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Číslo 

otázky 
Správna odpoveď 

Bodové 

hodnotenie 

1. Hadriána II. 1 b 

2.  

 

  

 

  

   

románsky 

1 b za správne umiestnenie „slohov“ + 1 b za určenie slohu 

2 b 

3. víťazstvo v peloponézskej vojne 

heilóti 

Leonidas 

dvaja králi 

0,5 b za každý pojem 

2 b 

4. 

 

proskripcie občianska vojna v Rímskej republike 

politika izolacionizmu Henry S. Trumann 

abolicionizmus hnutie za zrušenie otroctva 

norimberské zákony prenasledovanie Židov 

modus vivendi spôsob spolužitia/spokojné spolužitie 

norimberská proces vojnový tribunál 

0,5 b za každú správnu dvojicu 

3 b 

5. A) 1896; v Aténach 

B) jeden svetadiel 

0,5 b za každú správnu odpoveď 

1,5 b 

6. právo dosadzovať biskupov do úradu 1 b 

   
 



7. 1) Nástup Habsburgovcov na uhorský trón, po smrti uhorského panovníka v bitke pri 

Moháči, bol dramatický. Uhorská šľachta organizovala niekoľko stavovských 

protihabsburských povstaní. V priebehu takmer štyroch storočí musela dynastia 

trikrát čeliť aktu detronizácie. Stalo sa tak v tokoch 1797,1849, 1918. 

2) S vládou Františka Jozefa súvisí Bosenská kríza a Balkánske vojny. 

3) Na podporu rozvoja hospodárstva Mária Terézia upravila a zjednotila 

cechové nariadenia, ktoré vznikli ešte v stredoveku, ale v 18. storočí už boli 

brzdou rozvoja remeselnej výroby. Nariadenie podporovalo rozvoj manufaktúr. 

1 b za každú správnu odpoveď 

3 b 

8. Sardínia 

utrechtský mier 

bitka pri Solferine 

Mária Antoinetta 

0,5 b za každú správnu odpoveď 

2 b 

9. A) nesprávne 

B) nesprávne 
2 b 

10. 1) tzv. bartolomejská noc 

2) Tridentský koncil 

3) Mikuláš Koperník zverejnil názor o heliocentrickej sústave 

0,5 za každú správnu odpoveď 

1,5 b 

11. smrť Ondreja III. z Arpádovskej dynastie, bitka pri Rozhanovciach, vláda Ľudovíta I. 

Veľkého 
1 b 

12. A) 1895 

B) Andrej Kmeť 

1 b za každú správnu odpoveď  

2 b 

13. Februárovým 

1861 

krymskej 

1 b za každú správnu odpoveď 

3 b 

14. Zákon o osemhodinovom pracovnom čase 1 b 

15. Appeasmentu; ústupkov; ustupovania 

Chamberlain/Neville Chamberlain 
2  b 



1 b za každú správnu odpoveď 

16. A) Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko 

B) 1335 

C) k okamžitému spoločnému vojenskému postupu proti Turkom 

1 b za správnu odpoveď 

3 b 

17. I. sv. vojna – vzbura v Boke Kotorskej (Kragujevac), potopenie Lusitanie, Georges 

Clemenceau, Ferdinand Foch 

II. sv. vojna – útok na Pearl Harbor, Teheránska konferencia, Grigorij Žukov, 

varšavské povstanie 

iné – vyhlásenie nezávislosti Indie, Monroová doktrína, Malá dohoda, 

Płsudského prevrat, vojna Talianska proti Etiópii 

0,5 b za každý správne zaradený pojem 

6,5 b 

18. A) Sévres 

B) monarchia/kráľovstvo 

C)  k zmene štátneho zriadenia/k vyhláseniu republiky/k zmene režimu/k 

vzniku republiky 

1 b za každú správnu odpoveď 

3 b 

19. Rok Štát/štáty Udalosti 

1947 Československo jesenná kríza 

1949 Nemecko vznik NDR 

1956 Maďarsko revolúcia 

1961 Nemecko berlínsky múr 

1968 Československo pražská jar 

1977 Československo Charta 77 

1981 Poľsko vznik hnutia Solidarita 

1985 ZSSR glasnosť a perestrojka („informovanosť a prestavba“) 

1990 Nemecko zjednotenie Nemecka 

0,5 b za každú správnu dvojicu 

4,5 b 

20. a) 1. vznik Československej národnej rady v Paríži 

    2. občianska vojna v Rusku a prechod ku komunizmu 

    3. Briandov-Kelloggov pakt 

    4. Pribinove oslavy v Nitre 

    5. norimberské zákony 

b) prejavenie hromadného súhlasu/hromadný súhlas 

5 b 
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c) 1949 

d) obr. 1 – Bratislava 1968 – protest proti príchodu vojsk Varšavskej 

zmluvy/protest proti vpádu vojsk Varšavskej zmluvy/protest proti okupácii 

   obr. 2 - „nadvláda“ silných obchodných reťazcov/ovládanie 

spotrebiteľa/Amerika ako obchodná veľmoc, nadvláda dolára, „peniaze hýbu 

svetom“  

1 b za každú správnu odpoveď 

Spolu 50 bodov 


