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   Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá                                                                                     

7. ročník, školský rok 2014/15  

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

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

1.* Jozef Tiso és Karol Sidor 1939-ben ugyanazt a politikai funkciót töltötték be(nem egyidejűleg).  

  

a) Milyen funkcióról van szó?  

b) Milyen fontos ügyben  mondott  Sidor nemet és Tiso igent? 

 

 

2.* 1939  március első fele Csehszlovákiában nagyon mozgalmas volt. Az időegyenesen  írd 

a dátumokhoz az alább felsorolt eseményeket (elég odaírni az eseményt jelölő nagybetűt). 

 

A) a szlovák állam kikiáltása,  

B)  Adolf Hitlerrel folytatott tárgyalás,  

C) a Cseh-Morva Protektorátus kikiáltása,   

D) az autonóm szlovák kormány leváltása 

 

 

3.* Olvasd el az alábbi állításokat és válassz ki közülük négyet, amelyek   a háborús szlovák államra 

jellemzőek voltak. A válaszívre írd a helyes válaszokat jelölő betűket. 

a) függelten külpolitika 

b) egy párt uralma 

c) relatív gazdasági  prosperitás 

d) demokratikus politikai rendszer 

e) az oktatásügy  fejlődése 

f) békés együttélés a szomszédos államokkal 

g) a náci Németország  szövetségese  

 

4.* Melyik időszakban volt forgalomban a képen látható postabélyeg? 

Kit ábrázol? 

 

a) közvetlenül a Szlovák állam megalakulása után 

b) Csehszlovákia közvetlen újraalakítása után a SZNF idején 

c) közvetlenül a szlovák állam megszűnése és a CSK újraakulása után 
 

 

 

 

 



5.* Azonosítsd az  alábbi fényképeken látható  1939-1945 –ös időszak  jeles szlovák politikusait.  

             A                                            B                                        C                                           D 

 

 

6.*  1939 márciusában Közép-Európában  sor került az ún. kis-háborúra 

 

a) Melyik két állam között került sor a háborúra? 

b) Melyik állam jutott terütekhez a háború során? 

 

 

7.* A háborús szlovák államot illető  alábbi állítások közül melyek igazak? A válaszívre írd a helyes 

válaszokat jelölő betűket. 

 

a) A Szlovák Köztársaság Európa közepes nagyságú országai közé tartozott. 

b) Az állam területe körülbelül 38 000 km
2
 volt. 

c) Lakosai száma 2,7 millió volt. 

d) Lakosai száma 3,7 millió volt. 

e) a Szlovák Köztársaság a legkisebb európai országok közé tartozott. 

f) Az állam területe körülbelül 49 000 km
2
 volt. 

 

 

8.* A válaszíven  felsorolt rövidítésekhez írd a háborús szlovák államban létező intézmények és 

szervezetek teljes nevét.  

 

 

9.* Szlovákiában  1941 szeptemberében kiadták  a zsidók helyzetét meghatározó törvényeket. Milyen 

néven ismeretesek ezek a törvények? 

 

 

10.*  1941-ben Szlovákia hadat üzent  három nagyhatalomnak. Sorold fel ezeket a nagyhatalmakat. 

 

 

11.* Magyarázd meg az árjásítás fogalmát. 



12.* Olvasd el az alábbi szöveget és találd meg benne a négy hibát. A megtalált hibás részeket írd 

a válaszívre, majd írd melléjük a helyes kifejezést. A vastagbetűs szavak helyesek és  nem 

változtathatók. 

 

Hospodárstvo slovenského štátu bolo podriadené mierovému stavu a výroba závodov bola orientovaná 

na potreby elektrifikácie krajiny. Hlavným obchodným partnerom bolo  Taliansko, ktoré však často 

neplatilo za dodávky zo Slovenska. Podarilo sa však vyriešiť problém s nezamestnanosťou, aj vďaka 

odchodu desiatok tisíc robotníkov za prácou na vidiek. 

 

 

13.* Szlovákiában az ellenállás demokratikus és kommunista képviselői 1943 decemberében aláírták az 

úgynevezett karácsonyi egyezményt, melyben  több közös célt tűztek ki. Az alábbiak közül válaszd ki 

a három megfelelőt (A válaszívre írd a helyes válaszokat jelölő betűket). 

a) Eltávolítani Szlovákiában a rendszer totalitárius elemeit. 

b) Szlovákiát a Szovjetúniójoz csatolni 

c) Létrehozni a demokratikus szlovák  államot 

d) Fegyveres felkelés előkészítése 

e) Passzív ellenás a rendszer ellen 

f) A demokratikus Csehszlovák Köztársaság felújítása 

 

 

14.* Sorold fel  az ellenállás legalább  két  jelentős csoportjának a nevét, melyek a szlovák állam idején 

léteztek . 

