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

 

1.* Szlovákia  1938 – 39 - ben  elveszítette területének nagy részét.  

 

a)  Sorolj fel három államot, amely abban az időben  elfoglalta Szlovákia területeit. 

b)  Ezen kívül az egyik állam kikövetelte a jogot, a védelmi övezet kialakításához Szlovákia 

területén. Írde le, melyik államról van szó és Szlovákia melyik részén létesült ez a védelmi övezet. 

 

 

2.*  1939. március 13 –án  Jozef Tiso külföldön  részese volt egy érdekes  programnak. Válaszolj az 

alábbi kérdésekre. 

 

a) Melyik fővárosba utazott? 

b) Melyik legfőbb politikussal tárgyalt? 

c) Miben egyeztek meg? 

 

 

3.* 1939 –ben  rövid katonai konfliktusra került sor, amikor bombatámadás is érte Szlovákia 

célpontjait.  Szlovákia keleti részén az egyik várost is lebombázták. Az anyagi károkon kívül 

a támadásnak civil áldozatai is voltak. Írd le, melyik várost érte a támadás és melyik állam támadta 

meg Szlovákiát. 

 

 

4.*  Írd le, az 1939-1945 közötti  szlovák politikai élet melyik személyiségeire illenek az alábbi 

jellemzések.  

 

a)  1939 – 40-ben külügyminiszter és belügyminiszter volt.  

b)  1939 – 45 –ben Vatikánban volt nagykövet.  

c)   A szlovák parlament elnöke volt.  

d)  A kormány elnöke, majd később külügyminiszter is volt  

e)   Belügyminiszter volt és ugyanakkor a HG parancsnoka is volt.  

 

 

5.* Az alább felsoroltak  közül válassz ki hat olyan megyét, amely 1940-ben létesült Szlovákiában.  

 

Bratislavská, Trnavská, Nitrianska, Trenčianska, Považská, Tatranská, Šarišsko-zemplínska,      

                                            Prešovská,  Pohronská, Zvolenská 

 

 

 6.*  A jelentős katonai parancsnokok egyike, aki bekapcsolódott a nyugati 

ellenállásba,  egy bizonyos elezredes volt (a képen látható). Nyugatra 

menekülése után bekapcsolódott az ellenállásba és a RAF  312. csehszlovák 

vadászgépének parancsnoka lett.  

 

a) Írd le a parancsnok nevét. 

b) Menekülése előtt milyen  legmagasabb katonai funkciót töltött be  

Szlovákiában? 

 



7.* Olvasd el az alábbi szemelvényt a szlovák politikus 1942-ben mondott beszédéből, melyben 

támogatta a szlovák kormány eljárását és válaszolj a kérdésekre. 

 

Vraj či je to kresťanské, čo sa robí so Židmi. Je to ľudské?.. Ja sa pýtam, je to kresťanské, keď sa 

národ chce zbaviť svojho večného nepriateľa? 

 

a) Mi történt a zsidókkal Szlovákiában 1942-ben  márciustól októberig? 

b)  Idegen szóval hogyan fejezzük ki a zsidókkal szembeni gyűlöletet? 

 

 

8.*  Hogyan függ össze   Gabčíkovo  település elnevezése az  1939 – 45-ös eseményekkel? 

 

 

9.*  Szlovákiában a  2. világháború alatt a német 

Luftwaffe részére katonai repülőgépeket 

gyártottak.  

 

a) Milyen  típusú repülőt gyártottak nálunk (a 

mellékelt képen látható)? 

b) Sorold fel, a Vágmente melyik két városában 

létezett hadiipar. 

 

 

 

 

 

 

10.*  Hány köztársasági elnöke volt a háborús szlovák államnak? Írd le a nevét/neveiket. 

 

 

11.* Kik voltak a „ziskožravci“? 

 

a) tékozló gazdagok 

b) hadigazdagok 

c) szakszervezetiek, akik cselekvéseikkel csökkentették a cégek nyereségét 

 

 

12.* 1939-ben átnevezték a mai pozsonyi (Bratislava) Komensky Egyetemet. Mi lette a neve? Ki 

lett az átnevezett egyetem rektora? 

 

 

13.* Ismert énekes és színész volt, aki  az ismert dalokkal, mint a Ja som 

optimista, Prečo sa máme rozísť či Nerob si starosti, Miško szerzett hírnevet.  

Írd le a művész teljes nevét. Segítségül szolgálnak nevének kezdőbetűi - F. K.V. 

