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Testové úlohy pre kategóriu D (8. ročník ZŠ a 3. ročník OG) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Poznámka: otázky monotematickej časti sú označené * 

1.* V prvej svetovej vojne proti sebe bojovali štáty tzv. Dohody a Trojspolku. 

a) Vymenujte, ktoré veľmoci tvorili Dohodu a Trojspolok.

b) Jedna z týchto mocností svoje záväzky vstúpiť do vojny nesplnila. Ktorý štát to bol?

2.* Na začiatku 1. svetovej vojny bol konflikt medzi dvoma štátmi. Uveďte, o ktoré štáty šlo. 

3.* Uvedené štyri historické udalosti treba zoradiť v správnom chronologickom poradí od najstaršej 

po najnovšiu. V odpoveďovom hárku vyberte z možností od A) po D) tú, v ktorej sú tieto udalosti 

zoradené správne. 

1. Sarajevský atentát, 3. Prvá balkánska vojna,

2. Anexia Bosny a Hercegoviny,  4. Prvé použitie bojového plynu

4.* V osemsmerovke nájdite názvy štyroch miest, kde sa odohrali najväčšie bitky na západnom 

fronte. Ktorá z nich sa považuje za najväčšiu bitku 1. svetovej vojny? V ktorej z bitiek bol prvýkrát 

použitý bojový plyn? 
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5.* Prvá svetová vojna priniesla viacero 

prelomových technických noviniek, pričom jednou 

z nich bol aj tank.  

a) Ktorý štát ho vyrobil a nasadil do bojov ako prvý?

b) V ktorom roku a kde bol prvýkrát použitý v boji?

6.* Ktorý z uvedených  mierov bol podpísaný v čase 1. svetovej vojny? Napíšte, ktoré tri štáty ho 

podpísali.  

a) bratislavský mier

b) brest-litovský mier

c) augsburský mier



7.* V jednej z monarchií bojujúcich v prvej svetovej vojne sa zmenil 

počas vojny panovník.  

 

a) V ktorej monarchii a v ktorom roku k tomu došlo? 

b) Ako sa volal starý panovník, ktorý zomrel? 

c) Ako sa volal jeho nástupca (na fotke)? 

 

 

 

 

8.* Dňa 15. júna 1918 rozpútala rakúsko-uhorská armáda poslednú ofenzívu na talianskom fronte. 

Proti ním na talianskej strane frontu stali československé divízie a divízie britské a francúzske. Boje 

sa odohrávali na jednej z riek.  

 

a) Ako sa táto rieka volala? 

b) Skončila sa táto ofenzíva pre rakúsko-uhorskú armádu úspechom? 

 

                        

9.* K uvedeným udalostiam doplňte presné dátumy (deň, mesiac a rok). 

 

a) sarajevský atentát 

b) začiatok 1. svetovej vojny 

c) kapitulácia Rakúsko-Uhorska  

d) kapitulácia Nemecka 

e) koniec 1. svetovej vojny 

 

 

10.* Mierové rokovania po 1. svetovej vojne pri 

Paríži trvali od 18. 1. 1919 do 21. 1. 1920. 

Rozhodujúce slovo mali víťazné štáty, ktoré tvorili 

Radu piatich. Vymenujte štáty, ktoré tvorili Radu 

piatich, a ku každému z nich aj meno najvyššieho 

politického predstaviteľa, ktorý viedol rokovania  

 

 

 

 

11.* Prvá svetová vojna sa stala svetovou, keďže sa do nej zapojili štáty z viacerých svetadielov a aj 

boje prebiehali po celom svete. Na ktorých ďalších dvoch svetadieloch sa odohrávali pozemné boje 

okrem Európy? 

 

 

12.* Jedným z výsledkov 1. svetovej vojny bol zánik 4 tradičných monarchií. Vymenujte, ktoré 

monarchie zanikli. 

                                         

13. Revolučné Francúzsko sa po Veľkej buržoáznej revolúcii veľmi rýchlo dostalo do konfliktu s 

okolitými štátmi. V tomto čase vznikla aj bojová pieseň juhofrancúzskych dobrovoľníkov, ktorí 

bojovali za svoju krajinu.  

 

a) Ako sa volalo mesto, ktoré dalo piesni názov?  

b) Aké využitie má táto pieseň dnes? 

 

 



14. Doplňte chýbajúce slová v texte. 

 

     Po vojnách s Francúzskom na prelome 18. a 19. storočia sa vytvorila skupina európskych 

mocností, ktorá dostala názov ....1.... Rokovania o novom usporiadaní Európy po porážke 

Francúzska sa odohrali v meste ...2... Pri týchto rokovaniach hral dôležitú úlohu významný politik 

habsburskej monarchie, ktorý sa volal ….3..... 

