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Megjegyzés: a monotematikus rész kérdéseit * jelöltük meg 

1. * Olvasd el az alábbi szöveget, találd meg és javítsd ki a benne lévő két hibát. 

A vastagbetűs szavak helyesek és nem változtathatók meg/javíthatók ki. Írd 

a válaszívre a helytelen adatot és írd mellé a helyes választ. 

Az USA-ban és Kanadában élő honfitársak  kevésbé szabad körülmények között éltek, mint 

a Magyarországon élő szlovákok.  

Már az első világháború kezdetén   követelelték  a szlovákok  önrendelkezési jogát. 

 

 
2. *  A válaszíven egészítsd ki a szöveget. 

A skót újságíró és történész , Roger W. Seton (a 

képen látható) már az 1. világháború előtt foglakozott 

az  ... A ... kisebbségek helyzetével Magyarországon, 

különösen a szlovákkérdéssel. 

 

 

 

 

 

3. *  Állítsd  párba  az időrendi adatokat az eseményekkel. 

a)  1915 október 1) Csehszlovákia  függetlenségének kikiáltása  

b)  1918 május 2) A clevelandi  egyezmény aláírása  

c)  1918 október 3) A pittsburghi egyezmény aláírása  

 

 
4. *  Olvasd el az alábbi szöveget és javítsd ki a benne található három hibát.  

A vastagbetűs szavak helyesek és nem javíthatók ki.  Írd a válaszívre a hibás adatot 

és  írd mellé a helyes megfelelőjét. 

 

A Nemzeti Tábor  Prágában 1918. október 8-án  kikiáltotta az önálló csehszlovák állam 

megalakulását.  A bizottság ülését az Obecny dom épületében tartották. Szlovák részről 

az ülésen  Vavro Chrobák vett részt. 

 

 



W T U I S O C H Á 

A V G N I M L K Y 

S A D E B Q S Z T 

P R E P Í I B I N 

O U I R R N T D F 

J G H A A I Q P O 

A X Š H H V N I E 

I O E A R T V S T 

K R T Z P A R Í Ž 

 

5. * Nézd meg a mellékelt képen 

a zászlót és válaszolj az alábbi 

kérdésekre.   A színek nevét is 

feltüntettük. 

A.  Melyik ország zászlajának a 

terve látható a képen? 

B. Írd le, kinek a tervei alapján készült. 

C. Elfogadták  ezt a tervet?  
 

 

 

 

 

6. *  A felsorolt hivatások és funkciók közül melyek jellemzik  M. R. Štefánikot? 

Válaszd ki a négy megfelelőt. 

medikus, pilóta, archeológus-régész, meteorológus, űrhajós, képviselő, katona, klimatológus, 

csillagász 

 

7. *  A felsorolt hivatások és funkciók közül melyek jellemzik   E. Benešt? Válaszd ki 

a négy megfelelőt. 

jogász, orvos, miniszterelnök, titkár, katona, szociológus, miniszter, köztársasági elnök 

 

8*  Találd meg a rejtvényben M. R. Štefánik életéhez kötődő   öt hely nevét. A neveket   

írd a válaszívre. 
 

 

9* Olvasd el az alábbi idézetet és válaszolj a kérdésekre. 

 

„Az ezeréves  házasság a magyarokkal nem sikerült. El kell válnunk.“ 

 

A. Kinek a nevéhez fűződik ez a kijelentés? Elég leírni a vezetéknevet. 

B.  Melyik városban hangzott el  az idézett kijelentés? 

C. Ki élt „házasságban“  a magyarokkal? 



10*  Kapcsold a szlovák politikai élet személyiségeit a hozzájuk fűzödö eseményhez. 

