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Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 
 

Okresné 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.*  Prečítajte si nižšie uvedený historický text a odpovedzte na otázky. 
Ke

�
 prišiel na Moravu, s ve�kou úctou ho prijal .....?....... a ke

�
 zhromaždil u�eníkov, oddal 

mu ich na u�enie. A onedlho preložil celý cirkevný poriadok, nau�il ich ra�ajšej službe božej, 
hodinkám, ve�ierni, pove�ernici i tajnej službe (omši) a tam nechal u�i� aj iné náuky, 
gramatiku i muziku. 
Ke

�
 pobudol na Morave štyridsa

�
 mesiacov, šiel sväti

�
 svojich u�eníkov. Prijal ho idúceho 

panónsky knieža .....?....... i ob�úbil si slovienske knihy ve�mi a nau�il sa im a dal mu do 
pä

�
desiat u�eníkov tiež u�i� sa im. Preukázal mu ve�kú úctu a vyprevadil ho. 

 
a) knieža, ktorý prijal Konštantína na Veľkej Morave sa volal  .................................................. 

b) „škola“ na výchovu slovanských kňazov je známa pod názvom 

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

c) panónsky knieža, ktorého navštívil Konštantín po odchode z Veľkej Moravy sa volal 

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

d) vysvätenie Konštantínových učeníkov za kňazov sa uskutočnilo v meste .............................. 

e) Konštantín prekladal cirkevné knihy do  ...................................................... jazyka 

f) Konštantínove dielo „Predslov k evanjeliu“ poznáme pod názvom ........................................ 

 
2.* Napíšte číslovku 1900 rímskymi číslicami. Na každé použité písmeno napíšte meno 
osobnosti z obdobia existencie Veľkej Moravy. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
3.*  Vytvorte správne dvojice: 
1. Wiching                                 A. kňaz pôsobiaci v službách Svätopluka ako vyslanec 
2. Gorazd                                   B. panónsky knieža, sídlil v Blatnohrade 
3. Adalvin                                  C. salzburský arcibiskup, protivník Metodov, podieľal sa na   
                                                        jeho uväznení    
4. Ján z Benátok                        D. slovanský kňaz určený Metodom za svojho nástupcu 
5. Pribina                                    E. franský mních, neskôr nitriansky biskup 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
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4.*  V Dalimilovej kronike sa nachádza legenda o neúspešnom boji Svätopluka s Maďarmi. 
„Krá � po porážke s hanbou odchádza od svojich a ukrýva sa až do svojej smrti niekde 
v húštinách.   Na   mieste   úkrytu   mnísi   vybudovali   kláštor.   Na  mieste,  ktorý  v Uhorsku   
Zoborom volajú.“ (voľne preložené zo staročeštiny). 
Zodpovedajte nasledujúce otázky. 
a) Aký mníšsky rád mohol existovať v lokalite Zobor koncom 9. storočia? 

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

b) Nad ktorým mestom sa vypína vrch Zobor? 

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

 
5.*  Nepozorný  žiak  Janko  nesprávne opísal slová z tabule z témy o Veľkej Morave. 
Skomolené slová uveďte do správnej podoby. 
a) Rastislavov syn Svätopluk                                    .................................................................... 

b) dielo O vyvrátení Bavorov a Korutáncov             .................................................................... 

c) Rastislav sa stretol v boji s Ladislavom Nemcom.................................................................... 

 
 
6.*  Prečítajte si úryvok z dobového dokumentu a odpovedzte na otázku. 
 
Potom krá�  prišiel do Bavorska, tu so svojimi konajúc poradu, rozkázal si predvies

�
 Rastica, 

sputnaného 
�
ažkými okovami a pod�a rozhodnutia Frankov a Bavorov, ako aj Slovanov, ktorí 

prišli z rôznych provincií prinášajúc dary krá�ovi, dal ho odsúdeného na smr
�
 iba 

..........?.............. 
Aký prísny fyzický trest podstúpil Rastislav z rozhodnutia východofranského panovníka? 
 
................................................................................................................................................... 
 
