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Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 
 

Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a OG 
1. ročník, školský rok 2008/2009 

Písomný test pre kategóriu C (9. ročník a kvarta) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dátum: .......................................................................................................................................... 

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

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

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Poznámka: otázky monotematickej časti sú označené * 
 
1.*  Napíšte názov historického prameňa, v ktorom sa nachádzajú nasledujúce informácie: 
a) pravidlá a normy proti pohanským obradom, tresty pre prehrešky voči kresťanskej  

morálke vo Veľkej Morave ..................................................................................................... 

b) krst kniežaťa Pribinu  .......................................................................................................... 

c) obliehanie hradu Devín vojskom Ľudovíta Nemca ............................................................. 

d) prvé použitie termínu „Veľká Morava“ .............................................................................. 

 
2.*  Vymenujte dve oblasti (krajiny), kam odišli Metodovi žiaci po ich vyhnaní z Veľkej 
Moravy. 
 
................................................................................................................................................... 
 
3.*  Prečítajte si nižšie uvedený historický text a odpovedzte na otázky. 
Ke

�
 bol v Benátkach, zišli sa proti nemu biskupi a k

�
azi, i mnísi ako vrany na sokola a 

pozdvihli  trojre�ový blud a hovorili: �love�e, povedz nám, pre�o si utvoril teraz Slovienom 
písmená a u�íš ich, ktoré nikto iný predtým nevynašiel, ani apoštoli, ani rímsky pápež, ani 
Gregor Bohoslovec, ani Hieroným, ani Augustín? My však poznáme iba tri jazyky, ktorými sa 
patrí v knihách slávi� Boha. Odpovedal im Filozof: �i neprichádza dáž

�
 od Boha na všetkých 

rovnako? �i slnko nesvieti tak isto na všetkých? �i nedýchame na vzduchu rovnako všetci? 
 
a) Dielo, z ktorého je použitý úryvok, sa volá ............................................................................. 

b) Jazyky, ktoré uznávali „trojjazyčníci ako bohoslužobné, boli: 

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

c) Písmo, z ktorého Konštantín vychádzal pri vytváraní slovienskeho, bolo .............................. 

d) Písmo vytvorené Konštantínom, sa volá ................................................................................. 

e) Rímsky pápež, ktorý schválil staroslovienčinu ako bohoslužobný jazyk, sa volá  

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

4.*  Dokladom o priebehu kristianizácie na Veľkej Morave sú Moravsko-panónske legendy. 
Patria medzi zdroje informácií slovanskej oblasti. Tvoria ich dve časti, napíšte aké. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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5.*  Napíšte mená vladárov vo Veľkej Morave, ktorí vládli v čase, keď sa stali nasledujúce 
udalosti. 
a) Príchod väčšiny  maďarských kmeňov do Karpatskej kotliny pod vedením Arpáda. 
    
 ...................................................... 
b) Podpísanie Verdunskej zmluvy o rozdelení Franskej ríše. 
  
   ...................................................... 
c) Víťazstvo anglosaského kráľa Alfréda Veľkého nad Dánmi, anglický kupec Wulfstan 
Alfrédovi poskytol správu o území jeho súčasníka - vladára vo Veľkej Morave. 
   
 ....................................................... 
 
6.*  Svätopluk sa stal častým námetom v umení. Vytvorte správne dvojice spojením autora 
a diela. 
1) Ivan Stodola                                      A) maľba Svätopluk 
2) Ján Hollý                                           B) román Svätopluk 
3) Eugen Suchoň                                   C) divadelná hra  Kráľ Svätopluk 
4) Milan Ferko                                      D) epos Svatopluk 
5) Janko Alexy                                      E) opera Svätopluk 
 
………………………………………………………………………………………………....... 
 
7.*  Významné archeologické lokality s nálezmi z obdobia Veľkej Moravy sa nachádzajú 
v okolí miest a obcí Slovenskej a Českej republiky. Doplňte chýbajúce časti historicko-
geografických názvov. 
 

a) Valy pri  ............................................................ 

b) ............................................ pri Břeclavi 

c) ............................................. pri Moravanoch nad Váhom 

d) ............................................. pri Uherskom Hradišti 

 
8.*  K najstarším zachovaným liturgickým textom v hlaholike patria ........................................ 

............................................,  ktoré pochádzajú z 10. storočia. 

Obsahujú časti liturgie svätého Petra na siedmich  ............................................ (napíšte 

materiál)  listoch so zápisom jednoduchých notových značiek na naznačenie intonácie hlasu 

pri prednese. 

 
9.*   V názvosloví častí odevov u starých Slovanov sa stretneme so zaujímavými slovami. 
Pokúste sa vystihnúť súčasnou terminológiou, na čo sa uvedené časti používali. 
 

a) šaravary .................................................................................................................................... 

b) škvorne ..................................................................................................................................... 

c) rúcha ......................................................................................................................................... 

d) rubáše ....................................................................................................................................... 
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10.*  Na obrázku je rekonštruovaná pyxida 
z Čiernych Kľačian. 
Odpovedzte na nasledujúce otázky. 
a) Z akého materiálu bola pyxida zhotovená? 