A megoldást írd a válaszívre. 

 
a) Matúš Dula 1) Hlas folyóirat társalapítója  

b) Vavro Šrobár 2) Bécsben  tevékenykedett  

c) Emanuel Lehocký 3) Magyar Országgyűlés képviselője  

d) Ferdinand Juriga 4) szociáldemokraták elnöke 

e) Milan Hodža 5) SZNP elnöke 

 

 
11* A szlovák politikusok 1918-ban megalapították  azt a hivatalos szervet, amely 

a szlovák nemzet nevében lépett fel és megfogalmazta követeléseit. Írd a válaszívre:  

 

A. Mi volt a hivatalos szerv neve? 

B.  Ki állt az élén? Elég leírni a vezetéknevét. 

 

 
   12* Állítsd  párba  az időrendi adatokat az eseményekkel, amelyek M. R. Štefánik életéhez 

kapcsolódnak. 

 
a) 1919.május 4. 1) megérkezés  Párizsba  

b) 1880. július 21. 2) utazás Oroszországba  

c) 1904. november 3) utazás az  USA - ba 

d) 1916 nyara 4) születési dátuma 

e) 1917 júniusa 5) elhalálozási dátuma 

 

 

   13* Írd a válaszívre annak a 4 államnak a nevét, ahol az 1. világháború idején nem alakultak 

meg  csehszlovák katonai egységek.  

Lengyelország, Oroszország, Finnország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, 

Ausztria 

 

14*  Olvasd el   Csehszlovákia kikiáltásához fűződő állításokat és állapítsd meg, hogy igazak-e 

vagy hamisak.  A kérdőíven karikázd be a megfelelő választ (igen vagy nem). 

 
      A. 1918. május 1-én  Liptószentmiklóson felvetették a közös csehszlovák állam  

     kikiáltásának    gondolatát. Igaz az állítás? 

  B. Matúš Dula  kezdte szervezni a Szlovák Nemzeti Tanácsot.  Igaz az állítás?  

C. A Szlovák Nemzeti Tanácsot  titkos gyűlésen  alapította meg néhány kiválasztott szlovák    

politikus. Igaz az állítás? 

D. 1918. október 30-án  Túrócszentmártonban került sor a szlovák küldöttek   nyilvános 

gyűlésére, melyet a magyar hatóságok nem engedélyeztek. Igaz az állítás? 

E.  A gyűlésen elfogadták az ú.n. Márton-i követelések nevű dokumentumot. Igaz az állítás? 

F.  Ezen a gyűlésen a résztvevők csatlakoztak a csehek és szlovákok közös államához, amely 

abban az időben még nem létezett. Igaz az állítás? 

 



15.  Az 1. világháborúban egymás ellen harcoltak az ú.n. Antant országok, és 

a Hármas Szövetség országai.  A válaszokat az alábbi kérdésekre írd 

a válaszívre. 

 
A. Sorold fel, mely európai hatalmak tartoztak az Antanthoz és melyek alkották 

a Hármas Szövetséget még az első világháború kitörése előtti időben. 

 

B. Az egyik nagyhatalom megszegte a szerződést és nem lépett be a háborúba 

a szövetségesei oldalán. Melyik állam szegte meg a szerződést?  

 

16. Az alábbiakból válaszd ki a három helyes választ amelyek a nyugati fronton 

folytatott harcokra  vonatkoznak az 1. világháború idején. Írd a válaszívre a   helyes 

válaszok betűjelét.  

A. A nyugati frontot a harcok gyors lefolyása és a harci vonal előretörése jellemezte.  

B. Az első tankokat a  keleti fronton aratott sikereik után vetették be. 

C. A nyugati frontra jellemző volt  a hosszadalmas  árokharc. 

D. A nyugati front harcainak  túlnyomó része Németország területén zajlott. 

E. A nyugati front harcainak túlnyomó része  Franciaország és Belgium területén zajlott. 

F. A nyugati front jelentős momentuma volt az USA seregeinek bevetése.  

 

  17. Az alábbiakból válaszd ki a három helyes választ amelyek a keleti fronton 

folytatott harcokra  vonatkoznak az 1. világháború idején. Írd a válaszívre a   helyes 

válaszok betűjelét.  

