
Právnická fakulta TU v Trnave 

 

 -  1  -  

Svetové dejiny 
Otázky na písomný test pre prijímacie konanie 

Číslo Otázka 

1.  Ako sa vyvíjal spôsob života človeka v najstaršom období praveku? 

2.  Ako sa volal národ (etnikum), ktorý vybudoval najstaršie mestá a prvé mestské štáty v 
Mezopotámii? 

3.  Aké označenie dostalo písmo vytvorené Sumermi, ktoré sa používalo v starovekej Mezopotámii? 

4.  Ako sa nazýva najznámejší zákonník z oblasti starovekej Mezopotámie? 

5.  Ako sa nazýva štátny útvar typický pre oblasť starovekého Grécka? 

6.  Ako sa nazýval ideál výchovy, ktorý vznikol v antickom Grécku? 

7.  Ktorý rok je považovaný za rok založenia Ríma? 

8.  Ako sa nazýval zákonník, ktorý vznikol v Ríme v polovici 5. storočia pred Kr. spísaním obyčajového 
(zvykového) práva? 

9.  Ako sa volala obchodná veľmoc, s ktorou sa Rím pri svojej expanzii do Stredomoria dostal 
niekoľkokrát do vojny? 

10.  Akou spoločenskou vrstvou bola v starovekom Ríme nobilita? 

11.  Ako sa volal najslávnejší rímsky rečník z 1. stor. pred Kr.? 

12.  Ktoré osobnosti vytvorili v Ríme tzv. prvý triumvirát? 

13.  Ktoré osobnosti vytvorili v Ríme tzv. druhý triumvirát? 

14.  Charakterizujte obdobie neskorého cisárstva v Ríme, tzv. dominát! 

15.  V ktorom roku definitívne zanikla Západorímska ríša? 

16.  Ktorý byzantský cisár chcel v polovici 6. storočia n. l. obnoviť Rímsku ríšu v jej pôvodnom rozsahu? 

17.  Kto a z akej dynastie je považovaný za zakladateľa Franskej ríše? 

18.  Aké dôsledky pre Franskú ríšu malo uzavretie Verdunskej zmluvy? 

19.  Z akej dynastie bol novgorodské knieža Oleg, ktorý okolo roku 882 spojil Kyjev a Novgorod do 
Kyjevskej Rusi? 

20.  Za panovania ktorého kniežaťa z dynastie Piastovcov sa uskutočnilo zjednotenie Poľska (poľských 
kmeňov)? 

21.  Aký prívlastok dostal normanský vojvodca, ktorý v r. 1066 zvíťazil nad anglickým kráľom? 

22.  Charakterizujte bitku pri Hastingse (r. 1066)! 

23.  Charakterizujte stredoveké mestá v Európe v 11.- 13. storočí! 

24.  Charakterizujte Veľkú listinu slobôd (Magna Charta Libertatum)! 

25.  Ktorý anglický kráľ (1199-1216) stratil vo vojnách takmer všetky anglické dŕžavy na území 
Francúzska? 

26.  V ktorom roku bola vydaná Veľká listina slobôd (Magna Charta Libertatum)? 

27.  Komu sa pripisuje vynález kníhtlače a kedy k tomuto objavu došlo? 

28.  Ktoré krajiny viedli v rokoch 1337-1453 tzv. storočnú vojnu? 

29.  Ako sa nazývala dynastia, založená Henrichom VII., ktorá nastúpila na anglický trón v r. 1485? 

30.  K akým udalostiam došlo za vlády Henricha VIII. (1509-1547) v Anglicku? 

31.  Aká skutočnosť bola bezprostredným podnetom pre vypuknutie tridsaťročnej vojny? 

32.  V ktorom roku bol uzavretý Vestfálsky mier, ktorým bola ukončená tridsaťročná vojna? 

33.  Charakterizujte humanizmus! 

34.  Za panovania ktorej dynastie vyústili v Anglicku rozpory medzi kráľom a parlamentom do revolúcie? 

35.  Vymedzte časový úsek trvania anglickej revolúcie! 

36.  Charakterizujte anglickú revolúciu z prvej pol. 17. stor.! 
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37.  Kto sa v r. 1653 v Anglicku vyhlásil za Lorda Protektora a vládol prakticky bez parlamentu do r. 
1658? 

