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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 E (7. ročník a sekunda) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dátum: .......................................................................................................................................... 

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

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

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Poznámka: otázky monotematickej časti sú označené * 
 
1.*  Prečítajte si nasledujúci text spracovaný podľa  „Fuldských análov“ a doplňte vynechané 
miesta. 
Asi v polovici mesiaca augusta roku ..........1........... vytiahol s vojskom východofranský krá

�
 

.........2.................. proti  moravským Slovienom, pokúšajúcim sa odtrhnú�. Ke� urobil 
poriadok ustanovil im za knieža ..............3................., Mojmírovho synovca. 
 
1 ...........................................  2 ........................................  3 .............................................  
 
 
2.*  Pomenovanie hradu Devín - Dowina je najčastejšie odvodzované od slova deva, dievča 
(lat. puella). Existuje však aj iný výklad, určite aký. Správnu odpoveď podčiarknite. 
 
a) div – z lat. divide (= rozdeliť), dowina = miesto na hranici, rozdeľuje územie 
b) div – zázrak, dowina = miesto zázrakov 
c) div – malý démon u Slovanov, dowina = sídlo zlého boha 
 
 
3.*  Svätopluk, knieža Moravanov a nádoba všetkej vierolomnosti, ke� všetky krajiny s ním 
susediace úkladmi a 

�
s�ou   rozvrátil a bažiac po 

�
udskej krvi obk

�
ú
�
il, napokon napomínajúc 

svojich, aby sa nestali milovníkmi mieru, ale radšej nepriate
�
mi susedov, neš�astne dožil svoj 

posledný de�. 
 
a) Vládu na Veľkej Morave  prevzal po úmrtí Svätopluka  ..................................................... . 

b) Svätopluk zomrel v roku  ............................................ . 

c) Prameň je voči Svätoplukovi zjavne nepriateľský, kritik Svätopluka pochádzal (podľa 

miesta vytvorenia prameňa) z ............................................................... ríše. 

 
 
4.*  Vo vetách nájdite osobnosti spojené s dejinami Veľkej Moravy. 
a) Viera a Karol manželstvo uzavreli na radnici.                            .............................................. 

b) Janko, pribi na stenu obraz poriadnym kladivom.                      .............................................. 

c) Dejepisný predmet odoberá veľa fyzických i duševných síl.     .............................................. 
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5.*  Aký predmet používaný na Veľkej Morave sa volal bradatica ? 

a) spona, ktorá držala „pohromade“ dlhé brady, ktoré nosili hlavne kňazi 
b) zdobená bojová sekera 
c) ozdobná šatka uväzovaná pod bradu 
 
6.* Z viet zistite,  kto sa v nasledujúcich vetách predstavuje: 
a) Bol som pápežom v rokoch 820 - 867. Zamietol som Rastislavovu žiadosť o vyslanie 
vierozvestcov – učiteľov na Veľkú Moravu, neskôr som povolal Konštantína Filozofa 
s Metodom  do Ríma na ich ceste z Veľkej Moravy, žiaľ ich príchodu som sa už nedožil. 
 
................................................ 
b) Bol som pôvodne benediktínskym mníchom franského pôvodu, potom kňazom a nakoniec 
som sa stal biskupom na Veľkej Morave. 
 
................................................ 
c) Bol som kňazom, členom rodu Mojmírovcov. Po dosadení franských správcov na Veľkú 
Moravu (Viliama a Engelšalka) v roku 870 som viedol povstanie Slovanov proti franskej 
nadvláde.  
................................................ 
 
7.*  Na obrázku je časť cividalského evanjeliára. V strednej zvýraznenej časti sú mená dvoch 
panónskych kniežat.  
Napíšte mená pod akými vystupujú v školských učebniciach, v odborných a v literárnych 
dielach slovenských autorov. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

Napíšte, prečo sa mená kniežat zaznamenali do evanjeliára. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.*  Na slovenských známkach sú zobrazení bratia – 
vierozvestci  Konštantín a  Metod.  Odpovedzte  na  
nasledujúce otázky. 
a) Akým písmom sú napísené mená svätcov v dolnej  

časti známok ? ………………………………………… 

b) Ktorý z bratov bol starší ?………………………….. 

c)  V ktorom meste zomrel Konštantín ? ……………… 

d) Akú najvyššiu cirkevnú hodnosť dosiahol Metod ? 