A. A keleti fronton  Oroszország  és  Ausztria-Magyarország seregei harcoltak egymás ellen. 

B. Az orosz hadsereg a háború elején sikeresen előrenyomult nyugat felé és átlépte a Kárpátokat. 

C. A keleti fronton egymás ellen harcoltak  Oroszország, Ausztria-Magyarország és Németország 

seregei. 

D. A keleti frontra, éppúgy, mint a nyugati frontra, jellemző volt a hosszadalmas árokharc. 

E. Oroszországnak nehéz volt a háború vezetése, mellyel képtelen volt megbirkózni. 

F. A harcok a keleti fronton ugyanabban az időben értek véget, mint a nyugati fronton. 

 

18. Az 1. világháborút követő Párizs melletti  béketárgyalások 1919. 1. 18 –tól 1920. 1. 

21-ig tartottak.  Döntő szavuk a győztes államoknak volt, amelyek az Ötök Tanácsát 

alkották. Írd a válaszívre, mely államok alkották az Ötök Tanácsát. 

 

19. Az 1. Világháborút követően megalakult Csehszlovákia,Lengyelország és Jugoszlávia. 

Sorold fel, mely államok keletkeztek újonnan és melyek lettek megújítva, mivel a múltban 

megszüntek létezni. A válaszokat írd a válaszívre.  

 

20.  Az elmúlt esztendőben emlékeztünk meg egy viharos esemény 100 éves 

évfordulójáról, melyre  Kelet- Szlovákiában került sor. Az esemény egy új állam (habár 

rövid ideig tartó) megalakulásához vezetett. A válaszokat írd a válaszívre.  

 
A. Mi volt az ország neve, amely rövid ideig létezett?  A neve három szóból áll.  

B. Melyik politikai/ideológiai irányzat támogatói  kiáltották ki ezt az államot? Az alább 

felsorolt lehetőségek közül válassz ki egyet-  földművesek, bolsevikek, nemzetiszocialisták, 

ludákok. 



21.  Az 1. világháború után Magyarország elvesztette területének nagy részét, és nem akart 

kibékülni ezzel az új helyzettel. A magyar revíziós törekvések ellen Közép-Európában  létrejött  

a három érintett állam szövetsége.  A válaszokat az alábbi kérdésekre írd a  válaszívre. 

 
A. Milyen néven ismeretes ez a szövetség? 

B. Melyik évben jött létre? 

C. Melyik három állam között jött létre ez  a szövetség ? 

 

22. Az emberek elégedetlensége az 1. világháború befejezése után  az egyes országokban 

a kemény diktatúra megalakulásához  vezetett.  Ilyen ország volt az egyik európai  háborús 

győztes ország is, ahol 1922-ben  jött létre a diktatúra.  Írd  a helyes válaszokat 

a válaszívre.  

A. Melyik országról  volt szó? 

B. Hogy nevezték a politikai párt támogatóit, melynek a vezetője  átvette a hatalmat az említett 

évben? 

C. Írd le a vezetőjük nevét. (elég leírni a vezetéknevét) 

 

23. Állapítsd meg, hogy az alábbi  kijelentések igazak, vagy nem.  A helyes választ 

karikázd be a válaszíven. 

A. Az NSDAP rövidítés a Nemzetiszocialista Agrárpártot jelenti. 

B. Az NSDAP  támogatottsága a gazdasági válság  kirobbanása után megnövekedett.  

C. Az NSDAP Németországban demokratikus úton – választások eredményeként került hatalomra. 

D. Az  NSDAP vezetője 1933 januárjában német köztársasági elnök  lett. 

 

24.  Írd a válaszívre az évet, mikor alapították meg: 

A. A Komenský Egyetem Pozsonyban/ Bratislava 

B. Műszaki Főiskola Kassán 

 

 
25. A képen a  20. század egyik leghíresebb művészét láthatjuk. 

A válaszokat az alábbi kérdésekre írd a válaszívre. 

 
A. Hogy hívják a művészt? Írd le legalább a vezetéknevét. 

B. Melyik európai országból származott? 

C. Hogy nevezik a művészeti stílust, amelyben  alkotott. 
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