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 01  Historik sa pri poznávaní minulosti často nezaobíde bez pomocných vied historických. Medzi tie-
to vedy nepatrí 

 

(A)  paleografia.         (B)  sfragistika.        (C)  genealógia. 
 

(D)  heuristika.         (E)  diplomatika. 
 

 

 02  V roku 594 pred Kristom bol v Aténach za archonta zvolený Solón. Poverili ho, aby usporiadal 
napäté hospodárske a politické pomery. Solón svojimi zákonmi a reformami nastolil v Aténach 

 

(A)  timokraciu.         (B)  oligarchiu.        (C)  monarchiu. 
 

(D)  despóciu.         (E)  tyraniu. 
 

 

 03  Po odstránení aténskych tyranov vypukol v Aténach boj o moc. Prevahu v ňom získal Kleiste-
nes, ktorého podporoval aténsky ľud. Kleistenes urobil významné reformy, ktorých základom bo-
lo rozdelenie občanov podľa 

 

(A)  rodovej príslušnosti.     (B)  územného princípu.    (C)  majetku. 
 

(D)  ich funkcií vo vojsku.     (E)  ich hospodárskeho postavenia. 
 

 

 04  „ ... (Naša) vláda nie je vecou menšiny, ale väčšiny. Pred zákonom sme si všetci rovní... Čo sa 
týka vážnosti, nikomu sa nedostáva väčšej cti pre spoločenský pôvod ako pre jeho osobné vlast-
nosti. Chudoba a skromný pôvod nikomu nebránia dôjsť (úradnej) hodnosti, ak je schopný vyko-
nať niečo pre obec...“  

 

 Tento úryvok pochádza z oslavnej reči nad padlými z roku 431 pred Kristom. Predniesol ju atén-
sky stratég, ktorý bol pätnásťkrát po sebe zvolený do svojej funkcie. Bol to 

 

(A)  Tukydides.         (B)  Sofokles.         (C)  Miltiades. 
 

(D)  Perikles.          (E)  Temistokles. 
 

 

 05  Ktorá z uvedených architektonických pamiatok patrí medzi sedem divov sveta? 
 

(A)  Chrám sv. Petra v Ríme           (B)  Levia brána v Mykénach 
 

(C)  Forum Romanum              (D)  Caracallove kúpele 
 

(E)  Artemidin chrám v Efeze 
 

 

 06  „Toto je rozprávanie o historických udalostiach, aby sa časom nezabudlo, čo ľudia vykonali, aby 
nezapadla sláva veľkých a podivuhodných činov, ktoré vykonali Gréci a barbari, ale predovšet-
kým, prečo Gréci a barbari viedli medzi sebou vojny.“ 

 

 Ktorý z uvedených učencov je považovaný za „otca dejepisu“ a je autorom citovaného úryvku? 
 

(A)  Strabón.          (B)  Herodotos.        (C)  Plutarchos. 
 

(D)  Hekataios.         (E)  Xenofón. 
 

 

 07  V rímskej republike obhajoval záujmy plebejcov 
 

(A)  konzul.           (B)  kvestor.         (C)  tribún ľudu. 
 

(D)  cenzor.          (E)  prétor. 
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 08  Pri štúdiu dejín rímskej republiky ste sa stretli s viacerými pojmami, ktoré sa používajú aj v sú-
časnosti. Ktorý z uvedených pojmov je nesprávne vysvetlený? 

 

(A)  res publica = publikovanie zakázaných vecí    (B)  veto = zakazujem 
 

(C)  pontifex maximus = úrad najvyššieho kňaza    (D)  triumvirát = trojčlenný vládny zbor 
 

(E)  proskripcie = zoznamy politicky nepohodlných ľudí 
 

 

 09  Od konca 1. storočia pred Kristom veľkí majitelia pôdy v Rímskej ríši prepožičiavali chudobným 
roľníkom, bezzemkom a neskôr i otrokom pôdu. Ako sa volá tento nový systém vzťahov? 

 

(A)  dominát          (B)  principát         (C)  kolonát 
 

(D)  municipát         (E)  patriciát 
 

 

 10  V roku 313 cisár Konštantín vydal edikt, v ktorom vyhlásil slobodu náboženského vyznania 
v Rímskej ríši. Tento dokument bol pomenovaný podľa mesta 

 

(A)  Alexandria.         (B)  Korint.          (C)  Neapol. 
 