…………………………………………………………. 



 3 

9.*  Určite, či sa uvedená udalosť stala v čase existencie Veľkej Moravy. Správnu odpoveď 
podčiarknite. 
a) Verdunská zmluva o rozdelení franskej ríše                                          áno – nie 
b) porážka Maďarov na rieke Lech                                                            áno – nie 
c) zrušenie staroslovienčiny ako liturgického jazyka                                 áno – nie 
d) vláda Michala III. v Byzancii                                                                 áno – nie 
e) Karol Veľký zlikvidoval panstvo Avarov v Panónii                              áno – nie 
 
10.*  V tejto úlohe je úryvok z historického textu „O obrátení Bavorov a Korutáncov“. 
Prečítajte si ho a doplňte vynechané slová. 
 
V priebehu toho 

�
asu (po roku 833 - poznámka) istý ......1........, vyhnaný .....2......., knieža�om 

Moravanov nad Dunajom, prišiel k Ratbodovi. Ten ho hne� predstavil pred nášho pána krá
�
a 

.....3........ a na jeho rozkaz bol vyu
�
ený vo viere a pokrstený v kostole svätého Martina na 

mieste nazývanom Traismauer, a to na dvorci patriacom k salzburskej stolici. 
... na prosbu verných udelil mu krá

�
  do léna akúsi 

�
as� dolnej Panónie okolo rieky nazývanej 

Zala (Sala). Potom sa tam on za
�
al osíd

�
ova� a stava� pevnos� v akomsi háji a mo

�
iaroch 

rieky Zala a zo všetkých strán zhromaž�ova� �udí a na onom území ve
�
mi sa rozširova�. Jemu 

vysvätil niekdajší arcibiskup .....4....... kostol za Dunajom na jeho vlastnom majetku zvanom 
....5......... 
 
1  ………………………         2 …………………………..     3 ………………………………. 

4  ………………………         5 ………………………….. 

 
11.*  Pre 9. storočie sú typické viaceré historické pojmy. Na základe slovných indícií napíšte 
správny historický termín (pomôcka: počet čiarok = počet písmen) 
a) pôda (so všetkým, čo na nej leží), ktorú získal šľachtic od panovníka za sľub vernosti 
 
    -   -   -   - 
b) systém, pri pestovaní plodín, kde sa hospodári na polovičnej časti a druhá polovica sa 
ponecháva úhorom 
 
    -   -   -   -   -   -   -   -   -    
 
c) vyznávač starých bohov, termín, akým ho označujú kresťania      -   -   -   -   - 
 
d) predstavený kláštora               -   -   -   - 
 
 
12.*  Z vymenovaných udalosti podčiarknite tie, ktoré sa stali za vlády Rastislava. 
(pozor, za každé chybné označenie sa bod odráta).  
 
a) posolstvo k byzantskému cisárovi Michalovi III. o vyslanie vierozvestcov   
b) boje s franským kráľom Arnulfom  
c) príchod Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu 
d) vyhnanie Pribinu z Nitry 
e) mierová zmluva vo Forchheime 
f) bitka pri hrade Dowina (Devín) 
g) smrť Pribinu 
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13.*  Konštantín Porfyrogenetos vo svojom diele „O spravovaní ríše“ nám odovzdal známy 
príbeh o troch Svätoplukových prútoch.  
Konštantín Porfyrogenetos bol .......................................................... (krajina, titul), vládol  

v ....................... storočí, jeho prívlastok Porfyrogenetos znamená .............................................  

 

 
14.*  Do slovanskej jazykovej skupiny patria tri jazykové podskupiny – západoslovanské, 
východoslovanské a juhoslovanské jazyky. Vymenujte tri západoslovanské jazyky (pozor, za 
každý chybne uvedený jazyk sa bod odráta). 
 
....................................................................................................................................................... 

 
15.*  Arabský cestopisec Ibn Omar Rusta zo začiatku 10. storočia zanechal správu o živote 
starých Slovanov. Spomína i tradičný spôsob obživy, ktorý poznáme pod názvom brtníctvo. 
Produkt z tohto „remesla“ sa využíval (i využíva) na výrobu alkoholu. 
 