 
7.*  Potom však r. 898 po vtelení Pána vznikla medzi dvoma bratmi moravského kme�a, a to 
............?............. a ich �udom nesvornos

�
 a ve�mi vážne rozbroje , a to v takej miere, že ak by 

bol mohol jeden druhého dosta
�
 do svojej moci a zaja

�
, bol by ho odsúdil na smr

�
.  

 
a)  napíšte mená dvoch nesvorných bratov .................................................................................. 
b) rozbroje medzi bratmi sú jednou z príčin zániku Veľkej Moravy, napíšte ďalšiu: 

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

c) v historických prameňoch už nie sú zmienky o veľkomoravských oddieloch, ktoré by sa 

zúčastnili  bitky pri ........................................ medzi Maďarmi a Bavormi v roku ...................... 

 
 
8.*  V historických prameňoch sa vyskytuje málo žien z Veľkej Moravy. Jednou z tých, ktorá 
v prameňoch má svoje miesto, je manželka Svätopluka. Ako sa volala? Správnu odpoveď 
podčiarknite. 
a) Božena 
b) Ludmila  
c) Svätožízna 
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9.*  Na obrázku je sedemcentimetrový krížik 
z pozláteného bronzu. Odpovedzte na nasledujúce  
otázky: 
a) v katastri ktorej obce v okrese Galanta sa našiel? 

…………………………………………………… 

b) na minci s akou nominálnou hodnotou sa objavil  

tento motív (zo slovenských mincí používaných do  

15. januára 2009)? ……………………………….... 

c) pôvodne sa skladal z dvoch častí, dutina  medzi 

nimi bola využitá na uloženie? ……………………. 

……………………………………………………... 

 
 
10.*   Na mape je zachytený najväčší územný rozsah Veľkej Moravy za vlády Svätopluka. 
Priraďte k číslam správne názvy oblastí. Vyberajte z nasledujúcich možností: 
Čechy, Visliansko, Panónia, Lužice, Sliezsko. 
 

1………………………………  2 …………………………….. 3………………………… 

4 ……………………………...  5 …………………………….. 

 
 
 
                   1                                             
 
                                                                2 
                
                                3                                                 
 
                                                         Morava                         4 
                                                   
                                                    V E Ľ  K  Á         
                                                                           Váh     
                                                             
                                                                M O  R A V A 
                                                                                                                           P o t i s i e      
                                                                           Dunaj 
                                                                                           Z a d u n a j s k o    
                                                                          

                                                                5 
                                                                                                 Tisa 
 
                                                   
                                                                         Dráva 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  1 : 7 500 000 
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11.*  Na obrázku od Jana Gotha (z publikácie Dějiny národu českého)  je zachytená známa 
scéna, ktorá  pripomína udalosť z dejín Veľkej Moravy. 
Zodpovedajte nasledujúce otázky: 
 
a) zo štyroch postáv vymenujte tri ……………………………………………………………. 

b) aká udalosť je na obrázku ………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………… 

c) v ktorom historickom prameni je zaznamenaná táto udalosť (= názov prameňa) …………. 

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

d) kto je autorom tohto prameňa ……………………………………………………………... 

e) akú funkciu a v ktorej krajine zastával  autor prameňa ……………………………………... 

f) v ktorom storočí žil autor prameňa ………………………………………………………….. 
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12.*  Vyberte správny letopočet z  časovej osi a priraďte ho k správnej  udalosti. 
 

 
   
         863      864                      867               869      870                              874 
 
a) uznanie staroslovienčiny za liturgický jazyk                rok  .......................... 

b) zajatie Rastislava Svätoplukom                                    rok  .......................... 

c) mier vo Forchheime                                                      rok  .......................... 

d) príchod Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu        rok  .......................... 

e) smrť Konštantína v Ríme                                              rok  .......................... 

f) bitka pri Devíne (pri hrade Dowina)                             rok  ..........................   

 
 
 
13.  Prečítajte si ukážku z básnickej zbierky „Krvavé sonety“. Vo veršoch sú zachytené hrôzy 
prvej  svetovej vojny básnikom, ktorý toto obdobie osobne zažil. 
 
A národ oboril sa na národ  
s úmyslom vraždy, s besom skazite�a.  
Kres spráskal pušiek, zahrmely delá:  
zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd,  
 
kde bleskom kmitla hrozná Astarot.  
A jak v žne posta

�
 zbožia líha zrelá  

pod kosou, radom vá�ajú sa telá;  
v cveng šabie� šp�achce ��stvej krvi brod... 
 
