
Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 

13. ročník, školský rok 2020/21 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Megjegyzés: a monotematikus rész kérdéseit * jelöltük meg 

 

1. * A 11. század közepén  három jelenlegi európai ország területének egy része állt az 

iszlám befolyása alatt. Sorold fel a  válaszíven annak a három országnak a nevét, amely 

az  említett korban nem állt az iszlám  befolyása alatt.  

Franciaország, Spanyolország, Görögország, Olaszország, Bulgária, Portugália 

 

 

2. * Az alább felsorolt lehetőségek közül válaszd ki azt a  hármat, amelyek  a nyugati 

szlávok keresztényesítésének   a központjait képezték és írd a válaszokat a válaszívre. 

Melyik központ volt az érsekség székhelye a  9. században? Az alábbi képen az egyik 

székhely jelenlegi képe látható.  

Bécs, Salzburg, Passzau, Graz, Regensburg, Hainburg   
 

 

 
3. * Egészítsd ki a válaszíven az alábbi szöveget. 

A 11. század felében ... A... elfoglalták ...B...várost, ahol Jézus Krisztus sírja volt. Ezért a 

pápa felhívást indított minden keresztényhez, hogy szabadítsák fel ezt a szent helyet és 

elindította a ...C... hadjáratokat. 

 



4. * Állítsd párba  az éveket az eseményekkel, abban a sorrendben, amelyben 

megtörténtek.  A helyes válaszokat írd a válaszívre.  Légy figyelmes, mert egy 

évszám két eseménnyel függ össze. 

a) 955 1) Nagy szabadságlevél aláírása 

b) 1066 2) Lech -mezei csata 

c) 1096 3) a középkor vége 

d) 1215 4) a Bizánci Birodalom szétesése 

e) 1291 5) a százéves háború kezdete 

f) 1337 6) a százéves háború befejezése 

g) 1453 7) a hastingi csata 

h) 1492 8) az első keresztes hadjárat 

9) az utolsó keresztes hadjárat 

 

5. * Az alábbi szöveget egészítsd ki a válaszíven. 

Miután a Frank Birodalom feloszlott, a keleti részéből megalkult….A… a nyugati részéből 

megalakult...B… 

 

 

6. * A válaszíven karikázd be, mely személyiségek találkozhattak az alább 

felsoroltak közül. 

 
a) I.  Leó pápa        és Attila hun vezér 

b) Capet  Hugo király    és Nagy Károly császár 

c) IV. (Szép) Fülöp király   és  Jeanne d’Arc  

d) Földnélküli  Jánod király  és Nagy Alfréd király 

e) I. Nagy Ottó király       és Hódító Vilmos király 

f) VII. Gergely pápa   és  IV.Henrik császár 

 

 
7. * Az alábbi megállapítások közül válaszd ki azokat, amelyek a francia király, IV. 

Szép Fülöp  uralkodását jellemzik. Írd a válaszívre azt a három helyes betűt.   

a) a 13. és a 14. század fordulóján uralkodott 

b) a 15. és a 16. század fordulóján uralkodott 

c) uralkodása idején a pápa székhelyét Rómából Párizsba helyezték 

d) uralkodása idején a pápa székhelyét Rómából Avignonba  helyezték 

e) uralkodása idejént a templomos lovagrendet támogatta 

f) megszüntette a templomos lovagrendet 



8. * Olvasd el az alábbi szöveget és javítsd ki a benne található négy hibát. A 

vastagbetűs szavak helyesek és nem módosíthatók/ nem javíthatók ki.  Írd a válaszívre 

a helytelen adatot és írd mellé a helyes választ. 

  A 16. században élt Jeanne d’Arc   és a harmincéves háború idején  a franciák oldalán 

harcolt  a spanyolok ellen.  Végül elfogták és lefejezték, mint eretneket.  

 

 

 
9.*Az alábbi megállapítások közül válaszd ki azokat, amelyek az angol  király, I. Vilmos   

uralkodását jellemzik. Írd a válaszívre azt a négy betűt, amelyek a helyes válaszoknál 

találhatók.   

  

a) a  11. században élt 

b) a  12. században élt 

c)  Földnélküli -nek nevezték 

d) Hódítónak nevezték 

e) eredetileg  norvég  hadvezér volt 

f) eredetileg  normann  hadvezér volt 

g) uralkodása idején az angol királyi 

udvarban főleg angolul beszéltek 

h) uralkodása idején az angol királyi udvarban főleg franciául   
beszéltek 

 
10. * Olvasd el az alábbi szöveget és javítsd ki a benne található négy hibát. A 

vastagbetűs szavak helyesek és nem módosíthatók/ nem javíthatók ki.  Írd 

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

  

A német uralkodó I. Nagy Ottó   a 9. században uralkodott.  Nem sikerült megállítania az 

ősmagyar törzsek előrenyomulását és serege a Duna folyó mellett   vereséget szenvedtek.  

 

  

11. * Írd a válaszívre a négy uralkodó nevét, akik részt vettek a szentföldi 

hadjáratokban.   

 
I. Nagy Ottó, Oroszlánszívű Richard , III. Ottó , Szent IX. Lajos, IV. Szép Fülöp, Fülöp 

Ágost, II. Frigyes



12. * Az alábbi megállapítások közül válaszd ki azokat, amelyek VII. Gergely pápa 

korát jellemzik. Írd a válaszívre azt a négy betűt, amelyek a helyes válaszoknál 

találhatók.   

a) az egyházi és a világi hatalom 

egyetértésben igyekezett uralkodni 

b) az egyházi hatalom a világi hatalom fölé 

akart kerülni 

c) reform egyházi zsinatot hívtak össze, amely engedélyezte a katolikus papok házasodását 

d) reform egyházi zsinatot hívtak össze, 

amely elítélte a katolikus papok 

házasodását  

e) megkezdődött az invesztitúraharc  

 

f) az invesztitúraharc még VII. Gergely pápa életében véget ért 

g) VII. Gergelynek el kellett mennie Canossa várába, hogy   bocsánatot kérjen a német császártól 

h) a német császárnak el kellett mennie Canossa várába, hogy   bocsánatot kérjen  VII. Gergely pápától. 