……………………………………………. 

b) Schránka  bola  využívaná   v staroveku  

predovšetkým na 

…………………………………………… 

c) Schránka bola využívaná v období raného  

kresťanstva predovšetkým na  

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

11.*   Podčiarkni vo vetách nesprávne údaje a napíšte  pod text správne znenie. 

Rastislav poslal posolstvo k pápežovi Mikulášovi I. do Avignonu so žiadosťou o zaslanie 
vierozvestcov. Prišla však negatívna odpoveď. Preto sa obrátil na byzantského cisára Jána III., 
ktorý mu vyhovel. Bratranci Konštantín a Metod prišli na Veľkú Moravu v roku 867. 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
12.*  Na mape sú vyznačené významné ríše Európy v čase vzniku Veľkej Moravy.  
 Priraďte k číslam správne názvy ranostredovekých mocností. Vyberajte z nasledujúcich 
možností: ríša Bulharov, ríša Frankov, ríša Anglosasov, ríša Chazarov, ríša Arabov, ríša 
Byzantíncov. 
 
 
 
 
 
 
                                  
 

                                   1 
                                                                                                        2 
                                                       
                                                      V. Morava 

                                       3                    
                                                                             4 
             
               5                                                                        6                                                                                               
 
 
 
 
                                                                                                                                             1 : 50 000 000 
 
 
1 ………………………… 2 …………………………. 3 …………………………. 

4 ………………………… 5 …………………………. 6 …………………………. 
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13.  Politik na karikatúre sa dostal k moci v roku 1922. Za krátky čas bol  vo svojej krajine 
diktátorom. Presadzoval výrok „Štát som ja“ a jeho názory boli  pokladané za neomylné. 
Odpovedzte na nasledujúce otázky. 
 
 
a) Politik na karikatúre sa volá  ……………………………... 
b) Pod  jeho  pravou   rukou  je  Viktor  Emanuel  III.,   počas 

diktátorskej  vlády  spomínaného politika   bol  oficiálne  štát 

…………………………………… (napíšte štátne zriadenie). 

c) Zásada „Štát som ja“ sa spája i s francúzskym panovníkom, 
ktorý vládol v rokoch 1643-1715.  

Volal sa ………………………………………………………  

 
 
 
 
 
 
 
14.  V priebehu kalendárneho roka si pripomíname viaceré udalosti z národných dejín, ktoré 
sa stali štátnymi sviatkami alebo pamätnými dňami. K uvedeným dátumom napíšte udalosti. 
 
7. jún  (udalosť z 19. storočia)      ............................................................................................ 

4. august (udalosť z 19. storočia)  ............................................................................................ 

29. august (udalosť z 20. storočia) ........................................................................................... 

1. september (udalosť z 20. storočia) ....................................................................................... 

30. október (udalosť z 20. storočia) ......................................................................................... 

 
15.  „Mojim národom! Bolo mojim najvrúcnejším želaním, aby 
som roky, ktoré z Božej milosti sú Mi  ešte dopriate  mohol  
zasväti� veci  mieru a uchránil  Svoje  národy pred �ažkými 
obe�ami a bremenami  vojny…  nútený som  však,  aby  sa silou  
zbraní  zabezpe�ili   nevyhnutné  záruky  a spravodlivé  
požiadavky  Mojej vlády…“ 
 
Týmito slovami sa prihovoril obyvateľom svojej krajiny muž na 

obrázku. Volal sa  ………………………………………….. 

Patrí k najdlhšie vládnucim monarchom, na trón sa dostal v roku 

…..………….…..., kedy  v  mnohých  štátoch  Európy  prebehla 

revolúcia. V texte  sa  hovorí  o  vyhlásení  vojny,  ktorému štátu 

ju tento panovník adresoval? 

……………………………………………………………….  
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16.  Na nasledujúcich obrázkoch sú dve slávne fotografie zo stretnutí politikov tzv. „Veľkej 
trojky“ v európskych mestách. Prezrite si ich a odpovedzte na nasledujúce otázky.   
 
A)                                                                                        B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               1                     2                        3                                        4                     5              6            
                                     
a) stretnutie na obrázku A sa uskutočnilo v meste  …………………………………………….. 

b) stretnute  na obrázku B sa uskutočnilo v meste   ……………………………………………. 

c) jeden z politikov (označených číslami) sa nachádza na oboch obrázkoch, napíšte jeho meno  

……………………………………….. 

d) americký prezident na obrázku A je označený číslom ……… a volá sa …………………… 

e) americký prezident na obrázku B je označený číslom ……… a volá sa  …………………… 

 

 

17.  Do textu doplňte chýbajúce slová: 
V máji 1915 ......1......... ponorka bez výstrahy potopila ........2...........civilný parník Lusitania. 
V mori sa utopilo vyše tisíc cestujúcich. Táto katastrofa bola podnetom pre štát ........3..........., 
aby sa začali vážne zaujímať o vojnu medzi európskymi mocnosťami (medzi obeťami boli aj 
občania tohto štátu). 
Poznámka: pod číslami sa skrývajú názvy štátov. 
 