Brtníctvo je ..........................................................., alkoholický nápoj sa volá ............................  
 
 
 
16.*   Na mape sú vyznačené tri významné ríše druhej polovice 9. storočia s väčšinovým 
slovanským obyvateľstvom. K jednotlivým číslam priraďte ich názvy. 
 
1 …...................................... 2 …………………………….. 3 ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 1.   
 
 
                                                                                  2.                            Kyjev 
                                                                                                  
                                                                                     Mikul čice  
 
                                                                                                                            3. 
 
                                                                                                               Preslav                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                    1 : 43 000 000 
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17.   Na dobovom obrázku  je jeden  

z najvýznamnejších uhorských  krá- 
ľov.  Pozorne si ho  prezrite,   preto-  
že  podľa  jedného  symbolu  sa dá  
panovník identifikovať. 
 

Kráľ sa volá 
 
………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.  Dobová miniatúra zachytáva korunovačný akt z roku 800 v Ríme, ktorý realizoval 
vtedajší pápež  Lev III. Odpovedzte na nasledujúce otázky.  
 

a) Ktorý panovník bol korunovaný?  …………………………………………………………... 

b) Aké postavenie korunováciou dosiahol? ……………………………………………………. 

c) Korunováciou panovník naznačil, že znovuobnovuje  …………………………………. ríšu 

    v nových podmienkach. 

d) Ďalší pápeži priebeh korunovácie využívajú na zdôraznenie nadradenosti voči panovníkom. 

    S pomocou miniatúry  vysvetlite prečo! …………………………………………………….. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.  Rok  1306  a Přemyslovci majú rovnaký  vzťahový význam  ako  rok  1301 

       a  …………………………………………………………. 
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20.   Pozorne si prečítajte úryvok z dobového dokumentu  a doplňte správne odpovede. 
 
Naria�ujeme, že každoro

�
ne na sviatok svätého krá

�
a ….1…. (20. augusta), ak sa nejaká �ažká udalos� neprihodí, alebo by nám zabra�ovala choroba, sme povinní usporiada� snem 

v …...2…. A keby sme neboli prítomní, bezpochyby príde namiesto nás .…3.…  a z našej 
moci vypo

�
uje spory. Všetci servienti, ktorí chcú,  nech sa sem slobodne zídu. Chceme tiež, že 

my, ani naši nasledovníci nikdy neuväznia servienta, alebo ho nezni
�
ia pre priaze� niektorého 

ve
�
moža, kým by neboli vyzvaní a súdom usved

�
ení. Tiež nebudeme vybera� poplatky 

a slobodné denáre na majetkoch servientov... 
..Ak krá

�
 chce vies� výpravu mimo krajiny, servienti nie sú povinní ís� s ním, iba ak na jeho 

náklady. Ak však z protivnej strany vpadne vojsko do krajiny, všetci do jedného sú povinní ju 
bráni�... 
...Ustanovujeme tiež, že ak by sme my alebo naši nástupcovia niekedy chceli tieto ustanovenia 
poruši�, tak biskupi ako aj iní služobníci a š

�
achtici nášho krá

�
ovstva, všetci jednotlivo, teraz 

i v budúcnosti, budú môc� nám a našim nástupcom protire
�
i� a odporova� bez toho, aby sa to 

považovalo za znak nevery.   
 
a) Pod akým názvom je známy dokument a ktorý uhorský kráľ ho vydal? ………………….. 

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

b) Ktorý kráľ sa nachádza pod číslom 1 ?  …………………………………………………….. 

c) Snem sa  mal schádzať  v korunovačnom meste uhorských  kráľov, ktoré  mesto  sa  skrýva  

    pod č. 2 ?  …………………………………………………………………………………….          

d) Kto v prípade neprítomnosti mal zastúpiť kráľa na sneme (číslo 3)? ……………………….. 

e) Pomenovanie servienti platí pre (vyberte z ponúknutých možností): vysokú šľachtu, strednú 

a nižšiu šľachtu, meštianstvo alebo poddaných?  ……………………………………………… 

 

21.  Na obrázku vidíte pamätník bitky na Kosovom poli, ktorá sa uskutočnila v roku 1389. 

Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

 

a) Vojská ktorých vtedajších štátov sa stretli v bitke? 