(D)  Miláno.          (E)  Konštantinopol. 
 

 

 11  Cisár Hadrián sa snažil vystavať a spevniť hranice vo všetkých okrajových provinciách rímskej 
ríše budovaním systému opevnení známeho ako limes Romanus. Ako sa volal rímsky tábor na 
území Slovenska, ktorý bol súčasťou tohto opevnenia? 

 

(A)  Aquincum         (B)  Gerulata         (C)  Vindobona 
 

(D)  Laugaricium        (E)  Carnuntum 
 

 

 12  Na obrázku vidíte hlavicu stĺpa, ktorý sa často využíval v antickej 
architektúre. Ako sa nazýval tento druh stĺpa? 

 

(A)  mykénsky         (B)  mínojský 
 

(C)  korintský          (D)  iónsky 
 

(E)  dórsky 
 

 

 13  Paleolit predstavuje najdlhšie obdobie vo vývoji ľudskej spoločnosti. Medzi jeho typické znaky 
patrí 

 

(A)  výrobné hospodárstvo.    (B)  populačná explózia.    (C)  domestikácia zvierat. 
 

(D)  budovanie stálych obydlí.   (E)  antropogenéza a hominizácia. 
 

 

 14  Na východnom Slovensku stával neveľký travertínový kopec Hrádok. Pri ťažbe kameňa sa 
v ňom našiel odliatok mozgovne neandertálca. Táto archeologická lokalita sa nachádzala na ok-
raji 

 

 (A)  Štrby.           (B)  Gánoviec.        (C)  Smokovca. 
 

(D)  Barce.           (E)  Plešivca. 

Test pokračuje na ďalšej strane. 
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 15  Charakteristickým znakom chrámového a palácového hospodárstva bola tzv. redistribúcia. Ten-
to termín označuje 

 
(A)  prerozdeľovanie vyrobených produktov.    (B)  vyberanie naturálnych dávok. 

 

(C)  obchodnú sieť mestských štátov.       (D)  sprostredkovanie tovaru na trh. 
 

(E)  spôsob rozširovania zavlažovacích kanálov. 
 

 

 16  Udalosti z dejín židovského národa boli zaznamenané v mnohých dielach, ktoré kňazi neskôr 
spojili do jedného celku. Vytvorili tak posvätnú knihu Židov, do ktorej zaradili historické diela, ná-
boženské piesne a texty, rôzne záznamy, ale aj poéziu. Táto kniha sa nazýva 

 

(A)  Evanjelium.         (B)  Pieseň piesní.       (C)  Korán. 
 

(D)  Starý zákon.        (E)  Nový zákon. 
 

 

 17  O slovanských sídlach gótsky spisovateľ Jordanes napísal: „Na nesmiernych priestoroch sa usa-
dil početný kmeň Venédov. Hoci sa ich mená teraz menia podľa rozličných rodov a sídlisk, nazý-
vajú sa predovšetkým Slovienmi a Antami.“ 

 

 Pôvodné sídla slovanských predkov sa nachádzali 
 

(A)  medzi Eufratom a Tigrisom.         (B)  na dolnom toku Rýna. 
 

(C)  medzi Seinou a Loirou.           (D)  pri ústí rieky Labe. 
 

(E)  na sever od Karpát medzi Vislou a Dneprom. 
 

 

 18  V stredovekých listinách sa od polovice 8. storočia uvádza, že lénny pán prepožičiaval svojim 
verným služobníkom pôdu. Ako sa nazývali ľudia, ktorí po získaní tejto pôdy museli ešte zložiť 
sľub vernosti? 

 

(A)  kolóni           (B)  feudáli          (C)  vazali 
 

(D)  poddaní          (E)  nevoľníci 
 

 

 19  „Keď Slovania vojensky zaútočili proti Avarom, kupec Samo, o ktorom som sa takisto zmienil, 
tiahol s nimi vo vojsku. V boji s Avarmi sa ukázal taký statočný, že to bolo úžasné, a obrovské 
množstvo z nich zabili meče Slovanov.“ 

 

 Úryvok o Samovi je prekladom časti 
 

(A)  Fuldských análov.      (B)  Fredegarovej kroniky.   (C)  Nestorovej kroniky. 
 

(D)  Kosmasovej kroniky.     (E)  Dalimilovej kroniky. 
 

