omšu zaodeli Máriu Teréziu plášťom a opásali ju mečom svätca-patróna  
krajiny. Potom ju knieža Imrich Esterházy korunoval za uhorskú kráľovnú. 
 
a) Mária Terézia bola korunovaná oficiálne ako Mária II. Terézia. Z ktorého rodu pochádzala 

uhorská kráľovná Mária I. ?   …………………………………………………………………... 

b) V ktorom chráme prebehol korunovačný akt? ………………………………………………. 

c) Gróf Ján Pálffy zastával funkciu najvyššieho úradníka (správcu) krajiny, akú? 

………………………………………………………………      

d) Knieža Imrich Esterházy bol najvyšším cirkevným hodnostárom krajiny, akú funkciu 

zastával? ……………………………………………………. 

e) V texte je odkaz na svätca-patróna Uhorska, ktorým je prvý uhorský kráľ. Ako sa volá? 

………………………………………………………………. 

 
24.  Človek  na obrázku  bo  vedúcim  predstaviteľom  protihabsburského  hnutia  v monarchii  
v roku 1794. Hnutie tvorili tajné spoločnosti, ktoré sa inšpirovali dianím vo vtedajšom 
Francúzsku. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 
a) Ako sa vodca hnutia volal? (stačí priezvisko) 

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

b) Pod akým názvom je hnutie známe? 

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

c) Pomocou obrázka zistite, akým spôsobom zomrel! 

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

 

 

 
 
25.  Zakladateľom ktorého rádu bol Svätý  Ignác z Loyoly? Správnu odpoveď podčiarknite. 
 
a) johanitov 
b) karmelitánov 
c) jezuitov 
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26. Prečítajte si úryvok od spisovateľa Stefana Zweiga a odpovedzte na nasledujúce otázky: 
 
Koč s kráľovskou rodinou a s ustatými koňmi prichádza do Varennes. Predpokladajú, že tam 
možno zoženú nový záprah. Ale tu ich čaká prekvapenie. Pri mestskej bráne niekoľko chlapov 
zahatáva cestu. Vo chvíli banda mládencov obstupuje a sprevádza koč. Drouet  a jeho ľudia , 
ktorí sem došli o desať minút skôr, vytiahli rovno z postelí a pozháňali z hostincov všetku 
revolučnú mládež. „Pasy!“ prikazuje ktosi. „Ponáhľame sa, máme málo času,“ odpovedá 
z koča ženský hlas. Bol to hlas kráľovnej, ktorá jediná v tejto nebezpečnej situácii mala ešte 
dosť energie. Ale odpor utečencov nepomáha, odvedú ich do najbližšieho hostinca, ktorý – 
aké zlomyseľné môžu byť dejiny – sa volá „U veľkého monarchu“. Mladý Drouet vykrikuje: 
„Som presvedčený, že je to kráľ s rodinou! Keď ho pustíte do cudziny, dopustíte sa 
velezrady!“ 
 
a) V úryvku je zachytená udalosť z roku 1791. Napíšte mená kráľa a kráľovnej, ktorí mali tak 

naponáhlo pri odchode z krajiny.  

…………………………………………………………………………………………………... 

b) Obaja boli neskôr popravení, akým spôsobom? …………………………………………….. 

c) Drouet bol  odporca kráľovskej monarchie, pôsobil v Zákonodarnom zhromaždení ako člen 

ľavicového revolučného zoskupenia, ktoré viedol M. Robespierre. Ako sa táto politická 

skupina volala? …………………………………………………………………………………. 

 

 
27. Na  obrázku vidíte stránku prvých moderných novín v Uhorsku Nova Posoniensia. Pozrite 
si ho a odpovedzte na nasledujúce otázky. 
 

a) V ktorom meste vychádzali? 

……………………………………………….. 

b) V akom jazyku boli písané? 

……………………………………………….. 

c) Uveďte presný dátum vydania zobrazeného 

čísla novín. 

……………………………………………….. 

d) Vydavateľom novín bol významný učenec 

Uhorska (1684-1749), ako sa volal? 

……………………………………………….. 
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28.  19.  apríla  1713   bolo  rímsko-nemeckým   cisárom  Karolom  VI.  zverejnené    
vyhlásenie  o  nedeliteľnosti a dedení rodových dŕžav. Prečítajte si text a odpovedzte na 
nasledujúce otázky. 
 
„Štáty a krajiny, ktoré pod svojim žezlom dynastia spojila, majú byť považované za 
nedeliteľný celok, v ktorom tiež v budúcnosti má dynastia a jej dedičia vládnuť. Dediť má 
mužské potomstvo podľa prvorodenosti, to znamená najstarší syn posledného vladára a jeho 
potomstvo. Pri nedostatku mužského potomstva má dediť potomstvo ženské podľa rovnakých 
zásad“. 
 
 

a) Pod akým názvom je nariadenie známe?  …………………………………………………… 

b) Vymenujte tri historické územia (dve kráľovstvá a jedno arcivojvodstvo, do ktorého patrili 

rodové krajiny), ktoré sa v texte označujú ako „nedeliteľný celok“ ! 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 
29.  Prečítajte si úryvok a odpovedzte na nasledujúce otázky. 
 
“Bratrové! Zmislite si, že blatnatí vek, pošmúrne stoleto žili pred nami naši Slováci! Včil nám 
svitli osvícené časi. Usilujme sa s rečú, s písmámi, s vidanima kňihámi náš národ, naše meno, 
našich potomkoch, keď ňe k zlatému, aspon ponajprv k stríbernému veku povíšiť”. 
 
a) V akej spisovnej slovenčine bol napísaný uvedený text? 
  
