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   Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá

6. ročník, školský rok 2013/14

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Megjegyzés: a monotematikus rész kérdéseit * jelöltük meg 

1.* Az 1. világháború kirobbanásának közvetlen oka az 

osztrák-magyar  trónörökös elleni merénylet volt.  

a) Írde le a merénylő teljes nevét (vezetéknevét és

keresztnevét) 

b) Írde le a titkos szervezet nevét, amelyik a merényletet

előkészítette 

2.* Az 1. világháború két ország konfliktusával kezdődött. 

a) Írd le, melyik két országról van szó.

b) A háború kikiáltása az egyik ország uralkodójának kiáltványával kezdődött. Milyen címen

ismeretes ez a kiáltvány? 

3.* A nyolcirányú szókereső rejtvényben találd meg a négy hely nevét, ahol a legnagyobb ütközetek 

játszódtak le a nyugati fronton. Melyik ütközetet tartják az 1. világháború legnagyobb ütközetének?  
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4. * Az első világháborúban több új fegyvertípust kezdtek használni, amelyek jelentősen 

megváltoztatták a harcok módját. Az alábbi lehetőségek közül válaszd ki a négy megfelelőt. 

tüzérség, tankok, rádióval irányított bombák, harci repülőgépek, harci gázok, ismétlő puskák, 

tengeralattjárók 

5. *  Olaszország és az USA  Európában   az 1. háború idején csak később léptek be a harcokba.  

a) Írd le az éveket,  mikor léptek be a háborúba

b) Mindkét országhoz írd oda, melyik tömbhöz tartoztak a háború idején.



6.* Az 1. világháborúban harcoló  monarchiák egyikében  a háború alatt 

megváltozott az uralkodó.  

 

a)  Melyik monarchiában és melyik évben történt a változás? 

b) Hogy hívták az új uralkodót (a képen)? 

 

 

 

 

 

7.* A  breszt-litovszki béke megkötése jelentős fordulatot  jelentett az 1. világháború folyamatában. 

Az alábbiak közül válaszd ki a békekötés három következményét.  

 

a) az USA belépése a háborúba 

b) Oroszország kilépése a háborúból 

c) az Antant   megerősődése 

d) Japán és Kína közti harcok  megszűnése 

e) Németország megerősödése a nyugati fronton 

f) az Antant meggyengülése 

 

 

8.*  Az osztrák-magyar hadseregben szlovákok is harcoltak. Sorold fel, melyik frontokon harcoltak.  

 

 

9.* Az alábbi eseményekhez írd a pontos dátumot, mikor történtek meg (nap, hónap, év). 

 

a) szarajevói merénylet 

b) az 1. világháború kezdete 

c) Ausztria-Magyarország kapitulációja  

d) Németország kapitulációja 

e) az 1. világháború bejfejezése 

 

 

10.* Az 1. világháború után a Párizs melletti 

béketárgyalások 1919. 1. 18-tól 1920. 1. 21-ig tartottak. 

Döntő szavuk a győztes országoknak volt, amelyek az 

Ötök Tanácsát alkották.Sorold fel azokat az országokat, 

amelyek az Ötök Tanácsát alkották és mindegyik 

országhoz  írd a legfelsőbb politikai képviselője nevét.  

 

 

11.*  Az 1. világháború egyik eredménye 4  hagyományos monarchia megszűnése volt. Sorold fel, 

ezeket a megszűnt monarchiákat.  

 

 

12.*  Oroszország az 1. világháború folyamán és a belső viszályoknak köszönhetően is, nagyon 

meggyengült. Ennek következtében nyugaton több területet vesztett el, melyeken öt új, vagy 

megújított ország jött létre. Sorold fel, melyek voltak ezek az  országok. 

 

 

13.  1919-ben eltörölték a Szlovák Nemzeti Tanácsot és Szlovákia területének igazgatását a prágai 

központi kormány mellett működő külön minisztérium vette át. Írd le a minisztérium teljes nevét. 