 

 

 

 

 

 

14.* A szlovák katonák bekapcsolódtak a Szovjetúnió elenni harcokba, ahol több szlovák  

hadosztály működött. Az alább felsoroltak közül válaszd ki a hadosztály két helyes mgnevezését. 

 

                           Rýchla, Stíhacia, Pancierovaná, Zaisťovacia, Zabezpečovacia, Tylová 



15.* Szlovákiában az ellenállás legfelsőbb szerve  az illegális SZNT  volt. Válaszolj az alábbi 

kérdésekre. 

 

a)  Mit jelent az SZNT rövidítés? 

b) Mi volt a SZNT célja a szlovákiai nem demokratikus rendszer elleni harcon kívül? 

 

 

16.* 1944 áprilisában két szlovákiai rabnak sikerült megszöknie a lengyelországi német 

koncentrációs táborból. A vezetékneveik rövidítése W & V. 

 

a) Írd le, hogy hívták  ezeket a rabokat (elegendő a vezetéknév) és milyen nemzetiségűek voltak.  

b) Melyik koncentrációs táborból sikerült megszökniük? 

 

 

17.*  A  fasiszta ellenállás alább felsorolt szlovák személyiségeit csoportosítsd az szerint, hogy 

a demokrata vagy a komunista ellenálláshoz tartoztak-e. 

 

      Ján Ursíny, Karol Šmidke, Laco Novomeský, Jozef Lettrich, Gustáv Husák, Vavro Šrobár 

 

 

18.* Milyen jelszóval  indították el  a Szlovák Nemzeti Felkelést? 

 

 

19. Magyarázd meg, mit jelent  a  „termidor“ kifejezés és melyik országban volt használatos, 

a maga idejében. 

 

 

20.  Az alább felsorolt államokat és államalakulatokat helyezd időrendi sorrendbe a legrégebbitől 

a legújabbik. 

 

               Nemecký spolok, Prusko, Nemecko, Svätá ríša rímska národa nemeckého 

 

 

21.  Európában a 19. században több császárság létezett. A válaszíven  sorold fel, melyik 

államokban uralkodtak császárok (cárok) a megadott években. 

 

 

22. A 19. század első felében létrejött két művészeti 

stílus. Válaszolj az alábbi kérdésekre. 

 

a) Melyik ez a két művészeti stílus? 

b) Melyik régebbi korszak művészete ihlette a két 

stílust?  

c)  Melyik stílust jeleníti meg a képen látható épület? 

 

 

 

 

 

23. Az  1848 – 49 -es  években  Európán áthaladtak a forradalmak.  Sorolj fel négy országot vagy 

földrajzi helyet, ahol a legjelentősebb forradalmak zajlottak. 

 

 

 



24. Az alábbi művekhez írd a szerző nevét.  

 

a) O literárnej vzájomnosti medzi kmeňmi a nárečiami slovanskými 

b) Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách 

c) Slovanské starožitnosti 

d) René mládenca príhody a skúsenosti 

e) Zelinkár 

 

 

25. Olvasd el  Ľudovít Štúr kijelentését és válaszolj az alábbi kérdésekre. 

 

Každý národ má svoj čas pod Božím slnkom, a lipa kvitne, až dub už dávno odkvitol. 

 

a) Melyik nemzetre gondolt a „lipa“ kifejezéssel? 

b) Melyik nemzetre gonodolt a „dub“ kifejezésel? 

c) Melyik nemzetnek jósolt világos jövőt? 

 

 

26. A szlovák nemzeti mozgalom képviselői 1861-ben politikai programot fogadtak el, több 

követeléssel. 

 

a) Hogy nevezik ezt a  politikai programot? 

b) A programban hogy nevezték az igényelt autonóm szlovák területet?  

 

 

27. Melyik három minisztérium volt közös az 1867-es kiegyezés után az Osztrák-Magyar 

Monarchiában? 

 

 

28. Kik voltak a Hlasisták 

 

a) a szó szabadságát és a cenzúra eltörlését követelő mozgalom tagjai 

b)  a szlovákok és csehek együttműködését támogató mozgalom tagjai 

c) a rádió  támogatói 

 

 

29. A lengyel tudósasszony, Mária Curie - Sklodowská (a mellékelt fényképen)   

élete során kétszer kapta meg azt a legismertebb díjat, melyet egy tudós kaphat.  

 

a) Írd le a díj nevét. 

b) Melyik két  tudományágban tett felfedezéseiért kapta az említett díjat? 
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Slovník    -    szótár 

 
 

Vyrovnanie    - kiegyezés 

 

Divízia           - hadosztály  

 

Ziskožravci    - nyerészkedők 