 

 20  Začiatkom 8. storočia mali vo Franskej ríši rozhodujúcu moc v rukách majordómovia. Ktorý 
z nich v roku 732 porazil v bitke pri Poitiers arabské vojská prenikajúce z Pyrenejského polos-
trova do Európy? 

 

(A)  Chlotar          (B)  Chlodovik        (C)  Odoakar 
 

(D)  Karol Martel        (E)  Alarich 
 

 

 21  Okolo roku 828 dal prvý známy kresťanský kostol na našom území vysvätiť 
 

(A)  Mojmír.          (B)  Koceľ.          (C)  Slavomír. 
 

(D)  Pribina.          (E)  Ratbod. 
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 22  Konštantín a Metod mali mnohých žiakov, ktorí pokračovali v ich činnosti. Ktorý z uvedených 
k nim nepatril? 

 

(A)  Wiching          (B)  Gorazd         (C)  Angelár 
 

(D)  Kliment          (E)  Naum 
 

 

 23  Svätopluk bol súčasníkom východofranského panovníka 
 

(A)  Dagoberta.         (B)  Karolmana.        (C)  Karola Veľkého. 
 

(D)  Chlodovika.         (E)  Pipina Krátkeho. 
 

 

 24  Ktorá bitka rozhodla o výraznej zmene spôsobu života maďarských kmeňov a vytvorila predpo-
klady pre postupné formovanie uhorského štátu? 

 

(A)  bitka pri rieke Lech     (B)  bitka pri Bratislave     (C)  bitka pri Vogastisburgu 
 

(D)  bitka pri Hastingse      (E)  bitka na Katalánskych poliach 
 

 

 25  Uhorská kronika Jána z Turca z roku 1488 obsahuje najstarší vytlačený doklad mena Slovák, 
a to v zdrobnenine Slováčko (Zlowachko). Ktorý uhorský panovník vládol v čase jej vydania? 

 

(A)  Ján Huňady        (B)  Ladislav Pohrobok     (C)  Matej Korvín 
 

(D)  Albrecht Habsburský     (E)  Ján Zápoľský 
 

 

 26  V ktorom slovenskom meste sa nachádza najvyšší krídlový neskorogotický oltár v Európe? 
 

(A)  V Bardejove.        (B)  V Levoči.         (C)  V Bratislave. 
 

(D)  V Košiciach.        (E)  V Trnave. 
 

 

 27  Ustanovenia Zlatej buly uhorského kráľa Ondreja II. z roku 1222 určovali základné práva 
 

(A)  nižšieho duchovenstva.    (B)  roľníkov.         (C)  remeselníkov. 
 

(D)  mestského patriciátu.    (E)  nižšej šľachty. 
 

 

 28  Ako sa volal augustiniánsky mních a doktor teológie, ktorý zverejnil vo Wittenbergu 95 téz obsa-
hujúcich výpovede proti odpustkom a kritiku vtedajšej cirkvi? 

 

(A)  Jan Kalvín         (B)  Ulrich Zwingli       (C)  John Viklef 
 

(D)  Martin Luther        (E)  Jan Hus 
 

 

 29  Ktorá z uvedených historických udalostí sa stala chronologicky ako posledná? 
 

(A)  vpád Tatárov do Uhorska           (B)  bitka pri Rozhanovciach 
 

(C)  vymretie Arpádovcov             (D)  vydanie Zlatej buly Ondrejom II.  
 

(E)  bitka pri Kressenbrunne 
 

 

 30  Ako sa volá dohoda z roku 1555 medzi luteránskymi a katolíckymi kniežatami, ktorá vytýčila zá-
sadu „čie panstvo, toho náboženstvo“? 

 

(A)  bazilejské kompaktáta    (B)  štyri pražské artikuly    (C)  Česká konfesia 
 

(D)  Kutnohorský dekrét     (E)  augsburský náboženský mier 
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 31  Medzi dôsledky prehranej bitky pri Moháči nepatrí 
 

(A)  ukončenie protihabsburských stavovských povstaní. 
(B)  rozdelenie Uhorska na tri časti. 
(C)  povýšenie Bratislavy na hlavné a korunovačné mesto Uhorska. 
(D)  presídlenie arcibiskupstva do Trnavy. 
(E)  nástup novej dynastie na uhorský trón. 

 

 

 32  Čo bolo jedným z hlavných dôsledkov porážky Dóžovho povstania v roku 1514? 
 

(A)  Šľachta získala ústupky od panovníka.     (B)  Roľníci sa stali poddanými. 
 

