
 Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 

 

Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 

11. ročník, školský rok 2018/19 

Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
A monotematikus rész kérdéseit  * jelöltük meg 

 

1. *  Csehszlovákia történetében egyetlen szlovák töltötte be a köztársasági elnök hivatalát. 

Írd le a nevét és vezetéknevét. 

 

2. *  1969.január 1-től  Csehszlovákia államjogi elrendezésében jelentős  változásra került sor, 

amely a reális politikai életben csak korlátozott mértékben érvényesült.  Írd le, milyen 

változásról volt szó. 
 

3. *  Milyen néven ismeretes az 1968-as  csehszlovák reformidőszak, amelyet ugynazon év 

augusztusában  leállítottak ?  A megnevezése két szóból  tevődik össze. Az egyik  szó  

a város nevéből a másik pedig az évszak  megnevezéséből   indul ki. 

 

4. * Olvasd el az alábbi szöveget és javítsd ki benne a 3 hibát.  A vastagbetűs szavak helyesek  

és nem javíthatók. 

 

 Ludvík Svoboda tábornok  az első világháború idején a 3. csehszlovák hadtest 

parancsnoka volt és az ötödik kommunista köztársasági elnök volt.  1979-ben halt meg.  

 
 

5. * Az  1968 – 1989 –es években  Csehszlovákiát  CSSZK rövidítéssel is  írták. 

Írd le helyesen mindhárom betű jelentését. 

 
 

6* Olvasd el az alábbi szöveget és javítsd ki a benne lévő 3 hibát.  A vastagbetűs 

számok és betűk helyesek és nem javíthatók. 

 
 1989. november 17-én   Prágában tüntettek  

a földművesek.  1989.  október 16-án 

a diákok Pozsonyban  tüntettek.  Mindkét 

tüntetés beindította a SZKP/ KSSZ uralkodó 

párt bukását és  a kommunista rendszer 

bukását Csehszlovákiában. 

 

 

 

 

 

 

7*  Írd le, hogy nevezték a két legerősebb polgári mozgalmat, amely Csehországban és Szlovákiában 

alakult meg az 1989-es  meghatározó események után.  Melyik logójában  volt a stilizált  V betű? 



8*   A képen a    Szlovákiából származó 

legismertebb jégkorongozó látható, a  kapitán 

„C“ jellel a vállán.  Ennek a jégkorongozónak 

az érdeme, hogy Csehszlovákia 1969 

márciusában legyőzte a Szovjetúniót.   

 

Írd a válaszívre: 

A) hogy hívták a 

jégkorongozót (elég leírni a 

vezetéknevét) 

B) mit váltott ki ez a győzelem Csehszlovákiában. 
 

 

9.* A normalizációval kapcsolatban  1968 után egyre gyakrabban jelentek meg azok a fogalmak, 

amelyeket elrejtettünk az alábbi szóhalmazokban.  A megfejtést írd a válaszívre . 

 

A) zdatsami C) ciagnásta 
 

B) lúciararevokont D) gráciaemi 

 

 

10. *  1987-ben a csehszlovák kommunisták  kongresszusán  Gustáv Husákot a párt élén 

egy fiatalabb politikus váltotta fel. 

 

A) Hogy hívták ezt a politikust (írd le a nevét és a vezetéknevét) 

B) Hogy nevezték a kommunista párt legfelsőbb képviselőjének hivatalos 

funkcióját  abban az időszakban? Segítségül szolgálnak a kezdőbetűk 

a válaszíven. 

 

11. *  A múlt század  70. és 80-as éveiben  (a szabadság hiányának időszakában)  több 

szlovák sportoló ért el  jelentős sikert, beleszámítva az olimpiai aranyérmet is.  Írd 

a sportolók nevéhez  a sportágat, amelyben  olimpiai aranyérmesek lettek.  Majd 

határozd meg, melyik sportoló nyerte meg előbb az olimpiai érmet. 

 

Ondrej Nepela ,Anton Tkáč, Jozef Pribylinec, Miloš Mečíř 

teniszezés, műkorcsolyázás, kerékpározás,gyaloglás 

 

 

A)  Anton Tkáč vagy Jozef Pribylinec nyerte meg előbb az olimpiai aranyérmet 

B)  Miloš Mečíř vagy Ondrej Nepela nyerte meg előbb az olimpiai aranyérmet 

 
12. *  Az erőszakmentes  rendszerváltással kapcsolatban Csehszlovákiában 1989-ben,  a 

forradalom két megnevezést kapott.  Mindkét megnevezést írd a válaszívre. Segítségül 

szolgálnak a kezdőbetűk. 



13. * A kommunista kormány bukása  Csehszlovákiában  több személyiség számára utat 

nyitott   a politikai életbe történő visszatérésre, akik 1968 után  „kegyvesztettek“ lettek.  

A legismertebb közülük  Alexander Dubček volt, aki magas alkotmányos  pozícióba került.  

Írd a válaszívre az intézmény megnevezését és a funciót, amelyet  betöltött. 

 

 
14. *  Olvasd el figyelmesen a szöveget és írd a válaszívre a hiányzó szavakat. 

 
 A forradalmi változások újra felvetették Szlovákiában a nem kielégítően rendezett 

államjogi kérdéseket. Három évig tárgyaltak, majd a tárgyalásokat az akkori  

szlovák kormáynyfő  .... (A)..........és a cseh kormányfő ...(B).......közösen döntött az 

állam  szétválasztásáról. A legerősebb politikai pártok képviselőinek döntését   

1992 ....(C) ....hónapjában jóváhagyta az állam legfelsőbb törvényhozó szerve.   

