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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 D (8. ročník a tercia) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dátum: .......................................................................................................................................... 

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

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

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Poznámka: otázky monotematickej časti sú označené * 
 
1.*  Vytvorte správne trojice: 
1) Nitra                                 A)  867                 a) bitka medzi Bavormi a Maďarmi 
2) Benátky                            B)  874                 b) mierové rokovania medzi vyslancami  
                                                                              Svätopluka a Ľudovítom Nemcom 
3) Forchheim                        C)  907                 c) spor s trojjazyčníkmi 
4) Brezalauspurc                  D)  828                 d)  vysvätenie kostolíka sv. Emeráma 
    (Brezalauspurch)                                                
 
....................................................................................................................................................... 
 
2.*  Napíšte, čo spája uvedené osobnosti s lokalitou (miestom) podľa historických prameňov. 
 
a) Pribina – Traismauer  ............................................................................................................... 

b) Adalvin – Salzburg  ................................................................................................................. 

c) Metod – Solún  ......................................................................................................................... 

 
3.*  Vo vetách nájdite významných žiakov  Konštantína a Metoda. 
 

a) Lenkin švagor azda vybavil dovolenku v cestovnej kancelárii.   ............................................. 

b) To by mi ani na um nezišlo!                                                         ............................................ 

c) A tak doslova upiekli mentalitu slovenského národa.                  ............................................  

 
 
4.*  Z cividalského kláštora (severné Taliansko) pochádza „Cividalský evanjeliár“. Na jeho 
okrajoch sú záznamy, ktoré sa viažu i k Veľkej Morave.  
Z ponúknutých odpovedí podčiarknite, o aké záznamy ide. 
 
a) citácie z pápežských búl, v ktorých sú informácie k Veľkej Morave 
b) mená návštevníkov kláštora, medzi nimi i z Veľkej Moravy  
c) mená mníchov z kláštora, ktorí na svojich cestách pobudli i na Veľkej  Morave 
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5.*  Vytvorte správne dvojice: 
1. Hadrián II.                             A. pápež, ktorý povolal Konštantína a Metoda do Ríma 
2. Štefan V.                                B. pápež, ktorý schválil staroslovienčinu ako liturgický jazyk 
3. Mikuláš I.                               C. pápež, ktorý vymenoval Wichinga za nitrianskeho biskupa 
4. Ján VIII.                                 D. pápež, ktorý  zrušil  používanie  staroslovienčiny  ako  
                                                        liturgického jazyka 
 
....................................................................................................................................................... 
 
6.*  Aké pomenovanie sa používalo pre poddaných darovaných cirkvi po úmrtí ich pána (dar 
mal zabezpečiť spásu nebohého na druhom svete)? Správnu odpoveď podčiarknite. 
a) dušníci 
b) rabi 
c) bohomilci 
 
 
7.*  Na obrázku je časť textu historického  
dokumentu, v ktorom  Pribina získava od   
kráľa  územie  v  Dolnej   Panónii  okolo  
rieky Sála. 
Odpovedajte na nasledujúce otázky: 
a) Ako sa nazýva historický prameň 
(v slovenčine)?   
 
…………………………………….. 
b) Ktorý kráľ udelil Pribinovi léno 
v Dolnej Panónii? 
 
…………………………………….. 
c) Pribina  pôvodne  vládol  v Nitrian- 
skom kniežatstve, odkiaľ bol vyhnaný 
kniežaťom 
 
…………………………………….. 
d) Pribina si na lénnom území postavil 
pevnosť známu pod menom 
 
……………………………………… 
e) Po smrti Pribinu správu územia  
prevzal jeho syn 
 
…………………………………….. 
f) Na začiatku osemdesiatych rokov 
9.  storočia bolo  územie   pripojené 
 
k ……………………………… ríši. 
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8.*  Usporiadajte podľa časovej postupnosti. Začnite najstaršou udalosťou. 
vytvorenie cyriliky, príchod Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, nástup Rastislava na 
veľkomoravský trón, vyhnanie Pribinu z Nitry,  uznanie staroslovienčiny za bohoslužobný 
jazyk, Svätoplukova smrť 
 

1) ..............................................................  2) ......................................................................... 