(C)  Mešťania sa zrovnoprávnili so šľachtou.     (D)  Roľníci sa stali nevoľníkmi. 
 

(E)  Cirkev stratila mocenské postavenie. 
 

 

 33  Od 2. polovice 15. storočia začínajú Európania intenzívne objavovať svet. Ktorá z uvedených 
zmien nebola dôsledkom zámorských objavov? 

 

(A)  presun európskych centier obchodu      (B)  cenová revolúcia 
 

(C)  vznik trojpoľného systému          (D)  prílev drahých kovov 
 

(E)  vznik koloniálnych mocností 
 

 

 34  Ktorá z uvedených bitiek rozhodla o tom, že sa Turci po roku 1389 stali bezprostredným suse-
dom Uhorska? 

 

(A)  bitka pri Carihrade      (B)  bitka pri Kalke         (C)  bitka pri Neve 
 

(D)  bitka na Kosovom poli    (E)  bitka na Čudskom jazere 
 

 

 35  Slovenský právnik a historik Adam František Kollár napísal: „Znášanlivosť nech je zásadou kaž-
dého kresťanského panovníka.“ Pre Jozefa II. sa možno i táto myšlienka stala podnetom k vy-
daniu zákona, ktorý zaručil v Rakúskej monarchii náboženskú slobodu. Ktorý z uvedených do-
kumentov to bol? 

 

(A)  Pragmatická sankcia     (B)  Tolerančný patent       (C)  Majestát 
 

(D)  Urbariálny patent      (E)  Nantský edikt 
 

 

 36  Anglický kráľ Viliam III. bol v roku 1689 donútený prijať Listinu práv (Bill of Rights), na základe 
ktorej sa Anglicko stalo 

 

(A)  vojenskou diktatúrou.    (B)  absolutistickou monarchiou.   (C)  republikou. 
 

(D)  cisárstvom.         (E)  parlamentnou monarchiou. 
 

 

 37  Ktorá z uvedených historických udalostí sa stala chronologicky ako posledná? 
 

(A)  vznik Trojspolku       (B)  krymská vojna        (C)  revolučný rok 1848 
 

(D)  zrušenie nevoľníctva v Rusku (E)  začiatok prusko-francúzskej vojny 
 

 

 38  Centrom protireformácie v Uhorsku bola od roku 1635 univerzita 
 

(A)  v Levoči.          (B)  v Budíne.           (C)  v Trnave. 
 

(D)  v Bratislave.        (E)  v Banskej Štiavnici. 
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 39  Ešte pred Veľkou revolúciou vo Francúzsku vychádzali rôzne letáky. V jednom z nich bolo napí-
sané: „Čím je tretí stav? Všetkým! ... A čím bol až doposiaľ? Ničím. Čo žiada? Stať sa niečím ...“ 
Tretí stav sa stal „niečím“, keď sa jeho predstavitelia vyhlásili za 

 

(A)  Girondu.          (B)  Konvent.         (C)  Horu. 
 

(D)  Konzulát.          (E)  Ústavodarné národné zhromaždenie.  
 

 

 40  Vo Francúzsku sa za vlády Ľudovíta XIV. presadila hospodárska politika štátu, ktorá podporova-
la rozvoj remesiel a manufaktúrnej výroby a súčasne uprednostňovala vývoz tovaru pred dovo-
zom. Ako ju nazývame? 

 

(A)  fyziokratizmus       (B)  merkantilizmus      (C)  monetarizmus 
 

(D)  partikularizmus       (E)  paternalizmus 
 

 

 41  V priebehu bojov amerických osád za nezávislosť prijali ich predstavitelia 4. júla 1776 Vyhláse-
nie nezávislosti USA. Kto bol autorom tejto deklarácie? 

 

(A)  Thomas Jefferson      (B)  Benjamin Franklin     (C)  Alexander Hamilton 
 

(D)  Thomas Paine       (E)  George Washington 
 

 

 42  Tridsaťročná vojna v rokoch 1618 – 1648 predstavovala zápas európskych štátov o náboženskú 
vieru a politickú moc. Ktorou historickou udalosťou začal prvý konflikt tejto dlhoročnej vojny? 

 

(A)  Nástupom Ferdinanda II. na trón.       (B)  Bitkou na Bielej hore. 
 

(C)  Tridentským koncilom.            (D)  Českým stavovským povstaním. 
 

(E)  Zvolením Fridricha Falckého za českého kráľa. 
 