 
Odpovedzte na nasledujúce otázky.  

a) Kto je autorom básnickej zbierky?    ........................................................................................ 

b) V ktorom roku  sa začala a v ktorom roku  skončila vojna? .................................................... 

c) Roztrieďte uvedené štáty do dvoch nepriateľských táborov, ako proti sebe bojovali: Rusko, 

Nemecko, Taliansko, Osmanská ríša, Srbsko, Bulharsko. 

 
 
          
                        Štáty   Dohody:                                                     Centrálne  mocnosti: 
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14.  V prvej svetovej vojne boli prvýkrát použité nové typy zbraní, 
hoci  ich  použitie bolo zakázané   Haagskou  konferenciou v roku 
1907. Ktoré zbrane? Správnu odpoveď podčiarknite. 
a) biologické zbrane 
b) jadrové zbrane 
c) chemické zbrane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.   Kartografi mali po prvej  svetovej vojne     plné  
ruky  práce  s kreslením  nových  máp. S pomocou 
mapy  vypíšte,   ktoré  nové   štáty  vznikli   v  strednej,  
v severovýchodnej a v juhovýchodnej Európe (neboli 
na mape Európy pred vypuknutím vojny). 
Rakúsko a Maďarsko ako nástupnícke štáty 
Rakúsko-Uhorska do odpovede nezaraďte. 
 
1 ......................................................                                                

2 ......................................................                                              

3 ...................................................... 

4 ...................................................... 

5 ......................................................                                      

6 ......................................................                                                          1 : 35 000 000 

 

16.    Známy výrok   „Jeden �ud, jedna ríša, jeden vodca!“ vypovedá o sile  propagandy 
v jednom európskom štáte v medzivojnovom období. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 
 
a) Pre ľud ktorej krajiny výrok platil? ................................................................................. 

b) O ktorej ríši v poradí v dejinách štátu výrok hovoril? .....................................................  

c) Kto sa v tomto štáte nazýval vodcom?   ........................................................................... 

d) Neustále opakovanie a zdôrazňovanie  výroku sa prisudzuje ministrovi ľudovej osvety 

a propagandy  tohto štátu, ako sa volal? …………………………………………………. 
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17.  Na obrázku vidíte britského premiéra  z konca 30-tych rokov 20. storočia po návrate 
z dôležitého stretnutia v Nemecku s predstaviteľmi ďalších  troch  európskych  mocností. 
Koncom  septembra  2008 sme  si pripomenuli 70. výročie tejto udalosti, ktorá sa významne 
dotkla vtedajšieho Československa. 
 
a) Ako sa nazýval prijatý dokument? 

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

b) Ktoré mocnosti (okrem V. Británie) tam rokovali? 

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

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

c) Ako sa volá britský premiér na obrázku? 

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

d) Časť ktorého územia malo Československo podľa  

prijatého dokumentu stratiť? 

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

 
 
 
18.  Na časovej osi sú letopočty, v ktorých sa dostali k moci vodcovia komunistického Ruska, 
neskôr Sovietskeho zväzu. K menám priraďte správne roky.  
 

 
           1917   1924                                          1953         1964                             1985 
 

a) Chruščov                rok  .......................... 

b) Gorbačov               rok  .......................... 

c) Lenin                      rok  ..........................      

d) Brežnev                  rok  .......................... 

e) Stalin                      rok  .......................... 

 

 
19. Vytvorte správne dvojice spojením významných politikov a štátov, ktoré viedli. 
A) Mao Ce-Tung                                 a) Vietnam 
B) Džaváharlál Nehrú                          b) Kuba 
C) Ho Či Min                                       c) Čína 
D) Kim Ir Sen                                      d) India 
E) Fidel Castro                                     e) KĽDR 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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20.  Keby som bol stúpencom Slovenskej národnej strany  v období medzivojnového 
Československa, na predvolebný míting by som šiel s transparentom: 
 
 
 
a) Nech žije Hlinka!                       
b) Nech žije Rázus! 
c) Nech žije Šrobár! 
 
 
 
 
 
 
 
Správnu odpoveď podčiarknite. 
 
 
21.  Keby som celý svoj život (1875 – 1949) prežil v Užhorode, bol by som občanom štyroch 
štátov. Vymenujte ich. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Mgr. Ľubomír Staňo (monotematická časť),  

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