3) ..............................................................  4) ......................................................................... 

5) ..............................................................  6) ......................................................................... 

 
9.*  Svätopluk bol aj vo Franskej ríši považovaný za mimoriadne schopného panovníka. Jeden 
z východofranských kráľov dokonca pomenoval po ňom svojho nemanželského syna.  
 
Východofranský kráľ sa volal ....................................................................... ........................... 
 
 
10.*  Vytvorte správne dvojice slovanských bohov a ich vplyvu a pôsobnosti podľa 
slovanskej mytológie. 
1) Perún                             A) život  
2) Radegast                        B) smrť  
3) Vesna                             C) slnko, úroda 
4) Morena                           D) blesk 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
11.*   Z vymenovaných udalosti podčiarknite tie, ktoré sa stali za vlády Svätopluka. 
(pozor, za každé chybné označenie sa bod odráta).  
 
a) pripojenie Čiech k Veľkej Morave 
b) mierová zmluva vo Forchheime 
c) príchod maďarských kmeňov do Karpatskej kotliny, ich dočasné usadenie v Potisí 
d) smrť Koceľa, pripojenie Panónie k Veľkej Morave 
e) uznanie staroslovienčiny za liturgický jazyk 
f) smrť Metoda 
g) vysvätenie Metoda za moravsko-panónskeho arcibiskupa 
 
 
 
12.*  Súčasníkmi Svätopluka boli významní panovníci v iných ranofeudálnych štátoch. 
K uvedeným menám priraďte krajiny, v ktorých vládli. 
 

a) Oleg                                            ............................................................ 

b) Alfréd Veľký                              ............................................................ 

c) Basileios I.                                  ............................................................ 

d) Boris                                           ............................................................ 
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13.*  Doplňte správne údaje v historickom prameni: 
Krá

�
 ......1........ v mesiaci auguste vytiahol s mohutnou brannou mocou za Dunaj (v roku 864 

– pozn.), obk
�
ú
�
il ......2......... (moravské knieža – pozn.) v akomsi hrade, ktorý sa v jazyku 

onoho 
�
udu nazýva .......3......... Avšak onen, ke�že sa neopovážil pusti� do boja s krá

�
ovskými 

vojskami a nadto sa presved
�
il, že nejestvuje pre�ho možnos� úniku, okolnos�ami donútený 

vydal rukojemníkov, akých a ko
�
kých si rozkázal  krá

�
, okrem toho sa so všetkými  svojimi 

ve
�
možmi prísahou zaru

�
il, že krá

�
ovi zachová vernos� po všetky 

�
asy , hoci ju vôbec 

nezachoval... 
 
1 ..............................................  2 .............................................. 3 .............................................. 

Text je z historického prameňa  .................................................... Je výrazne naklonený jednej 

z bojujúcich strán, ktorej? ……………………………………………………………………… 

 
14.*  Na nasledujúcej mape je zobrazená mapa Franskej ríše na začiatku 9. storočia. Na 
hraniciach existovali osobité pohraničné územia nazývané marky. K označeným markám 
priraďte ich názvy (sú to marky na hraniciach so slovanským obyvateľstvom). 
 
 
 
                                                                             dánska 
                                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                 1. 
 
 
                                                                                                                               2. 
                                                        bretónska 
                                                                                          
                                                                                                                                                   3. 
 