 

 43  Ktorý panovník v dejinách Rakúskej monarchie uzákonil povinný jednotný štátny výchovno-vzde-
lávací systém? 

 

(A)  Mária Terézia        (B)  Jozef II.         (C)  Karol VI. 
 

(D)  František II.         (E)  Ferdinand V. 
 

 

 44  Jedným z najvýznamnejších opatrení Napoleona, cisára Francúzov, boli vnútropolitické reformy. 
Sám Napoleon o nich neskôr napísal, že si ich cení viac ako 40 vyhraných bitiek. Ktorým doku-
mentom tieto reformy vstúpili v roku 1804 do platnosti? 

 

(A)  Corpus iuris iuridicis     (B)  Lex salica        (C)  Code civil 
 

(D)  Codex iuridicis       (E)  Corpus iuris civilis 
 

 

 45  Ktorý bernolákovec sa v 1. polovici 19. storočia svojou činnosťou výrazne pokúsil o zjednotenie 
jazykovo a konfesionálne rozdeleného slovenského národného hnutia? 

 

(A)  Alexander Rudnay      (B)  Martin Hamuljak      (C)  Pavol Mudroň 
 

(D)  Juraj Fándly        (E)  Ján Kollár 
 

 

 46  Ako sa nazýval politický program slovenského národného hnutia, ktorý bol prijatý 11. mája 1848 
v Liptovskom Mikuláši? 

 

(A)  Memorandum        (B)  Prestolný prosbopis    (C)  Liptovské žiadosti 
 

(D)  Apológia          (E)  Žiadosti slovenského národa 
 



MONITOR 2000 

© (2000) Štátny pedagogický ústav a EXAM ® 

7 

 47  Napriek tomu, že väčšina požiadaviek Memoranda národa slovenského nebola prijatá, jeho zá-
sady boli hlavným politickým programom Slovákov až do prvej svetovej vojny. Jedna z jeho spl-
nených požiadaviek umožnila založiť v roku 1863 Maticu slovenskú. Kto bol jej prvým predse-
dom a podpredsedom? 

 

(A)  Dionýz Štúr – Pavol Bohúň          (B)  Daniel Lichard – Andrej Kmeť 
 

(C)  Štefan M. Daxner – Ján Francisci       (D)  Štefan Moyses – Karol Kuzmány 
 

(E)  August H. Škultéty – Viliam Paulíny-Tóth 
 

 

 48  Koncom 18. storočia sa v Európe utvorili predpoklady na vznik moderných národov. Pod vply-
vom osvietenských ideí, najmä jozefínskych reforiem, aj u slovenských vzdelancov narastal vý-
znam národného povedomia. Slováci si postupne utvárali vlastný národný program. Spočiatku 
v ňom žiadali 

 

(A)  zriadenie samostatného slovenského snemu.  (B)  všeobecné volebné právo. 
 

(C)  autonómiu v rámci Uhorska.          (D)  zrušenie poddanstva. 
 

(E)  uznanie slovenského jazyka a jeho rovnoprávne používanie. 
 

 

 49  V roku 1815 sa stretli predstavitelia európskych štátov, aby sa dohodli na územných a politic-
kých zmenách v Európe. Toto stretnutie víťazov nad Napoleonom vošlo do dejín pod názvom 

 

(A)  Viedenský kongres.      (B)  Berlínsky kongres.     (C)  Veronský kongres. 
 

(D)  Kontinentálny kongres.     (E)  Kongres za nezávislosť. 
 

 

 50  V roku 1867 sa Rakúska monarchia rozdelila na dve časti. Názov štátu sa zmenil na Rakúsko- 
Uhorsko. Ktorá z uvedených inštitúcií nebola po rozdelení spoločná pre obe časti? 

 

(A)  panovník           (B)  ministerstvo armády    (C)  ministerstvo kultúry 
 

(D)  ministerstvo financií      (E)  ministerstvo zahraničných vecí 
 

 

 51  Ľudovít Štúr roku 1845 začal vydávať Slovenské národné noviny. Na ich stránkach ako novinár 
a politik postupne sformuloval slovenský politický program. Ktorá z uvedených požiadaviek sa 
v ňom nenachádzala? 

