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Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 

 

Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády pre SŠ 

8. ročník, školský rok 2015/2016 

Písomný test pre kategórie A a B 

 

1. Pracujte s ponukou pojmov. K uvedenej lokalite za písmenami a) – d) pripíšte z ponúkaných možností 

krajinu, v ktorej sa daná lokalita nachádza. Správne dvojice zapíšte do Odpoveďového hárku:  

a/ Carnuntum  

b/ Gerulata 

c/ Velehrad 

d/ Halič 

(Rakúsko, Tunis, Česko, Taliansko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko) 

 

2.  Pomenujte objekty zobrazené na obrázkoch a správne odpovede zapíšte do 
Odpoveďového hárku: 
 

                                                 

                        a)                                                                          b) 

                                   

                     c)                                                                          d) 

  

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.nazorobcana.sk/galeria/eugenius/za-zachranu-ruin-klastora-na-zobore-piatim-osobnostiam-udelili-ocenenie-zoborska-pecat3.JPG&imgrefurl=http://www.nazorobcana.sk/novinky-spravy-aktuality/kultura/clanok-3074/za-zachranu-ruin-klastora-na-zobore-piatim-osobnostiam-udelili-ocenenie-zoborska-pecat&h=1322&w=1386&tbnid=FGbrEgNS3zIiFM:&docid=Cf6LxkdV69YvuM&ei=51LjVpK6HcP7aO33s_AJ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjSyZL-4rnLAhXDPRoKHe37DJ44ZBAzCB0oGjAa
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3.  Z ponúkaných pojmov pospájajte tie, ktoré spolu súvisia a správne trojice zapíšte pomocou 

uvádzajúcich číslic a písmen napr. 1., A., a) do Odpoveďového hárku:  

1. Ptolemaios II. A. Alexander Veľký a) koloseum 

2. Flavius Vespasianus B. Akadémia b) Platón 

3. Pompeje C. 69 n. l. c) Faros 

4. Feidias D. Domitianus d) sochár 

5. učenie o ideách E. Pallas Aténa e) Herkulaneum 

  

4.  V Odpoveďovom hárku po prečítaní textu doplňte namiesto znakov A, B1, B2, B3, C 

chýbajúce údaje.   

Uhorské kráľovstvo za tristoročnej vlády Arpádovcov v rokoch .........A....... zažilo obdobia 

vzrastu i úpadku.  Tzv. silní panovníci usilovali o posilnenie  kráľovskej moci, hospodársky 

rozvoj, naopak slabým sa nedarilo udržať spravovanie krajiny pod kontrolou.  Belo III., 

vychovaný v Byzancii, vyškolený byzantským úradníckym a diplomatickým systémom, 

sprehľadnil hospodárstvo, zreformoval správu a zaviedol pravidelnú kancelársku písomnú 

dokumentáciu vo všetkých stupňoch úradov. Následníci po tomto schopnom panovníkovi 

neudržali silnú vládu a rozhodujúce postavenie získavala oligarchia. Jej moc rástla natoľko, že si 

na panovníkovi .........B (meno).........vynútili v roku.........C.... potvrdenie dedičnosti majetkov, 

ktoré od neho získali tzv. ......................D................................................. Belo IV. nedokázal 

prinútiť šľachtu k obrane krajiny pred tatárskym vpádom, preto od nástupu na trón sústredil 

pozornosť  na podporu miest. Za krátku dobu sa stali iniciátorom hospodárskeho rozvoja a tým 

i príjmov kráľovskej pokladne. Len na území dnešného Slovenska udelil privilégiá 30 mestám. 

Ktoré z nich ako prvé získalo mestské privilégium?  .........E..............  

 

5.  Odpovedzte na dve otázky, ktoré vyplynú z textu a zapíšte ich v Odpoveďovom  hárku. 

V stredoeurópskom priestore sa približne v rovnakom čase sformovali Uhorské, Poľské a České 

kráľovstvo. Výboje a nepriateľstvá vyčerpávali všetky z nich, navyše hrozba, že sa môže 

zopakovať plienenie cudzích dobyvateľov, podobné tatárskemu vpádu, viedla k dohode 

o spolupráci, ktorú inicioval uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou.  Kedy a kde sa konalo toto 

stretnutie? V čom spočívala vzájomná dohoda? 