 

 

 
15. *  A Szlovák Köztársaságban  minden évben, szeptember 1-én  megemlékezünk az Alkotmány 

Napjáról.  A válaszokat az alábbi kérdésekre írd  a válaszívre. 

 
a) Melyik évben fogadták el az alkotmányt? 

b)  Hogy nevezték akkor  azt a legfelsőbb törvényhozó szervet, melynek képviselői elfogadták  az 

alkotmányt? 

 

 
16.  Az elmúlt év őszén  emlékeztünk meg  a kerek, 100. évfordulóról, amikor egy új állam jött 

létre  közép Európában.  Az állam két közeli szláv nemzet döntése alapján jött létre, amelyből az 

egyik nemzet a Habsburg monarchia  magyar részében élt a másik nemzet pedig az osztrák 

részében.  Hozzájuk csatolódott egy további szláv nemzet, amely  az egykori Magyarország keleti 

részében élt. 

 

a) Milyen új államról volt szó? 

b) Melyik volt ez a három szláv nemzet? 

 

17.  Olvasd el figyelmesen a szöveget és válaszolj  helyesen 

 

Az intézménynek 14 osztálya volt. Szlovákia közigazgatását, gazdaságát, köz- és kulturális életét 

igazgatta.  Élén Vavro Šrobár állt.  Írd le az intézmény teljes megnevezését. 



18.  Az első világháború után fellendült a gépkocsiipar. Abban az időben sok olyan cég gyártotta 

a gépkocsikat, amely  mostanáig lézetik.  Állítsd párba az autómárkákat és az  országokat, 

amelyekben ezek a cégek működtek. 

 

1) Németország                    A) Fiat 

2) Nagy - Britannia B) Ford 

3) Olaszország C) Volkswagen 

4) USA D) Citroen 

5) Franciaország E) Austin 

 

19. Az oroszországi fordulat után a bolsevikek a forradalmat Európa  más országaira is ki akarták 

terjeszteni. 

 

Ez részben sikerült is nekik, amikor rövid időre három országban megalakult az úgynevezett  

tanácsköztársaság. Sorold fel, mely országokban  került erre sor. 

 

20.  Eredetileg tanító volt, később pedig újságíróként dolgozott.  Az első világháború előtt 

a szocializmus híve volt, majd ezt a nézetét megváltoztatta.  A terrorista szervezetből, melyet 

megalapított, politikai párt lett.  1922 –ben államcsínyt követett el, hogy bekerülhessen a felső 

politikába. 

 

a) Írd le a diktátor nevét. 

b) Melyik országban került hatalomra? 

c) Hogy nevezték a politikai pártját? 

d) Melyik birodalom felújításáról beszélt? 

 

21. „Egy nemzet, egy birodalom, egy vezér“. Ez volt a diktatúra jelszava, melyet az egyik  
európai országban a nemzetiszocialsta párt tagjai fogalmaztak meg. Válaszolj az alábbi 

kérdésekre. 

 

a) Melyik országban jött létre ez a diktatúra? 

b) Hogy  hangzik szlovákul a nemzetiszocialista párt teljes megnevezése? 

c) Mi volt a párt rövidebb  megnevezése? 

d) Hogy hívták a párt vezérét (név és vezetéknév)? 

 
 

22.  A két világháború közötti Csehszlovákiában a politikai pártok autonomista és centralista 

irányzatba tömörültek.   Az alább felsorolt lehetőségek közül válaszd ki a centralista és  az 

autonomista irányzathoz tartozókat. 

 

a) … az erős, centrális, Prágából irányított kormány hívei voltak 

b) … autonómiát követeltek Szlovákia számára 

c) … önálló országgyűlést követeltek  Szlovákia számára 

d) … az egységes csehszlovák nemzet hívei voltak 

e) … valószínűleg a szociáldemokrata párt választói közé tartoztak 

f) … valószínűleg a Hlinka Szlovák Néppártja választói közé tartoztak 



23.  Az  1939 és 1941 –es években a német hadsereg 

több hadműveletet valósított meg. 

 

Válaszd ki, melyik hadműveletet valósítottak  

meg korábban.  

 
 

a) Cseh- és Morvaország elfoglalása vagy  

Lengyelország megtámadása 

 

b) a Szovjetúnió  megtámadása vagy Franciaország  megtámadása, 

 

c) Dánia megtámadása vagy  Jugoszlávia megtámadása  

 

 

24. A második világhábrú egyik döntő csatája  az El Alameine- csata volt. 

 

a) Melyik jelenlegi államban játszódott le ez a csata? 

b) Ki győzött a csatában? 

 

25. Történelmünk melyik személyiségéhez  kapcsolódnak az alábbi fogalmak? Írd le a teljes 

nevét és a legmagasabb állami funkciót, amelyet betöltött. 

 

Nagybiccse, Bécs, Bánovce nad Bebravou, egészségügyi  miniszter, pap 
 

26. Figyelmesen olvasd el az alábbi szöveget és válaszolj helyesen. A... (B)....helyére írd 

a válaszívre a pontos dátumot. 

 

A karácsonyi egyezményt .....(A).....év decemberében írták alá. Az egyezményben figyelembe vették 

 Szlovákia fegyveres ellenállását (felkelést) Németország ellen.  Ez a felkelés ....(B)....tört ki. Végül 

...C...hónap végén a harcot a hegyekben folytatták. 
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