 

(A)  zrovnoprávnenie slovenského národa      (B)  odstránenie poddanstva 
 

(C)  demokratická reforma Uhorska        (D)  odstránenie výsad šľachty 
 

(E)  vytvorenie samostatného slovenského štátu 
 

 

 52  V roku 1898 začal v Skalici vychádzať časopis Hlas, okolo ktorého sa združila mladá liberálne 
orientovaná inteligencia. Jej príslušníci kritizovali predstaviteľov Slovenskej národnej strany 
a žiadali viac aktivity a „drobnej práce“ medzi slovenským ľudom. Najaktívnejšími predstaviteľmi 
tejto generácie boli 

 
(A)  Andrej Hlinka, Anton Bielek.          (B)  Emanuel Lehocký, Leo Frankel. 

 

(C)  Ján N. Bobula, Ján Palárik.          (D)  Pavol Blaho, Vavro Šrobár. 
 

(E)  Svetozár Hurban-Vajanský, Jozef Škultéty. 



Dejepis – forma A 

© (2000) Štátny pedagogický ústav a EXAM ® 

8 

 53  Organizačná činnosť Slovákov v USA vyvrcholila v roku 1907, keď si v Clevelande založili hlav-
nú spolkovú organizáciu. Ako sa nazývala? 

 

(A)  Národný slovenský spolok          (B)  Slovenská liga 
 

(C)  Katolícky Sokol               (D)  Katolícka slovenská jednota 
 

(E)  Matica slovenská v Amerike 
 

 

 54  Ako sa nazýva dokument z 30. októbra 1918, ktorým sa slovenská politická reprezentácia jedno-
myseľne prihlásila k spoločnému československému štátu? 

 

(A)  Washingtonská deklarácia          (B)  Trojkráľová deklarácia 
 

(C)  Deklarácia slovenského národa        (D)  Kyjevská dohoda 
 

(E)  Clevelandská dohoda 
 

 

 55  Pracoval ako expert Ministerstva zahraničných vecí Veľkej Británie pre strednú Európu a Balkán. 
Intenzívne sa zaujímal o národnostné pomery v Uhorsku a osobitne sa venoval slovenskej otáz-
ke. V roku 1907 spolu s nórskym spisovateľom B. Björnsonom upozornil svetovú verejnosť na 
tragické udalosti, ktoré sa odohrali v Černovej. 

 

  Na ktorú z uvedených osobností sa vzťahuje táto charakteristika? 
 

(A)  Theodor Roosvelt      (B)  Winston Churchill    (C)  Robert W. Seton-Watson 
 

(D)  Neville Chamberlain     (E)  Woodrow Wilson 
 

 

 56  Príslušníci Mussoliniho bojových zväzov v Taliansku mali vo svojom znaku tzv. starorímske fas-
ces – zväzky prútov ovinutých červenými remeňmi so sekerou uprostred. Z latinského slova fas-
ces vznikol pojem 

 

(A)  fašizmus.          (B)  fabianizmus.      (C)  fabrikácia. 
 

(D)  falanga.          (E)  fascinácia. 
 

 

 57  Po roku 1918 vznikli namiesto Rakúsko-uhorskej monarchie tzv. nástupnícke štáty. Ktorý z uve-
dených štátov k nim nepatril? 

 

(A)  Československo       (B)  Bulharsko       (C)  Maďarsko 
 

(D)  Rakúsko          (E)  Poľsko 
 

 

 58  Významnou mierou sa zaslúžil o vyslobodenie Slovákov spod národnostného útlaku v Uhorsku. 
Prostredníctvom svojich vplyvných známostí vo francúzskych diplomatických kruhoch umožnil 
T. G. Masarykovi rozhovory s ministerským predsedom A. Briandom a ďalšími významnými 
osobnosťami. 

 

 Ako sa volal tento slovenský politik a diplomat? 
 

(A)  Peter Rovnianek      (B)  Štefan Furdek      (C)  Albert Mamatey 
 

(D)  Konštantín Čulen      (E)  Milan Rastislav Štefánik  
 

 

 59  Ktorý slovenský politik sa v roku 1935 ako prvý stal predsedom československej vlády? 
 

(A)  Vavro Šrobár        (B)  Ivan Dérer       (C)  Milan Hodža 
 

(D)  Pavol Blaho        (E)  Martin Mičura 
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 60  „Železnou rukou poženieme ľudstvo ku šťastiu“ – to bolo heslo soloveckého pracovného tábora 
v Sovietskom zväze. Tieto tábory slúžili J. V. Stalinovi v rokoch 1924 – 1953 na likvidáciu všet-
kých svojich protivníkov, ale aj bývalých spolupracovníkov. Ako sa volali? 