 

6.  V ktorej z uvedených možností sú historické udalosti zoradené tak ako chronologicky 

nasledovali za sebou (od najstaršej)?  Zakrúžkujte túto možnosť v Odpoveďovom hárku. 

a)  avignonské zajatie pápežov, boj o investitúru, Tridentský koncil 
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b) povstanie Gabriela Betlena,  korunovácia Jána Zápoľského za uhorského kráľa, povstanie 

baníkov  v Banskej Bystrici 

c) smrť Ondreja III. z Arpádovskej dynastie, bitka pri Rozhanovciach, vláda Ľudovíta I. Veľkého  

d) občianska vojna v USA, krymská vojna, prusko-rakúska vojna 

e) vyhlásenie Talianskeho kráľovstva, rakúsko-uhorské vyrovnanie, vyhlásenie 2. francúzskej 

republiky 

 

7.  V Odpoveďovom hárku podčiarknite len tie udalosti, ktoré sa odohrali v 16. storočí. 

 Proces s Jánom Husom na koncile v Kostnici,  Tridentský koncil,  bitka na Bielej Hore,   

bitka národov pri Lipsku,  život a smrť Lorenza Medici,  vláda Filipa II., kráľa oboch Sicílií, 

Nizozemska a Španielska,  tzv. bartolomejská noc,  tzv. bostonský čajový večierok, 

moskovské knieža Ivan IV. Hrozný sa vyhlásil za cára a samovládcu celého Ruska,  Oliver 

Cromwell vyhlásil v Anglicku republiku,   objav kníhtlačiarskeho stroja Johannesa Gutemberga,   

zverejnenie heliocentrickej sústavy Mikulášom Koperníkom, založenie Academie Istropolitany,  

založenie univerzity v Košiciach Jágerským biskupom,  vydanie knihy Didaktika Magna Jána 

Amosa Komenského,  vydanie prvého zväzku kolektívneho diela známeho ako  Encyklopédia, 

dobytie Konštantinopolu Turkami,  vybudovanie pevnosti Nové Zámky. 

 

8.  V prvej etape reformácie sformoval Filip Melanchton v roku 1530 Confessio augustiana  

V priebehu dvadsať rokov vznikli i v uhorských podmienkach - na území dnešného Slovenska, tri 

mestské zväzy podľa vyznania viery. Päť východoslovenských miest utvorilo  Confessio 

Pentapolitana. Ako označujeme zvyšné dva? Správne odpovede zapíšte do 

Odpoveďového hárku. 

 

9.  Pomocou obrázkov a textu určite, kto bol vydavateľom časopisu Obzor (Noviny pre 

hospodárstvo, remeslo a domáci život)  v rokoch 1863-1882? 
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V starších obdobiach vychádzali iniciatívy pre rozvoj hospodárstva od panovníka alebo inštitúcií, 

ktoré za týmto účelom menoval. Neskôr od solventných šľachticov a v novovekých dejinách od 

podnikateľov. V období nacionalizmu vstupovali do rozvoja národného hospodárstva, 

svojpomocných pokladníc, hospodárskych spolkov, reklamy a novín informujúcich o nových 

plodinách, metódach výroby, o  podnikoch, jarmokoch a priemyselných výstavách, obchodných 

školách, formovali odbornú terminológiu v národnom jazyku aj predstavitelia národného hnutia. 

Jedným z nich bol člen Matice slovenskej, dlhoročný (v rokoch 1863-1882) vydavateľ 

národohospodárskeho časopisu Obzor, Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život.  V 

slovenských podmienkach patrili k najčítanejším novinám. Vychádzali trikrát do mesiaca 

v Skalici, v najväčšom náklade zo všetkých novín a časopisov vydávaných v slovenskom jazyku 

v tej dobe. Správnu odpoveď napíšte do  Odpoveďovéh hárku. 

 

10.  „Celé tisícročie hľadí teraz na vás i na nás z výšin týchto vrchov, všetky doliny svätých 

Tatier  hľadia na vás očami tu prítomného dospelého pokolenia, a z tvárí týchto detí  hľadí na 

vás i na nás celá budúcnosť slovenského národa. Idete vykonať  skutok rozhraničný pre celú 

históriu  tohto národa, pomník minulosti, základ budúcnosti.“ 

Týmito slovami privítal superintendent ev. c. a. v.  Karol Kuzmány katolíckeho biskupa Štefana 

Moysesa pred bránami Turčianskeho sv. Martina.  Ktorá inštitúcia sa zakladala s tým, že ide 

o tak dôležitý čin pre život národa, aby pri tomto akte volil rečník slová o rozdelení dejín na 

obdobie pred a po tomto skutku?  Od akej udalosti uplynulo podľa rečníka celé tisícročie?   

Odpovede zapíšte do Odpoveďového hárku. 