1 ............................................  2 ............................................. 3 ................................................. 
 
 
18.  Voľby v roku 1946 na Slovensku  skončili s nasledujúcim percentuálnym pomerom 
získaných hlasov zúčastnených politických strán: 62 %,  30,4 %,  3,7 %,   3,1 %. 
Vypíšte, ktorá  politická strana získala: 
 

a)  62 %  hlasov       ………………………………………………….. 

b)  30,4 % hlasov     ………………………………………………….. 
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19. Pozorne si prezrite tento náborový plagát a odpovedzte  
na nasledujúce otázky. 
 

a) Do akej vojny mobilizoval tento leták? 

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

b) Nábor do vojenských jednotiek sa uskutočnil 
(okrem USA) i v ďalších krajinách. Vymenujte dve  
z nich!  

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

 

 
20.  Bol som prvým Slovákom na poste predsedu vlády Československa a pôsobil som 
v agrárnej strane.  
 
Moje celé meno je  …………………………………………………………………….... 
 
 
21.  Jozef Tiso  patril medzi  najvýznamnejších politikov  na Slovensku v prvej polovici   
dvadsiateho  storočia.  Z uvedených  možností  podčiarknite  politickú  funkciu, v ktorej 
nepôsobil. 
 
a) predseda autonómnej slovenskej vlády  
b) predseda Slovenského snemu 
c) prezident Slovenskej republiky (Slovenského štátu) 
 
  
 
 
22.  Na  karikatúre sú  politici vtedajších superveľmocí. 
Odpovedzte na nasledujúce otázky. 
a) Politici na karikatúre sú (napíšte ich mená) 
……………………………………………………... 

b) Obdobie, v ktorom dochádzalo k súpereniu týchto 

štátov sa nazýva ……………………………    vojna. 

c) Situácia na karikatúre reaguje na ………………… 

krízu z roku 1962. 
d) Zistite  z karikatúry, kto  by mal  podľa  jej autora 
v reálnej vojne prevahu  
 
……………………………………………………….. 
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23.  Prečítajte si nasledujúci text a vyberte podčiarknutím správne odpovede z ponúknutých 
možností. 
Hoci sa väzenie stotož

�
uje so „sedením“, zakázali mi sadnú� si... Musel som stá� pri 

vyšetrovaní, ale nesmel som si sadnú� ani v cele. Vypo�úvanie sa skladalo z nekone�ného 
prúdu urážok, ponížení a vyhrážaní. Nevýslovne ma znervóz

�
ovalo aj sústavné opakovanie 

rovnakých otázok. Pred  procesom som sa musel nau�i� svoju výpove
�

 naspamä�. Napísal sa 
protokol s otázkami, ktoré mi mal da� sudca alebo prokurátor pri súde, a moje odpovede. Ke

�
 

som sa tieto odpovede nau�il naspamä�, urobila sa skúška. Musel som stá� jako pred súdom a 
referent režíroval. Upozor

�
oval ma, �i hovorím dos� hlasno, pomaly alebo rýchlo. Je hrozné, 

že som si ani neuvedomoval svoje hlúpe a ponižujúce postavenie. Jednoducho sa zo m
�
a 

vytratil pocit dôstojnosti. 
 
Takýto typ procesov organizoval v Československu (správnu odpoveď podčiarknite): 
a)  komunistický režim začiatkom 50-tych rokov 20. storočia  
b)  komunistický režim začiatkom 60-tych rokov 20. storočia  
c)  komunistický režim začiatkom 70-tych rokov 20. storočia  
 
V týchto procesoch boli vo viacerých prípadoch vynesené rozsudky smrti, v procese s tzv. 
„slovenskými  buržoáznymi  nacionalistami“  bol  medzi  odsúdenými  na  smrť  (správnu 
odpoveď podčiarknite): 
a) Gustáv Husák 
b) Ladislav Novomeský 
c) Vladimír Clementis 
 
24.  Využite mapu Európy z medzivojnového obdobia na riešenie nasledujúcich úloh.  
 
a) Vyznačte priamo do mapy štáty, ktoré tvorili spolok  „Malá Dohoda“ (každý vybraný štát 
vyznačte písmenom X)   
                                                                 1 : 60 000 000 
 
 
 
 
                                                      
 

 

  

 
 
 
 
b)  Vyznačené štáty v mape vypíšte: 
 

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

c)  Tento spolok mal chrániť  členské státy pred územnými nárokmi: 

      ……………………………………………………………………………………………….            
 
Autori:    Mgr. Ľubomír Staňo (monotematická časť),  

 Mgr. Ľubomír Staňo, Mgr. Štefan Podolinský (všeobecná časť) 
Recenzent: doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. 
Vydal: IUVENTA, Bratislava 2009 
© Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 


