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Testové úlohy pre kategóriu D (8. ročník ZŠ a 3. 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.* Predzvesťou 1. svetovej vojny boli dve vojny na Balkáne, známe ako 1. a 2. balkánska vojna.  

 

a) Uveďte, v ktorých rokoch sa udiali a ktoré strany/štáty v nich stáli proti sebe. 

b) Výsledkom každej z vojen boli značné územné straty dvoch zúčastnených štátov. Uveďte 

ktorých. 

c) Vďaka týmto vojnám vznikol na Balkáne aj nový štát. O ktorý štát išlo?  

 

 

3.* Jednou z príčin prvej svetovej vojny bol aj boj za získanie 

nových kolónií vo svete. V 19. storočí sa do centra pozornosti dostala 

predovšetkým Afrika. Svoje kolónie tu postupne získalo až sedem 

európskych štátov.  

Uveďte, o ktoré štáty išlo. Pomôžte si aj pripojenou mapkou 

 

 

 

 

 

4.* Jednotlivé mocnosti si na začiatku vojny dávali tzv. ultimáty. Vysvetlite stručne, čo znamená 

slovo ultimátum. 

 

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.* V prvej svetovej vojne sa bojovalo na viacerých frontoch. V istom období dokonca aj na území 

dnešného Slovenska. Uveďte, v ktorom ročnom období ktorého roku a v ktorej časti Slovenska boje 

vstúpili na naše územie. 

 

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.* Začiatkom roku 1915 Nemecko vyhlásilo, že bude ponorkami útočiť na všetky vojnové i 

obchodné lode v určených vodách. Odpovedzte na otázky súvisiace s týmto aktom.  

a) Ako sa tento stav nazýva? 

b) Jedným z dôsledkov vyhlásenia tohto stavu bol aj vstup dovtedy neutrálnej mocnosti do vojny na 

strane Dohody. Uveďte, o ktorý štát išlo. 

 

9.* 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). 

 

10.* Ako chemické bojové látky boli v prvej svetovej vojne použité predovšetkým dve chemikálie. 

Uveďte, ktoré to boli. 

 

11.* 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 

 

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

 

13.* Situácia v Európe na začiatku 1. 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,  

 

 

14.* Súčasťou vojenských síl Dohody sa v druhej polovici vojny stali aj oddiely českých a 

slovenských vojakov. 

a) Pod akým názvom poznáme tieto oddiely? 

b) Tieto oddiely sa zúčastnili bojov na 4 bojiskách/na území 4 štátov. Uveďte ktorých. 

 

15.* Začiatkom júna 1918 bolo za vzburu popravených 44 vojakov Rakúsko-uhorskej armády na 

južnom – balkánskom fronte. V ktorom meste a na území ktorého štátu sa táto vzbura odohrala?  

 

 



16.* Podpis prímeria s Nemeckom v Compiegne sa spája s jedným dopravným prostriedkom. 

Uveďte, o aký dopravný prostriedok išlo. 

 

17. Uveďte, ako znelo heslo Francúzskej buržoáznej revolúcie. 

 

18. Minulý rok sme si pripomenuli 200 rokov od veľkej 

bitky, ktorá výrazne ovplyvnila vývoj európskych dejín. Pri 

oslavách 100. výročia odhalili monumentálny pamätník 

padlým vojakom (na obr.). 

a) Pod akým názvom poznáme túto bitku? 

b) Pri akom meste a na území ktorého súčasného štátu sa 

odohrala? 

c) Vojaci ktorého štátu v bitke prehrali? 

 

 

19. Uveďte, ktoré štyri štáty mali po napoleonských vojnách v Európe najväčší vplyv a moc. 

 

20. Prečítajte si ukážku z dobového prameňa a odpovedzte na nasledujúce otázky. 

Táto koruna vlastne žiadnou korunou nie je. Koruna, ktorú môže prijať Hohenzollen, nie je taká, 

ktorú vyrobilo zhromaždenie vzniknuvšie z revolučného semena, ale taká, ktorá nesie Božiu pečať...  

a) Korunu ktorého štátu spomína text? 

b) Kto to bol Hohenzollen? 

c) Kto vyslovil uvedené slová? 

d) Ku ktorej revolúcii 19. storočia sa viaže spomínané „revolučné semeno“? 

 

 

21. V 18. a 19. storočí sa udiali dve priemyselné revolúcie, ktoré zásadným spôsobom zmenili svet. 

Spájajú sa s objavom a využitím troch nových zdrojov energie – spaľovacieho motora, pary a 

elektriny. Tieto zdroje priraďte k správnej revolúcii. 

 

 

22. V druhej polovici 19. storočia priniesla rozpaky aj pobúrenie aj teória 

o vzniku a vývoji sveta, podľa ktorej všetky súčasné druhy vznikli 

postupným rozdeľovaním druhov na viacero nových druhov v priebehu 

času z generácie na generáciu. 

 

a) Ako sa táto teória volá?  

b) Ako sa volá jej autor, vedec, ktorý je zobrazený na karikatúre ako 

„potomok“ opice? 

 

 

23. V slovenskom národnom hnutí rozoznávame tri generácie vzdelancov. Uvedené pojmy priraďte 

v odpoveďovom hárku k správnej generácii. Každý z pojmov môžete uviesť len raz. 

 

idea slovanskej vzájomnosti, presadzovanie politických cieľov, osvietenské myšlienky, najmasovejšie                 

              hnutie, podpora najmä zo strany katolíckych vzdelancov, použitie vojenskej sily  



 

24. Prečítajte si ukážku dobového textu a odpovedzte na nasledujúce otázky. 

 

„...My Slováci sme kmeň a ako kmeň máme vlastné nárečie [reč], ktoré je od českého odchodné a 

rozdielne... Čeština bola nám len na pomoci a my sme na ňu, keď sme nič svojského nemali, len 

utisnutí boli, preto ale ona, že je nárečie druhé, život náš nepresiakla. ...Mocne a všeobecne na ľud 

náš môže sa dorážať len jeho vlastným nárečím, ono je kľúč k jeho srdcu a mysli, lebo on len v ňom 

žije duchovne.“ 

 

a) Aký je vzťah autora textu k používaniu češtiny na Slovensku? 

b) Čo znamená dobový výraz „odchodné“? 

c) Čo mal na mysli autor, keď hovorí o „dorážaní na ľud“? 

 

 

25. Maticu si ako svoju národnú inštitúciu založili aj ďalšie slovanské národy. Uveďte tri takéto 

národy. 

 

 

26. So známym kaštieľom v Betliari (na fotografii) sa 

spája meno prvého predsedu vlády Uhorska v dualistickej 

rakúsko-uhorskej monarchii. Uveďte meno tohto politika. 

 

 

 

 

 

 

 

27. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní  v roku 1867 uhorská vláda podporovala rozvoj priemyslu v 

Uhorsku. Aj v Bratislave vznikli moderné podniky. V odpoveďovom hárku doplňte názvy podnikov. 

 

 

28. V rokoch 1871 a 1905 vznikli na Slovensku dve politické strany. Uveďte ich celé názvy. 

 

 

29. Po zatvorení Matice slovenskej si katolíci aj evanjelici založili nábožensky orientované spolky, 

ktoré existujú dodnes. Ako sa volajú? 
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