  

11.  Na obrázku z dobovej tlači sú zobrazené najdôležitejšie etapy vzostupu a pádu jednej 

z najznámejších osobností novodobých dejín Napoleona Bonaparte. V každom z 

nasledujúcich zadaní podčiarknite v Odpoveďovom hárku  tie udalosti alebo geografické 

názvy, ktoré nemajú súvis s jeho vojenskou a politickou kariérou. 
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a)  Korzika, Sardinia, Elba  

b)  utrechtský mier, tylžský mier, bratislavský mier 

c)  bitka pri Borodine, bitka pri Slavkove, bitka pri  Solferine 

 

12.  „Rozprava o princípoch populácie“ (1798)  vyvolala svojho času búrlivé polemiky. Jej autor 

okrem iného tvrdil, že populácia rastie rýchlejšie ako možnosť zabezpečiť dostatok obživy pre 

všetkých. Preto  považoval vojny, choroby, epidémie  za prirodzený regulátor počtu 

obyvateľstva, bez ktorého hrozia hladomory. V období osvietenstva väčšina mysliteľov označila 

takéto názory za nehumánne. Kto bol autorom spisu? Správnu odpoveď uveďte 

v Odpoveďovom hárku.  

 

13.  Podľa obrázkov a citátov uvedených pod obrázkom, označte mená panovníkov 

a priraďte k nim udalosti, ktoré súvisia s ich vládou.  

                                              

a)                                                                                    b) 

„ Z ríše, ktorej vládnem, musia zmiznúť podľa 

mojich zásad všetky predsudky, fanatizmus, 

straníctvo a otroctvo, aby každý poddaný mohol 

užívať neodňateľné práva a slobody.“ 

„ Prevzal som trón za najťažších udalostí  [1848 

]a odovzdávam ho za okolností ešte ťažších 

[vojna].“  

 

Citované vety vyhlásili zobrazení panovníci. Prvý  z nich tri mesiac po nástupe na trón. Cítiť 

odhodlanie meniť krajinu, jej zákony a životy obyvateľstva. Vládol iba desať rokov. Druhý 

panovník vyslovil citovanú vetu naopak v závere svojej 68 rokov trvajúcej vlády, tesne pred 

smrťou, kedy na jeho krajinu doliehali vojnové udalosti. Pozrite si ponuku udalostí  
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a politických  opatrení a vyberte z nich iba tie, ktoré súvisia s vládou  týchto dvoch 

panovníkov. Do Odpoveďového hárku napíšte meno panovníka a k nemu priraďte  

prostredníctvom číslic vybrané udalosti. 

1.  vznik rakúskeho cisárstva                                  6. Pragmatická sankcia 

2. korunovácia Jozefa II. za uhorského kráľa         7. rakúsko-uhorské vyrovnanie 

3. založenie Generálnych seminárov                      8. rušenie kláštorov 

4. zrušenie poddanstva                                           9. založenie Svätej Aliancie 

5. Bitka pri Slavkove                                               10. Bosenská kríza a Balkánske vojny 

 

14.  Rozhodnite, ktoré z tvrdení sú správne. Váš výber zaznačte v Odpoveďovom  hárku.  

a)  Jednou z etáp 30-ročnej vojny bola tzv. česká vojna, ktorá skončila bitkou na Bielej hore   

v roku 1648. 

b)  Trinásť pôvodných anglických osád v Severnej Amerike sa rozhodlo revoltovať voči 

rozhodnutiam anglického parlamentu. Od bojkotovania anglického tovaru do vyhlásenia 

nezávislého štátu - USA prešlo však ešte viac ako tri desaťročia. 

c) Nástup Habsburgovcov na uhorský trón, po smrti  uhorského panovníka v bitke pri Moháči, 

bol dramatický. Uhorská šľachta organizovala niekoľko stavovských protihabsburských povstaní. 

V priebehu takmer štyroch storočí musela dynastia trikrát čeliť aktu detronizácie. Stalo sa tak 

v tokoch 1797,1849, 1918. 

d) Merkantilizmus je veda, ktorá zjednocuje sústavu jednotiek, mier a váh. 

e) V mestách na území dnešného Slovenska – Komárno, Leopoldov, Fiľakovo, Nové Zámky, 

Liptovský Svätý Mikuláš - boli v 16. a 17. storočí vybudované protiturecké pevnosti. 

f) Anglická kráľovná Viktória uzavrela tzv. Srdečnú dohodu (Entante Cordiale)  s francúzskym 

cisárom Napoleonom I. 

g) Na podporu rozvoja hospodárstva Mária-Terézia upravila a zjednotila  cechové nariadenia, 

ktoré vznikli ešte v stredoveku, ale v 18. storočí už boli brzdou rozvoja remeselnej výroby.  