    ………………………………………………………. 

b) Aký dôsledok priniesla porazenej strane? 

   ……………………………………………………….. 
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22.  „Úplná“ stredoveká univerzita mala štyri fakulty. Z uvedených vypíšte, ktoré to boli: 
      filozofická, pedagogická, právnická,  lekárska (medicíny), ekonomická,  stavebníctva         
      (architektúry), teologická, poľnohospodárska (agronómie) 
 
     a) ………………… b) …………………… c) …………………… d) ………................ 
 
23.  Zistite, či sa mohli stretnúť nasledujúce dvojice. Podčiarknite jednu z možností áno, nie. 
       a) Samo (zakladateľ Samovej ríše) a Mohamed (zakladateľ islamu)          áno – nie  

       b) Ondrej III. (uhorský kráľ) a Richard Levie Srdce (anglický kráľ)          áno – nie  

       c) Filip IV. Pekný (francúzsky kráľ) a Ľudovít I. (uhorský kráľ)                áno – nie  

       d) Žigmund Luxemburský (uhorský kráľ) a Václav IV. (český kráľ)         áno – nie  

 
24.  Prečítajte si nasledujúci text a odpovedzte na otázky. 
Roku Pána 1241 vtrhli do krajiny s pä�stotisíc bojovníkmi a spôsobili nielen v uhorskej 
krajine, ale aj v Po

�
sku, Sliezsku i v �alších krajinách ve

�
kú pohromu a biedu drancovaním, 

zabíjaním, väznením a požiarmi. Uhorský krá
�
 za

�
al proti nim bojova�, ale bol v bitke 

porazený. 
 
a) Ktoré vojsko vtrhlo do Uhorska  v roku 1241?  …………………………………………….. 

b) Ktorý uhorský kráľ sa spomína v texte?  …………………………………………………… 

c) Kde sa odohrala bitka, v ktorej bol uhorský kráľ porazený? ………………………………... 

d) Ktoré miesta boli v tomto období v Uhorsku najbezpečnejšie? ……………………………..  

 

25. V ktorom meste by ste sa mohli stretnúť s vojakom  

     v takejto rovnošate?  

     V ………………………………………… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
26.  Viacerí panovníci z obdobia stredoveku sú známi aj pod svojimi prezývkami,  resp. 
prívlastkami. Zistite, ktorí z nich sa skrývajú pod nasledujúcimi. (Nezabudnite za  meno 
doplniť správnu číslovku). 
 
a) kráľ „železný a zlatý“ (vládol v Českom kráľovstve)  ……………………………………. 

b) sultán „nádherný alebo veľkolepý“ (vládol v Osmanskej ríši) ……………………………. 

c) cár „hrozný“ (vládol v Rusku)   ……………………………………………………………. 

d) kráľ „Bezzemok“ (vládol v Anglicku) …………………………………………………….. 
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27. Na obrázku vidíte podobizeň francúzskej národnej hrdinky. 
Odpovedzte na nasledujúce otázky! 
 

a) Aké bolo jej skutočné meno? ………………………………… 

b) Pod akou prezývkou je známa? (súvisí s úspešným obliehaním 

jedného francúzskeho mesta) ……………………………………  

c) Proti komu viedla francúzsku armádu? ………………………. 

d) Prečo má mesto Rouen v jej životopise dôležité miesto? 

    …………………………………………………………………. 

 

 

28. Prečítajte si úryvok zo slávneho chorálu a odpovedzte na nasledujúce otázky.  
       
      Ktojž jsú Boží bojovníci a zákona jeho,  
      prost�ž od Boha pomoci a úfajte v neho, 
      že kone

�
n� s ním vždycky zvít�zíte. 

 
a) Ktorí bojovníci si spievali túto pieseň?  

   ……………………………………………………… 

b) Napíšte význam použitého symbolu na vlajke! 

    …………………………………………………….. 

c) Ktorý uhorský kráľ s nimi bojoval? 

    ……………………………………………………….       

 

29.  O jednej európskej mocnosti sa  v 16. storočí hovorilo, že nad ňou slnko nezapadá.  

a) Ktorá ríša (kráľovstvo) malo takéto postavenie? 

    …………………………………………………. 

b) Ktorý panovnícky rod jej v tomto storočí vládol? 

    …………………………………………………… 
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