14.  A két háború közti időszakban Csehszlovákiának több, nem éppen barátságos  szomszédja volt, 

melyeknek területi követeléseik voltak. Sorold fel, melyik három szomszédos országról van szó. 

 

 

15. Az alábbi szövegben egészítsd ki  a hiányzó fogalmakat és neveket. 

 

     1922-ben az olasz király megbízta ...1...politikust (írd le a keresztnevét és a vezetéknevét), hogy 

állítsa össze a kormányt. Ez a politikus, aki Olaszország miniszterelnöke lett, a ....2....párt élén állt.  

Célja az volt, hogy Európában két országot kerítsena  hatalmába, éspedig ......3......és .....4....., 

ezeken kívül pedig legalább egy országot Afrikában .....5..... 

 

 

16.  1922-ben a kommunista Oroszország a SZSZKSZ (ZSSR) nevet vette fel. Írd le, mit jelentett ez 

a rövidítés. 

 

 

17. Állítsd párba a két világháború közötti Csehszlovákiában aktívan tevékenykedő szlovák 

politikusok személyét a párttal, amelyhez tartoztak.  

 

a) Ivan Dérer                1) nemzeti párt (národná strana) 

b) Milan Hodža            2) néppárt (ľudová strana) 

c) Martin Rázus            3) agrárpárt (agrárna strana) 

d) Andrej Hlinka          4) szociáldemokrata párt (sociálnodemokratická strana) 

 

 

18.  Ha a két háború közti Csehszlovákiában a legnagyobb létszámú egylet tagja lennél, akkor hova 

tartoznál... 

  

a) a futballistákhoz 

b) az önkéntes túzoltókhoz 

c) a Živena szervezethez 

 

 

19.  Állítsd  helyes történeti sorrendbe az alábbi eseményeket. 

            

 bécsi döntés,  Masary elnök halála, választások a Szlovák Tartomány gyűlésébe 

                                                  a szlovák autonómia kikiáltása,  

 

 

20. A totalitárius Olaszországban és Németországban a kormányfők a vezér megszólítást 

használták. Írd le,  a vezér megszólítást olaszul és németül.  

 

 

21.  Állítsd párba a művészek személyét a művészeti ágazattal, melyben alkottak. A helyes betű- és 

számpárokat írd a válaszívre.  

 

a) Mikuláš Galanda    1)  zeneszerző 

b) Oskar Nedbal          2) képzőművész 

c) Ján Borodáč            3) film és fotóművészet  

d) Karol Plicka            4) színművész 

 

 



22.  1938. szeptember 29-én aláírták CSSZK határmenti területeinek elcsatolásáról szóló 

egyezményt, melynek értelmében Csehszlovákia elvesztette  területének egy részét. 

 

a) A történelemben milyen néven ismeretes ez az egyezmény?   

b) Sorold fel az országokat és a politikusokat (elég a vezetéknevüket leírni), akik ezt az egyezményt 

aláírták. 

 

 

23.  A Szudétavidék Németországhoz való csatolása után Csehszlovákia fennmaradt déli területén 

1939. március 15-i határozattal új államalakulat jött létre. 

 

a) Hogy hívták szlovák nyelven ezt az államalakulatot? 

b) Mi történt Szlovákiával? 

 

 

24.  Állítsd helyes történeti sorrendbe a második világháború eseményeit. A helyes  sorszámokat írd 

a válaszívre. 

 

1) Németország  megtámadta Franciaországot 

2) Németország megtámadta  a Szovjetuniót (ZSSR)  

3) Németország megtámadta Lengyelországot 

4) Lengyelország megtámadta a Szovjetuniót(ZSSR) 
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Slovník       -   szótár 

 

Manifest   -  kiáltvány 

 

Atentát     -   merénylet 

 

Delostrelectvo    -   tüzérség 

 

Spolok   -           egylet 

 

Viedenská  arbitráž    -  bécsi döntés 

 

Slovenská krajina    -   Szlovák Tartomány 

 

Poľsko                -          Lengyelország 