 

 
13. Írd a válaszívre, melyik esemény történt meg később. 

a) Bosnia-Hercegovina az Osztrák-Magyar Monarchiához csatolása, avagy a szarajevói merénylet   

 

b) Bolsevik forradalom Oroszországban, avagy a párizsi békekonferencia  Versailles-ben 

 
c) a marne-i csata avagy  a Bruszilov-offenzíva  

 

 
14. A válaszíven karikázd be a  felsorolt országok közül azt a 7 országot, amelyek 

az első világháború idején mindvégig semlegesek maradtak.  

 

 
15. Állapítsd meg, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak és karikázd be 

ezeket a válaszíven. 

a)  1918. október 28-án Túrócszentmártonban ünnepélyesen kikiáltották a Csehszlovák Köztársaságot. 

b)  A Csehszlovák Nemzeti Tanács élén Vavro Šrobár állt. 

c) A pittsgurghi egyezmény a csehek és szlovákok közös államának feltételeit biztosította. 

d) A csehek és szlovákok külföldi ellenállása fontosabb szerepet játszott Csehszlovákia 

megalakulásánál, mint a hazai ellenállás.



16. Az alábbi megállapítások közül válaszd ki azokat, amelyek Milan Rastislav 

Štefánik  korát, működését és életét jellemzik. Írd a válaszívre azt a négy betűt, 

amelyek a helyes válaszoknál találhatók. 

 

a) A Csehszlovák Nemzeti Tanács titkára volt 

b) A Csehszlovák Nemzeti Tanács alelnöke volt 

c) Pozsonyban/Bratislava és Prágában tanult, és csillagász lett 

d) Pozsonyban/Bratislava és Prágában tanult, és orvos lett 

e)még az első világháború idején, hazatérése 

alkalmával repülőszerencsétlenségben  meghalt   

f) az első világháború befejezése után,  hazatérése 

alkalmával vonatszerencsétlenségben  meghalt  

g) az első világháború befejezése után,  hazatérése 

alkalmával repülőszerencsétlenségben  meghalt  

h) a csehszlovák légiók fő szervezője volt 

 

 
17. Írd a válaszívre, melyik esemény történt meg korábban . 

a) A Matica slovenská működésének újraindítása, avagy a kassai Műszaki Főiskola (Vysoká škola 

technická) megalapítása. 

b) Pozsony/Bratislava Csehszlovákiához csatolása, avagy a Szlovák Tanácsköztársaság megszűnése 

c) a Csehszlovák Köztársaság Alkotmányának elfogadása 1920-ban, avagy a kisantant magalapítása 

 

 
18. Írd a válaszívre a helyes válaszokat. 

a) Hogy nevezték a legrégibb és legismertebb szlovák nőegyletet az első Csehszlovák Köztársaságban? 

b) Hogy hívták az elnöknőjét? (a válaszíven találsz segédanyagot) 

 

 
19. Állapítsd meg, hogy az alábbi kijelentések közül melyek igazak és ezeket 

karikázd be a válaszíven. 

a) II. Miklós halála után Oroszországban Sztalin került hatalomra. 

b) Benito Mussolini 1921 októberében megszervezte a „római menetelést”. 

c) Adolf Hitler vezette a Nemzetiszocialista Német Munkáspártot. 

d) 1922 -ben Oroszországból a Szovjet Szocialista Országok Szövetsége lett.



20. Írd a válaszívre, hogy Szlovákiában az 1930-as népszámlálás szerint melyik 

nemzetiséghez jelentkezett több lakos.  

a) Magyarok vagy  Németek 

b) Zsidók vagy  Romák 

 

 
21. Írd a válaszívre a helyes válaszokat az alábbi kérdésekre. 

a) Milyen tradíciót (eredetileg ókorit) elevenített fel  Pierre de Coubertin? 

b) Hogy nevezték azt a művészeti irányzatot, amelyik érvényesült  a két háború közti 

Németországban és az épületek  építésénél  az üveg és vaskonstrukciót  használták? 

 

 
22. A tömör jellemzés alapján írd a válaszívre a 20. század jelentős szlovák 

személyiségének  keresztnevét és vezetéknevét. 

a) Hazafias családból származott, és mint az első szlovák, a csehszlovák kormány miniszterelnöke volt. 

b) Katolikus pap volt, egyéniségének ereje olyan méretű volt, hogy vezetéknevével neveztek 

el egy politikai pártot. 

 

 
23 . Állapítsd meg, hogy az alábbi kijelentések közül melyek igazak és a helyes 

válaszokat karikázd be a válaszíven.  

a) A vasbeton kerítéseket, torlaszokat Csehszlovákia határain még Hitler hatalomra lépése előtt kezdték 

el építeni 

b) 1936-ban  Csehszlovákia szövetséget kötött a Szovjetúnióval 

c) 1938 márciusában Németország elfoglalta Ausztriát 

d) A müncheni konferenciát 1938 májusában tartották meg 

e) A szlovák autonómiát Csehszlovákia keretében Zsolnán kiáltották ki 

f) A bécsi döntésre 1938 novemberében került sor 
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