.................................................................................................................................. 
b) Autorom   úryvku  je  slovenská   osobnosť,    ktorá   predovšetkým  v  tomto  jazyku  šírila 
prakticko-náučné diela, napr. “Piľní domajší a poľní hospodár”. Ako sa autor volá? 
 
................................................................................................................................... 
c) Vzdelanci píšuci v tomto jazyku založili aj prvú slovenskú osvetovo-kultúrnu vzdelávaciu 
spoločnosť, ktorá šírila slovenský jazyk aj vydávaním diel.  
Ako sa spoločnosť volala a v ktorom meste bola založená? 
 
.................................................................................................................................... 
 
 
 
30. V roku 1861 sa v niektorých krajinách udiali dôležité udalosti v ich dejinách. 
K udalostiam priraďte krajinu, kde sa udalosť stala. 
 

a) vyhlásenie samostatného štátu  ............................................................................................... 

b) zrušenie nevoľníctva                 ............................................................................................... 

c) vypuknutie občianskej vojny     ............................................................................................... 
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31. Na obrázku je známa maľba od P. M. Bohúňa. Je na nej dobrovoľnícky kapitán z meru- 
ôsmych rokov. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 
a) Dobrovoľníckym kapitánom na obrázku je významný 
predstaviteľ štúrovského hnutia. Neskôr sa podieľal na 
zvolaní národného zhromaždenia do Martina, kde pod jeho 
predsedníctvom bolo prijaté Memorandum. Ako sa volal? 
 

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

b) Udalosťami  meruôsmych  rokov  sú tie,  ktoré  sa  stali  

v rokoch prebiehajúcej revolúcie. V akých rokoch?  

 

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

c) S podobnými uniformami sa môžeme stretnúť i dnes. Kto 

ich používa? 

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

 
 
 
32. Na nasledujúcom obrázku sú členovia slovenského študentského spolku v Prahe. Bol 
založený v roku 1882, venoval sa hlavne literárnej a vedeckej činnosti a súčasne oboznamoval 
českú verejnosť so slovenskými dejinami, kultúrou a literatúrou. Na fotografii sú osobitne 
vyznačení študenti, ktorí sa neskôr stali členmi prvej československej vlády. 
 
a) Študentský spolok sa volal?  .................................................................................................... 
b) Napíšte priezviská vyznačených študentov na obrázku!  
 
....................................................................................................................................................... 
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33.  Pred  prvou  svetovou  vojnou  pôsobili  na  Slovensku dve  politické  strany,  ktoré  mali  
v názve slovenská. Vymenujte ich (nie v skratkách)! 
 
 
...................................................................................................................................................... 
 
 
 
34.  Prečítajte si ukážku a odpovedzte na nasledujúce otázky. 
 
Ľudia sa rodia a zostávajú slododní 
a obdarení rovnakými právami. 
Tieto (ich) práva sú sloboda, vlastníctvo,  
(vlastná) bezpečnosť a odpor voči útlaku. 
 
a) Z akého dokumentu tieto vety pochádzajú? 
 
....................................................................................................................................................... 
b) Dokument bol prijatý parlamentom vo Francúzsku. Ako sa vtedy parlament volal? 
 
....................................................................................................................................................... 
c) Dokument bol prijatý približne mesiac po udalosti, ktorú si dodnes Francúzi pripomínajú 
ako štátny sviatok. Ktorá udalosť tak významne ovplyvnila francúzske dejiny? 
 
....................................................................................................................................................... 
  
 
 
 
35.  Z nasledujúcich riadkov vybraných  z niekoľkých vydaní denníka Monitor zistite 
odpovede na otázky. 
 
9. marca: Obluda ušla z ostrova Elba. 
10.marca: Obluda je už na pevnine. 
13. marca: Tyran je už v Lyone. 
18. marca: Uchvatiteľovi sa podarilo dostať 60 km pred hlavné mesto. 
22. marca: Včera večer jeho Cisárska Výsosť vstúpila do hlavného mesta a usadila sa 
v Tuileries. Nadšenie národa je neopísateľné.  
 
a) O kom sa v jednotlivých vydaniach denníka hovorí? .............................................................. 

b) V ktorom roku sa tieto udalosti stali? ...................................................................................... 

c)  Návrat „obludy“ k moci však nemal dlhé trvanie,  koľko dní „jej“ vláda trvala? 

     ................................................................... 
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36. Z vymenovaných štátov vyberte tie, ktoré koncom 19. storočia a na začiatku 20. storočia 
vytvorili vojenské spojenecké spolky Dohoda a Trojspolok:  Rusko, Holandsko, USA, 
Nemecko, Veľká Británia, Belgicko, Taliansko, Francúzsko, Osmanská ríša, Švédsko, 
Rakúsko-Uhorsko, Španielsko (pozor, za každý zle umiestnený štát  sa bod odráta) . 
 
                               
                              Dohoda:                                                          Trojspolok: 
 

 
  
 
 
 
37.  V druhej polovici 19. storočia a na začiatku 20. storočia sa vo výtvarnom umení presadili 
nové štýly. K jednotlivým obrázkom priraďte názov štýlu, ktorý obraz reprezentuje. 
a)                                                                                   b)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………                          ….………………………………… 
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