Nariadenie podporovalo rozvoj manufaktúr. 

h)  Na rokovaniach Viedenského kongresu bola prítomná oficiálna delegácia Gréckeho 

kráľovstva na čele s mladým kráľom. 

i) Peter Rovnianek, Štefan Furdek a Vavro Šrobár sú významní reprezentanti krajanského hnutia 

Slovákov v USA. 

j) V období neoabsolutizmu dosiahli predstavitelia slovenského národného hnutia  povolenie 

založiť Novú školu slovenskú a viacero spolkov. 
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15.  Nasledujúca úloha súvisí s dejinami slovenského národného hnutia. Prezrite si nasledujúce tri 

stĺpce a správne skombinujte udalosť s rokom a miestom konania. Správne riešenia zapíšte do 

Odpoveďového hárku. 

 

A.  Slovenský prestolný prosbopis                          1. Trnava                             a. 1792 

B. Žiadosti slovenského národa                               2. Cleveland                        b. 1842 

C. Kongres nemaďarských národností Uhorska      3. Viedeň                             c. 1895 

D. Slovenské učené tovarišstvo                                4. Budapešť                         d. 1869 

E. Živena, Spolok slovenských žien                          5. Liptovský Mikuláš          e. 1848 

F. Slovenská liga                                                        6. Martin                             f. 1907 

 

16.  Európske štáty spojeneckého bloku Dohody zostali na začiatku prvej svetovej vojny 

v pôvodnej zostave. Rusko vystúpilo až po domácich dramatických udalostiach v roku 1917.  

V Trojspolku bola iná situácia. Niektorí jeho členovia od zmluvy odstúpili tesne po vyhlásení 

vojny a iné sa k bloku pridali neskôr, preto pôvodný názov Trojspolok= dohoda troch členov 

stratil význam a spojenci sa začali označovať ako centrálne/ ústredné mocnosti.  Aké bolo ich 

zloženie v prvom roku  vojny? 

   

17.  Správne vyriešte nasledujúce zadania a odpovede vpíšte do Odpoveďového hárku:: 

a) zoraďte v chronologickom poradí nasledujúce udalosti: 1. Briandov-Kellogov pakt, 2. 

Brestlitovský mier, 3. občianska vojna v Rusku a prechod ku komunizmu, 4. norimberské 

zákony, 5. Pribinove oslavy v Nitre 

b) vysvetlite pojem: aklamácia 

c) doplňte chýbajúci rok v texte: Roku 1946 W. Churchill navrhol založenie Spojených štátov 

európskych. Vytvorila sa však organizácia Rada Európy v roku ................. 

d) napíšte, z ktorej krajiny pochádzal vodca Červených Khmérov Pol Pot 

e) dešifrujte, aké udalosti sa symbolmi pripomínajú na: poštovej známke (e1) a karikatúre (e2):  

                          

          e1                                                                          e2                       
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18.  V Odpoveďovom hárku vpíšte do textu chýbajúci rok a zakrúžkujte správnu možnosť:  

Salzburské rokovania medzi predstaviteľmi Nemecka a Slovenska v roku .............. 

a) posilnili pozíciu prezidenta Jozefa Tisa a umierneného krídla Hlinkovej slovenskej ľudovej 

strany 

b) posilnili pozíciu radikálov Vojtecha Tuku a Alexandra Macha 

c) posilnili pozíciu ilegálneho hnutia na Slovensku 

d) zmiernili postavenie židovského obyvateľstva na Slovensku 

 

19.  Zakrúžkujte v Odpoveďovom hárku pravdivé tvrdenie: 

a) Alexander Dubček bol po príchode intervenčných vojsk Varšavskej zmluvy ihneď zbavený 

funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ, postavený pred súd a odsúdený. 

b) Alexander Dubček po príchode intervenčných vojsk Varšavskej zmluvy ostal vo funkcii prvého 

tajomníka ÚV KSČ a mohol nerušene vykonávať svoju funkciu. 

c) Alexander Dubček po príchode intervenčných vojsk Varšavskej zmluvy síce ostal vo funkcii 

prvého tajomníka ÚV KSČ, no bol násilne odvlečený na územie Sovietskeho zväzu. 

d) Alexander Dubček sa po príchode intervenčných vojsk Varšavskej zmluvy ihneď zriekol 

funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ.  

 

20.  V čase normalizácie v Československej socialistickej republike (ČSSR), sa konali aj „čistky“. 

Odpovedzte na nasledujúce otázky: a) O aké čistky išlo? b) Kto bol v tom čase najvyšším 

štátnym predstaviteľom ČSSR? Odpovede zapíšte do Odpoveďového hárku. 
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