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Autorské riešenie písomného testu pre kategórie A a  B  
 
Číslo 
otázky 

Správna odpove ď Bodové 
hodnotenie  

1. b, c, e, g, h    (pol boda za každú správnu odpoveď) 2,5 bodov 

2. A-Maďarsko, B-Turecko, C-Slovensko, D-Rakúsko, E-Slovensko, F-

Rakúsko      (pol boda za každú správnu odpoveď) 

3 body 

3. d)   (jeden bod za správnu odpoveď) 1 bod 

4. A-1308-1386, B- daňovú reformu, C- peňažnú reformu, D- zlatých 

(kremnických) dukátov       (pol boda za každú správnu odpoveď)                                                                                     

2 body 

5. A-5, B-3, C-4, D-1, E-2    (jeden bod za správnu dvojicu) 5 bodov 

6. A- Karol V., B- Filip II., C- Karol VI. (v Uhorsku ako Karol III.), D- Marie-

Terézie     (pol boda za každú správnu odpoveď)                                                                                           

2 body    

 

7. a)Bratislava-Užhorod, b) Nový Targ-Štúrovo, c) Hodonín-Štúrovo       

(pol boda za každú správnu odpoveď)  

3 body 

8. a) nie, b) áno, c) nie, d) nie       (pol boda za každú správnu odpoveď) 2 body 

9. b), d), g)    (pol boda za každú správnu odpoveď)  1,5 bodov 

10. A-3, B-4, C-5, D-1, E-2        (pol boda za každú správnu odpoveď)          2,5 bodov 

11. A - Matej Korvín, Huňady, B – 1467, C - Péter Pázmaň, D - 1635, E - 

1657, F - Košice     (pol boda za každú správnu odpoveď) 

3 body 

12. a) 1848, marcovými zákonmi, b) Uhorský snem, t.j. parlament     

(pol boda za každú správnu odpoveď)                                                  

1 bod 

13. a) rovnoprávnosť, b) volebné právo   (pol boda za každú správnu 
odpoveď) 

1 bod 

14. a) A. Hlinka; b) A. Dubček; c) M. Sokol; d) Š. Osuský   (pol boda za 
každú správnu odpoveď) 

2 body 

15. .1.- vzbura v Boke Kotorskej, potopenie Lusitanie, George Clemenceau ,  
Ferdinand Foch, Brest-Litovský mier;  2. - varšavské povstanie, Josip 
Broz Tito, útok na Pearl Harbor, Teheránska konferencia, Georgij Žukov  
(pol boda za každú správnu odpoveď)                                                                                                                              

5 bodov 

16. a), d), e)    (pol boda za každú správnu odpoveď) 1,5 bodov 
17. A - Nemecka, Hitlera; B - appeasementu, vyjednávania; C- Chamberlain 

(za A a B pol boda, za C jeden bod za správnu odpoveď)  

2 body 

18. Rakúsko-Uhorsko, Československá republika, Slovenská republika, 

Československá republika, Československá ľudovodemokratická 

republika, Československá socialistická republika, Československá 

socialistická federatívna republika, Česko-Slovenská republika,  

4,5 bodov 



Slovenská republika      (pol boda za každú správnu odpoveď) 

19. A) perla, B) dekolonizačného hnutia, C) neposlušnosti, D) Mahatmá  

Gándhí, E) 1947     (pol boda za každú správnu odpoveď)                                                                                                      

2,5 bodov 

20. Abolicionizmus  (za správnu odpoveď v tajničke 3 body) 3 body 
Spolu  50 bodov  

 