 

(A)  gulagy           (B)  GOELRO        (C)  GOSPLAN 
 

(D)  NEP            (E)  PT 
 

 

 61  Ktorý slovenský politik zastupoval spolu s Edvardom Benešom československé záujmy na paríž-
skej mierovej konferencii v rokoch 1919 – 1920? 

 

(A)  Milan Rastislav Štefánik   (B)  Ferdiš Juriga       (C)  Martin Rázus 
 

(D)  Ján Papánek        (E)  Štefan Osuský 
 

 

 62  Na začiatku 1. svetovej vojny prebiehali v Karpatoch boje počas celej zimy 1914 – 1915. V tom 
čase ruské vojská obsadili na istý čas niektoré mestečká  

 

(A)  na strednom Slovensku.   (B)  na západnom Slovensku.  (C)  na južnom Slovensku. 
 

(D)  na východnom Slovensku.  (E)  na juhozápadnom Slovensku. 
 

 

 63  V rokoch 1920 – 1921 sa tri európske krajiny zabezpečili vzájomnými zmluvami proti revizionis-
tickým požiadavkám Maďarska i proti ďalším plánom ohrozujúcim ich suverenitu. Na základe 
týchto zmlúv vznikla koalícia, nazvaná Malá dohoda. Ktoré krajiny ju tvorili? 

 

(A)  Československo, Rumunsko, Juhoslávia   (B)  Československo, Rakúsko, Rumunsko 
 

(C)  Bulharsko, Československo, Rumunsko    (D)  Juhoslávia, Poľsko, Československo 
 

(E)  Maďarsko, Československo, Rumunsko 
 

 

 64  Deportácie slovenských Židov do koncentračných táborov sa uskutočňovali po prijatí vládneho 
nariadenia tzv. židovského kódexu. Židovský kódex vychádzal z nemeckých rasových zákonov 
prijatých 

 

(A)  v Salzburgu.        (B)  v Berchtesgadene.     (C)  v Berlíne. 
 

(D)  v Norimbergu.        (E)  v Mníchove. 
 

 

 65  V priebehu našich národných dejín bolo ustanovených niekoľko Slovenských národných rád. Tá, 
ktorá vznikla na základe tzv. Vianočnej dohody uzavretej koncom roka 1943 medzi zástupcami 
občianskeho a komunistického odboja, bola v poradí  

 

(A)  druhá.           (B)  tretia.          (C)  štvrtá. 
 

(D)  šiesta.           (E)  siedma. 
 

 

 66  Kde sa uskutočnilo chronologicky posledné stretnutie protifašistickej koalície v priebehu 2. sve-
tovej vojny? 

 

(A)  V Postupime.        (B)  V Casablance.      (C)  V Teheráne. 
 

(D)  V Moskve.         (E)  V Norimbergu. 
 

 

 67  V ktorom meste bola 6. októbra 1938 vyhlásená autonómia Slovenska? 
 

(A)  V Martine.         (B)  V Bratislave.       (C)  V Trenčíne. 
 

(D)  V Žiline.          (E)  V Košiciach. 
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 68  Ktorý z uvedených politikov sa spolu s A. Hitlerom a B. Mussolinim zúčastnil na Mníchovskej 
konferencii konanej 29. a 30. septembra 1938? 

 

(A)  Jozef V. Stalin       (B)  Edvard Beneš       (C)  Édouard Daladier 
 

(D)  Wiliam Gladstone      (E)  Konrád Henlein 
 

 

 69  Košický vládny program bol vyhlásený 4. apríla 1945. Medzi jeho závery nepatrilo 
 

(A)  zakázanie činnosti pravicových strán.     (B)  vysídlenie Nemcov a Maďarov. 
 

(C)  uskutočnenie pozemkovej reformy.      (D)  potrestanie kolaborantov. 
 

(E)  orientovanie ČSR v zahraničnej politike na Anglicko a Francúzsko. 
 

 

 70  Ktorou udalosťou sa začala druhá svetová vojna? 
 

(A)  Paktom Ribentrop – Molotov.        (B)  Prepadnutím Poľska Nemeckom. 
 

(C)  „anšlusom“ Rakúska.            (D)  Okupáciou Československa. 
 

(E)  Mníchovskou dohodou. 
 

