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Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 

 

Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre SŠ 

6. ročník, školský rok 2013/2014  

Autorské riešenie písomného testu pre kategórie A a B  

 

Číslo 

otázky 

Správna odpoveď Bodové 

hodnotenie 

1. hod diskom, hod oštepom, beh, skok do diaľky, zápasenie 1 bod 

2. klasicizmus, renesancia 2 body 

3. a) južná hranica Slovenska (podunajsko), môže sa uznať aj južná hranica 

Škótska, 

b) územie dnešného Francúzska 

2 body 

4. akvadukt, Maxima cloaca, Via Appia 3 body 

5. Fernão Magalhães (uznať aj foneticky napísané meno), plavbou okolo 

sveta  

2 body 

6. a) Rím, nebola tam v stredoveku založená univerzita,  

b) Avari, nie sú germánsky kmeň,  

c) metropola, nie je územno-správna jednotka, (len pomenovanie veľkého 

mesta) 

(za správny výber z každého radu pojmov a zdôvodnenie, udeliť 2 body) 

6 bodov 

7. Vestfálsky mier          1 bod 

8. b) panovníkom a pápežom 1 bod 

9. d) luterán, e) autor Wormského ediktu  2 body 

10. b) sesterské republiky 1 bod 

11. b) nesprávne 1 bod 

12. a) Uhorsko, 1687, popravy protestantov, účastníkov protihabsburských 

povstaní, 

b) Boston/anglické kolónie na americkom kontinente, 1773, vzbura proti 

britskej správe, začiatok vojny za nezávislosť USA,  

c) Rusko, 1905, streľba do demonštrácie, začiatok revolúcie  

(uznať v dôvodoch  jednu z alternatív ako správnu) 

9 bodov 

13. nie 1 bod 

14. A - 1912,  B - druhá balkánska vojna (1913)                                                 2 body 
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15. a) áno, b) áno,  c) nie 3 body 

16. 11. november 1918, versaillský mierový systém 2 body 

17. A – E. Beneš, B – E. Hácha, C – výkonnú moc, D – čechoslovakizmus 4 body 

18. a) A, b) D, c) B, d) C 4 body 

19. Marshalov plán, 1947 2 body 

20. socialistický realizmus                                                                            1 bod 

Spolu 50 bodov 
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