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

–––-----------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Poznámka: otázky monotematickej časti sú označené * 

 

1.* Pred 1. svetovou vojnou vznikli v Európe dva mocenské bloky - (Troj)Dohoda a Trojspolok. K 

rokom uvedeným v odpoveďovom hárku uveďte udalosť, ktorá sa týka vzniku týchto blokov. 

 

2.* Do prvej svetovej vojny vstupovali všetky krajiny s konkrétnymi cieľmi, ktoré chceli dosiahnuť. K 

uvedeným krajinám priraďte správny cieľ. Jeden cieľ prislúcha dvom krajinám. 

 

                              Krajiny - Rusko, Rakúsko-Uhorsko, Francúzsko, Veľká Británia 

            Ciele - udržať rovnováhu v Európe, oslabiť Nemecko, posilniť svoju moc/vplyv na Balkáne 

 

3.* Štyri veľmoci zapojené do prvej svetovej vojny mali na svojom čele cisára, resp. cára. Uveďte, o 

ktoré krajiny išlo a k trom z nich doplňte aj mená vládcov. 

 

4.* Čo bolo bezprostrednou príčinou vyhlásenia vojny Nemecku zo strany Veľkej Británie? 

a) Porušenie neutrality Belgicka zo strany Nemecka 

b) Vojenský útok nemeckých síl na územie patriace Veľkej Británii 

c) Podpora Nemecka Rakúsko-Uhorsku pri ultimáte Srbsku 

 

5.* O čo išlo počas 1. svetovej vojny v tzv. "behu k moru"? 

a) o udržiavanie dobrej kondície vojakov 

b) o prestížnu súťaž medzi vojenskými jednotkami? 

c) o snahu obkľúčiť nepriateľa 

 

6.* Prečítajte si slová Vavra Šrobára z prvého roka 1. svetovej vojny a odpovedzte na nasledujúce 

otázky. 

Slovenský ľud čakal kozákov ako spasiteľa z jarma maďarskej tyranie. Ženičky kŕmili bravčový 

dobytok pre nich, vyhrážali sa Maďarom a maďarónom... 

a) Vojsko ktorého štátu predstavovali spomínaní kozáci? 

b) Vyplnili sa tieto nádeje? 

 

7.* Ako naturalizovaný Francúz sa na jeseň 1914 prihlásil do francúzskej armády, kde absolvoval 

pilotný výcvik a od mája 1915 bojoval pri Arrase. Zorganizoval meteorologickú službu pre francúzske 

vojenské letectvo. Za zásluhy ho ocenili viacerými vyznamenaniami a napokon získal až hodnosť 

generála. Uveďte meno tohto naturalizovaného Francúza. 



 

8.* Situácia v Európe na začiatku prvej svetovej 

vojny sa dramaticky líšila od situácie na jej konci. 

Uvedené pojmy priraďte v odpoveďovom hárku k 

správnemu obdobiu. Ku ktorému z nich patrí 

pripojená fotografia?  

 

hospodárska kríza, dobrovoľníci, odpor k vojne, 

presvedčenie o krátkej vojne, nadšenie z vojny, 

veľký technologický pokrok, revolučné nálady  

 

 

9.* Na západnom fronte sa odohrali viaceré veľké bitky, ktoré si vyžiadali množstvo obetí. K 

nasledovným bitkám uveďte, ktorá strana v nej zvíťazila, prípadne či dopadla nerozhodne. 

a) bitka pri Marne 

b) bitka pri Verdune 

c) bitka pri Somme 

 

10.* V 1. svetovej vojne sa preslávilo viacero vojenských veliteľov. Doplňte mená štyroch z nich v 

odpoveďovom hárku a ku každému z nich uveďte aj štát, v ktorého armáde slúžil počas prvej svetovej 

vojny. 

 

11.* Nemecko na bombardovanie nepriateľov používalo aj veľmi špecifickú vzdušnú zbraň. O aký typ 

vzdušnej zbrane išlo? Pod akým menom bola známa (podľa svojho vynálezcu a výrobcu)? 

 

12.* Akým prívlastkom nazývali súčasníci 1. svetovú vojnu? 

 

13.* Začiatkom júna 1918 bolo za vzburu popravených 44 vojakov 

Rakúsko-uhorskej armády na južnom – balkánskom fronte. Túto 

smutnú udalosť pripomína aj pamätník na fotografii. V ktorom 

meste a na území ktorého štátu sa táto vzbura odohrala?  

 

 

 

 

 

 

14.* Prvá svetová vojna zmenila rozloženie síl vo svete. Uvedené krajiny rozdeľte podľa toho, či po 

vojne boli silnejšie alebo slabšie. Každý štát môžete uviesť len raz. 