38.  Charakterizujte koloniálnu expanziu európskych štátov v 16. - 18. stor.! 

39.  Charakterizujte ozbrojený boj anglických kolónií na americkom kontinente za nezávislosť od Veľkej 
Británie! 

40.  Ako sa nazývala prvá ústava Spojených štátov amerických, ktorú prijal druhý kontinentálny kongres 
v r. 1777? 

41.  Charakterizujte tzv. vojnu Severu proti Juhu v USA! 

42.  Ako sa nazýva dokument, na ktorom sa uznieslo francúzske Ústavodarné zhromaždenie dňa 26. 
augusta 1789? 

43.  Charakterizujte obdobie jakobínskeho teroru počas Veľkej francúzskej revolúcie! 

44.  Charakterizujte obdobie Direktória, ktoré bolo poslednou etapou Veľkej francúzskej revolúcie! 

45.  Aký bol titul Napoleona ako hlavy štátu predtým, ako mu bol udelený titul cisára? 

46.  Na ktorom kongrese sa rozhodovalo o usporiadaní Európy po napoleonských vojnách? 

47.  Charakterizujte priemyselnú revolúciu, ktorá sa uskutočnila v 19. stor.! 

48.  Charakterizujte revolúciu r. 1848/49 vo Francúzsku! 

49.  Ako sa volal prezident USA, ktorý vydal proklamáciu o osobnej slobode a následne zrušil v USA 
otroctvo? 

50.  V ktorých rokoch trvala občianska vojna (tzv. vojna Severu proti Juhu) v USA? 

51.  Charakterizujte revolúciu r. 1848/49 v Taliansku! 

52.  Ako sa nazýval štátny útvar, ktorý vytvorili južné štáty USA po odtrhnutí sa od Únie? 

53.  Ako sa volal pruský (neskôr aj nemecký) kancelár, hlavným cieľom ktorého bolo dosiahnuť 
zjednotenie Nemecka? 

54.  Charakterizujte schizmu v katolíckej cirkvi! 

55.  Ktorý grécky štát stál na čele Peloponézskeho spolku? 

56.  Ktorý cisár vydal Milánsky edikt? 

57.  V ktorom roku bola Rímska ríša rozdelená na dve časti? 

58.  Charakterizujte tzv. Svätú ríšu rímsku národa nemeckého! 

59.  Kto to boli kurfirsti a akú činnosť vyvíjali? 

60.  Charakterizujte tzv. Svätú alianciu! 

61.  Charakterizujte tzv. črepinový súd (ostrakizmus) v Aténach! 

62.  Charakterizujte Zákon dvanástich tabúľ! 

63.  Čo patrilo medzi sedem slobodných umení? 

64.  Charakterizujte cézaropapizmus ako formu vlády! 

65.  Medzi najznámejších gréckych historikov (dejepiscov) patria: 

66.  Charakterizujte vládu byzantského cisára Justiniána I.! 

67.  Čo označuje termín náboženská reformácia? 

68.  V ktorom roku sa podľa tradície konali prvé olympijské hry? 

69.  Aká udalosť sa všeobecne považuje za začiatok reformácie? 

70.  Aký koncil odsúdil Jána Husa ako kacíra na trest smrti? 

71.  V ktorom meste vznikla prvá vysoká škola v Európe? 

72.  Charakterizujte pôsobenie a učenie Jána Husa! 

73.  Charakterizujte tzv. križiacke výpravy! 

74.  Charakterizujte obdobie renesancie! 

75.  Charakterizujte tzv. vojnu dvoch ruží v Anglicku! 

76.  Charakterizujte proces odluky anglickej (anglikánskej) cirkvi od Ríma! 
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77.  Charakterizujte tzv. lénnu sústavu! 