 

 71  Odrazenie nemeckého útoku na Moskvu bolo prvým signálom, že plán bleskovej vojny na vý-
chodnom fronte stroskotal. K zásadnému obratu vo vojne však došlo až po 

 

(A)  prepadnutí Pearl Harbor.          (B)  bitke v Ardenách. 
 

(C)  ukončení leningradskej blokády.       (D)  bitke pri Kursku. 
 

(E)  obkľúčení nemeckej armády pri Stalingrade. 
 

 

 72  Na príprave Slovenského národného povstania sa nepodieľal 
 

(A)  Ján Ursíny.         (B)  Rudolf Viest.       (C)  Ján Golian. 
 

(D)  Alexander Mach.      (E)  Karol Šmidke. 
 

 

 73  V roku 1952 bol v rámci vykonštruovaného politického procesu odsúdený na trest smrti sloven-
ský politik 

 

(A)  Vladimír Clementis.     (B)  Karol Šmidke.       (C)  Jozef Lettrich. 
 

(D)  Viliam Široký.        (E)  Ján Ursíny. 
 

 

 74  Bol to „pokus konečne vytvoriť … socializmus bez všemocnej tajnej polície, so slobodou písané-
ho a hovoreného slova, s verejnou mienkou, ktorá je vypočutá. S politikou, ktorá sa o ňu opiera, 
s modernou kultúrou slobodne sa rozvíjajúcou a s ľuďmi, ktorí stratili strach, to bol pokus, ktorým 
sa Česi a Slováci … ocitli opäť v strede svetových dejín a adresovali svetu svoju výzvu.“ 

 

 Tento úryvok Milana Kunderu vyjadroval predstavu 
 

(A)  o liberálnom kapitalizme.   (B)  o totalitnom režime.    (C)  o vojenskej diktatúre. 
 

(D)  o parlamentnej monarchii.  (E)  o socializme s ľudskou tvárou. 
 

 

 75  Jediným Slovákom, ktorý zastával funkciu prezidenta Československa bol 
 

(A)  Alexander Dubček.     (B)  Jozef Tiso.        (C)  Gustáv Husák. 
 

(D)  Jozef Lenárt.        (E)  Vasiľ Biľak. 
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 76  Ktorá z uvedených udalostí sa považuje za počiatok studenej vojny? 
 

(A)  vojna v Kórei        (B)  vojna vo Vietname     (C)  karibská kríza 
 

(D)  podpísanie zmluvy SALT 2 J. Carterom a L. I. Brežnevom 
 

(E)  prejav W. Churchilla o „železnej opone“ vo Fultone 
 

 

 77  Ktorý zo štátov varšavskej zmluvy sa nezúčastnil na okupácii Československa 21. 8. 1968? 
 

(A)  Poľsko           (B)  Rumunsko        (C)  Maďarsko 
 

(D)  Sovietsky zväz       (E)  Nemecká demokratická republika 
 

 

 78  1. január je jedným zo štátnych sviatkov Slovenskej republiky. Ktorú historickú udalosť si ním 
pripomíname? 

 

(A)  Vznik Slovenskej republiky.          (B)  Vznik ČSR. 
 

(C)  Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenska.     (D)  Rozpad Rakúsko-Uhorska. 
 

(E)  Odchod okupačných vojsk z Československa. 
 

 

 79  Pád komunistického totalitného režimu v Československu vošiel do povedomia domácej i sveto-
vej verejnosti ako „nežná“ či „zamatová“ revolúcia. Tieto prelomové zmeny začali 

 

(A)  sviečkovou demonštráciou v Bratislave.    (B)  vznikom občianskej iniciatívy Charta 77. 
 

(C)  vznikom Občianskeho fóra a Verejnosti proti násiliu.     (D)  generálnym štrajkom. 
 

(E)  brutálnym zásahom policajných síl proti pokojnej demonštrácii študentov v Prahe. 
 

 

 80  Bol prvým sovietskym politikom, ktorý chcel v rámci socializmu uskutočniť demokratické reformy. 
Jeho novátorské úsilie vošlo v polovici 80. rokov 20. storočia do dejín pod názvami „perestrojka“ 
a „glasnosť.“  

 

  Na ktorého politika sa vzťahuje táto charakteristika? 
 

(A)  Na N. Chruščova.      (B)  Na A. Kosygina.      (C)  Na M. Gorbačova. 
 

(D)  Na K. Černenka.      (E)  Na J. Andropova. 
 

 

 

Koniec testu. 