                                   Rusko, USA, Japonsko, Nemecko, Veľká Británia 

 

 



15.* Zážitky z prvej svetovej vojny významným spôsobom ovplyvnili milióny vojakov, medzi inými aj 

jedného, ktorý si dal za jeden zo svojich hlavných politických cieľov napraviť potupenie nemeckého 

národa mierovou zmluvou z Versailles. O 15 rokov po skončení prvej svetovej vojny sa skutočne 

dostal k moci. Uveďte meno tohto politika. 

 

16. Vysvetlite stručne, čo sú to reparácie. 

 

17. Uveďte celé meno 1. predsedu vlády Československa (na fotografii). Bol 

predstaviteľom domáceho alebo zahraničného odboja?  

 

 

 

 

18. V roku 1919 bol na časti územia Slovenska vyhlásený boľševický štát. Uveďte, ako sa nazýval. 

 

19. Pod skratkou MD sa skrýva zoskupenie troch štátov v strednej Európe v medzivojnovom období. 

a) Uveďte, čo znamená táto skratka. 

b) Ktoré štáty boli členmi tohto zoskupenia? 

c) Ktorý susediaci štát vnímali členské štáty tohto zoskupenia ako svojho najväčšieho nepriateľa? 

 

20. Tento československý demokratický politik zohrával významnú úlohu počas prvých desaťročí 

Československa – v roku 1918, 1938 i 1948, zastával tie najvyššie funkcie a zapojil sa do zahraničného 

odboja počas prvej i druhej svetovej vojny. Uveďte jeho celé meno. 

 

21. Uveďte, s ktorými štátmi susedilo Československo v roku 1935. 

 

22. Prečítajte si nasledujúci text a s pomocou fotografií 

odpovedzte na otázky. 

 

Keď nezabudnuteľný milý tulák s paličkou, úzkym 

sakom a priveľkými topánkami oslavoval šesťdesiatku, 

dostal blahoprajný list aj od známeho vedca. 

- Uchvacuje ma svetový charakter Vášho umenia. Celý 

svet je Vami očarený, lebo všetci Vám rozumejú.  

Pán s paličkou mu odpovedal: 

- Aj Vaša sláva je obdivuhodná, pán profesor. Celý svet je Vami uchvátený, i keď Vám nikto nerozumie. 

 

a) Uveďte meno herca a režiséra – tuláka s paličkou. 

b) Uveďte meno tohto známeho vedca. 

c) Uveďte, ako sa volá jeho najslávnejšia teória, ktorej „nikto nerozumie“? 

d) Z ktorého štátu tento vedec pochádzal? 

 

 



23. V 30. rokoch minulého storočia sa v Nemecku dostali k moci (označte jednu správnu odpoveď)... 

a) nacionalisti, 

b) nacisti, 

c) národní fašisti.  

 

24. V skomolených menách nájdite štyroch významných slovenských politikov z čias vojnového 

slovenského štátu. 

                       Rolka Doris, Katech Vojtu, Ander Machalex, Ďurin Danderfčanský  

 

25. Spomedzi uvedených tvrdení vyberte štyri, ktoré charakterizujú vojnový slovenský štát. Písmená 

správnych tvrdení zapíšte do odpoveďového hárku. 

a) demokratický politický režim              b) vláda jednej strany 

c) nezávislá zahraničná politika               d) rozvoj vysokého školstva 

e) spojenec nacistického Nemecka          f) mierové súžitie so susednými štátmi 

g) relatívna hospodárska prosperita 

 

26. Sovietsky zväz bol na začiatku druhej svetovej vojny agresorom, ktorý napadol niekoľko štátov a 

viaceré z nich pripojil k svojmu územiu. Uveďte štyri štáty, ktoré napadol. 

 

27. V tomto roku si pripomíname 70. výročie významnej udalosti našich dejín i dejín 2. svetovej vojny. 

a) O ktorú udalosť ide? 

b) Uveďte mená dvoch vojenských veliteľov - generálov, s ktorými je táto udalosť spojená. 

c) Ako sa nazýval riadiaci orgán tejto udalosti a v ktorom meste sídlil? 

 

28. Fotografia zachytáva jednu z najvýznamnejších 

operácií 2. svetovej vojny, ktorá významnou mierou 

prispela k porážke nacistického Nemecka, a ktorej okrúhle 

výročie si v tomto roku pripomíname. 

a) O ktorú udalosť išlo? 

b) Uveďte presný dátum, kedy sa začala. 

c) Na území ktorého súčasného štátu sa odohrala? 
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