 

 

15.* Annak ellenére, hogy a brit RAF csehszlovák pilótáinak nagy része cseh nemztiségű volt, voltak 

köztük  szlovákok is. Egyikük a legsikeresebb csehszlovák pilóták közé sorolható, aki 1943-ban és 

1944-ben a legtöbb lövést adta le és a 127. brit vadászgép parancsoka volt.   

 

a) Hogy hívták a pilótát? 

b) Megérte Csehszlovákia felszabadítását? 

 

 

16.*  Szlovákiában 1944 augusztusában  kitört a fasiszta rendszer elleni felkelés.Válaszolj az alábbi 

kérdésekre.  

 

a) Írd le, melyik városban  volt a felkelés központja. 

b)  Hogy nevezték a felkelés legfelsőbb szervét? 

c)  A felkelés alatt álló területeken kikiálltottak egy államot. Írd le a nevét. 

d) A felkelés katonai vezetői  Rudolf V. és Ján G. tábornokok voltak. Egészítsd ki a vezetéknevüket. 

e) Milyen sorsa jutottak ezek a vezetők? 

f) Milyen jelszóval kezdődött a felkelés? 

 

 

 

 



17.  Az első világháború után Európában  több új állam létesült.   Az alább felsoroltak közül válassz ki 

hármat, amelyek az új államok közé sorolhatók. Írd hozzájuk, hogy az első világháború előtt melyik 

államhoz/államokhoz tartoztak. 

 

                                   Finnország, Szerbia, Magyarország, Románia, Lengyelország, Görögország 

 

 

18. Ha számodra  elrendelnék a reparációt, akkor 

a)  a házadat kellene megjavítanod 

b)  leterhelné a költségvetésedet 

c)  javulna az egészégi állapotod 

 

 

19. Az első világháború idején a cseh ellenállás legjelentősebb 

képviselője volt. Érvényesült  a megalakult Csehszlovákia politikai 

életében is. Írde le a politikus keresztnevét és vezetéknevét. Írd le, 

milyen politikai funkciót töltött be Csehszlovákia megalakulása 

után.(segítségül szolgál a mellékelt fénykép). 

 

 

 

 

 

20. 1919-ben felújították az 1875-ben hivatalosan betiltott  szlovák szervezet működését. Írde le 

a szervezet nevét. Jelenleg létezik ez a szervezet?  

 

 

21. A mekllékelt fényképeken az orosz bolsevik vezetők 

láthatók, akikről városokat is elneveztek. Később ezek a 

városok visszakapták eredeti nevüket - Volgograd és 

Sankt Peterburg. Írd le a  vezetők nevét és a városok nevét 

a bolsevik uralom idejéből. 
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22. Osztrák vámhivatalnok családjában született. Eredetileg művészi ambíciói voltak, de nem vették fel 

a Bécsi Képzőművészeti Akadémiára. Melyik politikusról van szó? 

 

23. Németország és Olaszország már a második világháború kitörése előtt támadó külpolitikát 

folytatott.Sorold fel, melyik négy államot támadták meg.  

 



24.   Az alábbiakban felsorolt nyugat-európai országokat közül válaszd ki azokat, amelyeket  

Németország megtámadott és amelyek semlegesek maradtak a második világháború idején. 

 

                         Spanyolország, Hollandia, Franciaország, Norvégia, Svájc, Svédország 

 

25. Két ország politikusai  1941 –ben  megfogalmazták és aláírták az Atlanti Chartát – azt a programot, 

mellyel  meg akarták semmisíteni a fasizmust, felújítani a nemzetek önrendelkezési jogát, békét 

teremteni és elindítani a gazdasági együttműködést. Még ugyanabban az évben  a két nagyhatalomhoz 

csatlakozott a harmadik nagyhatalom is. Írd le, melyik  három nagyhatalom írta alá a dokumentumot. 

 

26.  Hitler  a második világháború idején elkezdte megvalósítani azt a tervét, mely szerint Európa két 

nemzetét teljesen ki kell irtani. Ezt a népirtást holokaustnak nevezzük. Az alábbi kifejezések közül 

válassz ki ötöt (5), melyek összefüggenek ezzel a tervvel.  

                         örmények, soa, gulág, romák, Treblinka, Szoloveckij- szigetcsoport, gettó, zsidók 

 

 

27.   Helyezd időrendi sorrendbe a második világháború alábbiakban felsorolt eseményeit. 

 

                        Japán kapitulációja,  Benita Mussolini eltávolítása,  Nemetország kapitulációja,  

                                                     a szövetségesek normandiai partraszállá 
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