                                                                                                                                                                  4. 
                                                                                                                                        furlanská 
 
 
                                                  
                                                         španielska 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     1 : 20 000 000 
 

 

1 ………………………………………  2 …………………………………… 

3 ………………………………………  4 …………………………………… 

                                                                                               
15.  V rokoch  776 pred n.l. a 1896 n.l. sa na území Grécka uskutočnili podobné udalosti, 
ktoré dali podnet k ich opakovaniu v pravidelných intervaloch.  
a) Aká udalosť sa  v týchto letopočtoch uskutočnila? 

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

b) V ktorých mestách sa udalosti realizovali?  

   ...................................................................................... 
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16.  Pozorne si prezrite budovy na obrázkoch a odpovedzte na nasledujúce otázky.  
 
 č.1                                                   č. 2                                          č. 3                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Budovy na obrázkoch sú využívané rovnakým spôsobom, sú to  …………………………... 

b) Budova na obrázku č. 1 sa nachádza v meste  ………………………………………………. 

c) Budova na obrázku č. 2 sa nachádza v meste  ………………………………………………. 

d) Budova na obrázku č. 3 sa nachádza v meste  ………………………………………………. 

 

 

17.  Druhá polovica 18. storočia sa v Habsburskej monarchii nazýva obdobím osvietenského 
absolutizmu z dôvodu zavádzania reforiem. Podľa úryvkov z nasledujúcich dokumentov 
vymenujte názvy konkrétnych právnych úprav, noriem, patentov. 
 
a) Jeden každý poddaný od jedného každého sedlackeho gruntu povinnen bude svemu 
gruntovnému Panu v jednem každem tydny jeden cely den, to jest: od vychodu do zapadu 
slunce, však ale tak, aby sa jak chudza do roboty i z roboty, tak i 

�
as ku nakrmeni a napojený 

zapražneho dobytka potrebny, do tohože dne po
�
ital…  

 
………………………………………………. 

b) Všetkým nekatolíkom, a to príslušníkom helvétskeho a augsburského vyznania i nezjed-
noteným  gréckeho rítu, na hociktorom mieste, kde im na základe zákonov krá

�
ovstva 

�
i 

dobrotivých výsad ešte nenáleží verejné vykonávanie náboženstva, dobrotivo povo
�
ujeme 

súkromné vykonávanie náboženstva bez akéhoko
�
vek oh

�
adu na to, 

�
i sa na takomto mieste 

ono niekedy praktizovalo alebo nie... 
 
………………………………………………… 
 
c) Všetkých sedliakov (nevo

�
níkov) bez rozdielu ich  národnosti a náboženstva ako osoby 

slobodné vyhlasujeme a prikazujeme, aby všade za takých boli považovaní... 
... žiadame, aby každý sedliak slobodne pod

�
a svojho uváženia vstupoval do stavu  

manželského, hoci bez privolenia zemepána, študova� a v remeslách sa cvi
�
i�... 

 
…………………………………………………….. 
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18.  Prezrite si fotografiu vojaka a odpovedzte na nasledujúce 
otázky.  
a) V akej vojne bojoval tento vojak? 

     ……………………………………………………… 

b) Armáda, do ktorej patril, vyhrala alebo prehrala vojnu? 

    ……………………………………………………….   

c) V ktorom storočí prebehol tento vojnový konflikt? 

    ……………………………………………………….. 

 

 

19.  Vytvorte správne trojice (dátum, miesto, udalosť). 
A)  11. 5. 1848                  a)  Myjava                           1)  vyhlásenie Žiadostí 
B)  16. 9. 1848                   b) Liptovský Mikuláš         2)  neúspech dobrovoľníkov 
C)  19. 9. 1848                   c) Senica                             3)  vznik SNR 
D)  26. 9. 1848                   d) Viedeň                            4) vyhlásenie SNR o prevzatí moci  
                                                                                           na Slovensku 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
20.  V roku 1901  získal významné  medzinárodné ocenenie Henri  Dunant,  zakladateľ    
organizácie, ktorá má dodnes dôležité postavenie vo svete.  Odpovedzte na nasledujúce  
otázky. 
a) Ako sa organizácia volá?    ...................................................................................................... 

b) V ktorom meste má sídlo?  ...................................................................................................... 

c) Aké ocenenie v roku 1901 získal H. Dunant?  ......................................................................... 