 

 

15. Mapa Európy vyzerala na začiatku 19. storočia dosť odlišne v porovnaní s dnešnou. Rozdeľte 

uvedené štáty na tie, ktoré už vtedy existovali, a tie, ktoré ešte len čakalo zjednotenie.  

 

                                   Taliansko, Francúzsko, Rusko, Veľká Británia, Nemecko 

 

 

16. „Na prahu Ruska je revolúcia, ale prisahám, že doň neprenikne, 

pokiaľ budem žiť“, vyhlásil ruský cár, ktorý nastúpil na trón v decembri 

1825. Hneď v tom istom mesiaci dal delostreleckou paľbou utopiť v 

krvi povstanie revolučných dôstojníkov, ktorí pod vplyvom francúzskej 

revolúcie pripravovali štátny prevrat a žiadali vyhlásiť ústavu a 

politické slobody. Neskôr potlačil aj povstanie v Poľsku a v Uhorsku 

a preto ho volali „policajt Európy“.  

 

a) Napíšte meno tohto ruského cára.  

b) Z akého cárskeho rodu pochádzal? 

c) Pod akým názvom je v histórii zapísané spomínané povstanie 

ruských dôstojníkov?  

 

 

17. Prečítajte si uvedenú vetu a doplňte chýbajúce slová označené číslicami. 

 

     Najväčší vojenský konflikt v dejinách USA, ktorý sa odohral na ich území bola .....1.....vojna, 

nazývaná aj vojna …..2..... proti …3....., v tomto období bol prezidentom USA ….4..... ( napíšte 

meno aj priezvisko). 

 

 

18. „Pretože sa smrť tohto dieťaťa zdá neodvratná, rozhodol som sa, nie bez hlbokých a vážnych 

pochybností, ako si vie iste každý dobre predstaviť, vyskúšať na Josephovi Meisterovi postup, ktorý 

spoľahlivo funguje u psov“. Takto opísal vedec, ako sa v júli 1885 rozhodol očkovať obeť, keď zo 

sušenej miechy králikov vyvinul v Paríži so skupinou spolupracovníkov očkovaciu látku.  

 

a) Ako sa tento vedec volal? 

b) Proti akej chorobe vyvinul očkovaciu látku, ktorou očkoval chorého chlapca? 

 

 

19. V roku 2013 uplynulo 226 rokov od prvej významnej udalosti v dejinách slovenského národa a 

170 rokov od druhej podobnej významnej udalosti. Uveďte, o ktoré významné udalosti išlo, a v 

ktorých rokoch sa udiali. 

 

 

20. Vytvorte správne dvojice z uvedených miest a udalostí či pojmov. 

 

A) Praha                                            a) Výlet štúrovcov v roku 1836 

B) Devín                                           b) Prešpurské noviny 

C) Bratislava                                     c) Slovanský zjazd 



21. Uvedené osobnosti z dejín Slovenska rozdeľte podľa ich príslušnosti k evanjelickej alebo katolíckej 

cirkvi. 

 

                     P. J. Šafárik, Ján Kollár, M. M. Hodža, J. Fándly, J. Hollý, M. Hamuljak 

 

 

22. Prečítajte si ukážku z dobovej publikácie a odpovedzte na nasledovné otázky. 

 

“Slováci používajú už od starodávna české preklady Písem svätých. Samotný rozdiel medzi českým a 

slovenským nárečím nie je taký veľký a podstatný. Česká literatúra stojí teraz už na značnom stupni 

dokonalosti. Slovák tu teda príde už takpovediac do hotového a nebude nútený si ešte len prvú najťažšiu 

cestu kliesniť. Spisovateľ terajších bratislavských novín vydáva svoje a jeho nasledovníkov nárečie 

chvastavo za pravú slovenčinu...“ 

 

a) Ktorý jazyk autor textu obhajuje? 

b) Proti ktorému jazyku autor protestuje? 

c) Aký oficiálny názov niesli spomínané „bratislavské noviny“? 

d) Ako sa volal spomínaný „spisovateľ“ týchto novín? 

 

 

23. Vytvorte dvojice z mien známych umelcov a umeleckých slohov, v ktorých tvorili. 

 

A) Alfonz Mucha                   1) impresionizmus 

B) Paul Gaugin                      2) secesia 

C) Claude Monet                   3) postimpresionizmus 
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