 

21.  S využitím  časovej osi  priraďte k inštitúcii rok založenia. 
 
 

 

         1792                                 1844             1863                   1882                         1907 

 

a)  Matica Slovenská                                  rok  ……………………. 

b)  Slovenské učené tovarišstvo                 rok  ……………………. 

c)  Slovenská liga                                       rok  ……………………. 

d)  Detvan                                                   rok …………………….. 

e)  Tatrín                                                     rok ……………………..    
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22.  Na karikatúre  pozoruje britský panovník  Juraj III.  
svojho vojenského protivníka z kontinentálnej Európy. 
Odpovedzte na nasledujúce otázky: 
a) Kto stojí v dlani britského kráľa? 
 
    .................................................................................. 
b) „Veľkosť“  človeka  na dlani  môže  súvisieť  s jeho  
skutočnou výškou, avšak v prípade tejto karikatúry má 
aký význam? 
 
   .................................................................................... 
c) Protivník  britského  kráľa  sa stal  vážnym  súperom  
Veľkej  Británie, ale  invázia  do  Anglicka  neprebehla. 
Akým  spôsobom  sa  pokúsil  donútiť  britského  kráľa 
prijať  jeho  predstavy  o mieri?  (tento spôsob zaviedol  
v roku 1806) 
.............................................................................................  
 
 
23.  Na nasledujúcich obrázkoch sú majstrovské ukážky skulptúr (sochárskeho umenia), na 
ktorých je zachytená tá istá udalosť z  Nového zákona.  
Prezrite si ich a odpovedzte na nasledujúce otázky. 
  
     č. 1                                                    č. 2                                               č. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Ktoré postavy sa nachádzajú na obrázkoch? ………………………a……………………… 

b) Súsošia vznikli v rôznych umeleckých štýloch, k jednotlivým obrázkom priraďte príslušné 

    slohy (štýly): č. 1 …………………………………… č. 2 …………………………………..         

    č. 3 ………………………………………………….. 

    
24.  Ako obyvateľ Prešporka  som mohol  v roku 1818 zažiť výnimočnú udalosť.  Správnu 
odpoveď podčiarknite. 
 
a) spustenie prvého parného stroja na území Slovenska 
b) vypravenie prvého vlaku do Trnavy 
c) zakotvenie prvého parníka 
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25. Na obrázku sa nachádza muž, ktorý  „železom a krvou“ 
zjednotil Nemecko. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 
 

a) Tento politik sa volal …………………………………… 

b) Pôsobil vo funkcii ……………………………………… 

c) Vyhlásenie Nemeckého cisárstva prebehlo v zrkadlovej 

   sieni v zámku vo …………………………………………. 
 
 
 
 
26.  Z nasledujúcich viet zistite, ktorý významný Slovák sa v nich predstavuje. 

 
a) Bol som priaznivcom slovenského spisovného jazyka, ktorého základom bol hovorový 
jazyk trnavských vzdelancov. Za svoje literárne diela som získal prezývku slovenský Homér. 
 
………………………………………………………….. 
b) Bol som odborníkom na slovanské dejiny a národopis, výsledky bádania som zhrnul do 
diela Slovanské starožitnosti. Posledné obdobie svojho života som prežil v Prahe. 
 
  …………………………………………………………. 
c) Bol som jazykovedcom, profesorom v Prahe. Spoločne s Hodžom som zreformoval 
štúrovskú slovenčinu, predovšetkým jej pravopis. Zaviedol som napríklad písmeno „y“. 
 
……………………………………………………………. 
d)  Pochádzal som  z Oravy,  na nápev  ľudovej piesne  „Kopala studienku“  som vytvoril text 
slovenskej hymny. 
 
…………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 