78.  V ktorom roku vyhlásili anglické kolónie na americkom kontinente nezávislosť od Veľkej Británie? 

79.  Aký historický medzník sa zvyčajne považuje za začiatok stredoveku? 

80.  Akým štátom bolo Nizozemsko v prvej polovici 16. storočia? 

81.  Charakterizujte tzv. tridsaťročnú vojnu! 

82.  Charakterizujte umelecký sloh barok! 

83.  Čo znamenala neolitická revolúcia? 

84.  Uveďte spoločné črty najstarších civilizácií starovekého Východu! 

85.  Charakterizujte vývoj v Európe v 6.- 7. stor.! 

86.  Charakterizujte Chetitskú ríšu! 

87.  Charakterizujte obdobie tzv. Starej ríše v dejinách starovekého Egypta! 

88.  Kto bol vrcholným predstaviteľom štátu v starovekom Egypte? 

89.  Charakterizujte archaické obdobie gréckych dejín! 

90.  Charakterizujte politický systém Sparty! 

91.  Charakterizujte obdobie kráľovstva v Ríme! 

92.  Ktorý portugalský moreplavec oboplával Afriku a objavil novú morskú cestu do Indie? 

93.  Ktorý portugalský moreplavec v španielskych službách uskutočnil prvú cestu okolo sveta? 

94.  Charakterizujte novovek! 

95.  Ako sa zmenila forma štátu v Nemecku v roku 1871? 

96.  Charakterizujte tzv. boj o investitúru! 

97.  Medzi medzníky začiatku novoveku historici väčšinou zaraďujú: 

98.  Čo bolo obsahom Wormského konkordátu? 

99.  Aký spôsob vlády prevládal v novoveku vo väčšine krajín Európy? 

100. Aké udalosti boli súčasťou Veľkej francúzskej revolúcie? 

101. Charakterizujte etruskú civilizáciu! 

102. Charakterizujte homérske obdobie dejín starovekého Grécka! 

103. S menom ktorého španielskeho dobyvateľa sa spája rozvrátenie Aztéckej ríše a jej kultúry? 

104. S menom ktorého španielskeho dobyvateľa sa spája rozvrátenie ríše Inkov? 

105. Charakterizujte európsku politiku obdobia novoveku! 

106. Charakterizujte vedu a kultúru obdobia novoveku! 

107. Charakterizujte Spartakovo povstanie! 

108. Ako sa stalo územie Egypta rímskou provinciou? 

109. Charakterizujte klasické obdobie gréckych dejín! 

110. Charakterizujte arabskú kultúru obdobia stredoveku! 

111. Charakterizujte úrad majordóma vo Franskej ríši! 

112. Aké črty mala stredoveká spoločnosť? 

113. Charakterizujte tzv. Verdunskú zmluvu! 

114. Charakterizujte tzv. bitku troch cisárov z r. 1805! 

115. Charakterizujte tzv. Augsburský náboženský mier! 

116. Ktorý prírodovedec ako prvý zaradil človeka do vývojového radu živočíchov, konkrétne do radu 
primátov? 

117. Ktorý prírodovedec vo svojom diele „O pôvode druhov prirodzeným výberom“ opísal vznik a vývoj 
človeka a podal náčrt jeho prvej vývojovej línie? 

118. Charakterizujte druh homo habilis! 

119. Charakterizujte druh homo erectus! 
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120. Ktorý panovník v rokoch 1792-1750 pr. Kr. vojensky zjednotil celú Mezopotámiu? 

121. Charakterizujte politický systém „orientálna despocia“! 

122. Aký bol prínos národa Sumerov pre vtedajšiu vedu a umenie? 

123. Ktorý panovník zjednotil kmene Izraelitov? 

124. Charakterizujte grécko-perzské vojny! 

125. Pod vedením ktorého gréckeho štátu sa v rokoch 478 - 477 pred Kr. vytvoril Délsky námorný 
spolok? 

126. Charakterizujte peloponézsku vojnu (431-404 pred Kr.)! 

127. K najvýznamnejším autorom tragédií v starovekom Grécku patrili: 

128. Charakterizujte bitku pri Chaironei (338 pred Kr.), ktorou sa začal proces zjednocovania gréckych 
štátov! 

129. Charakterizujte Macedónsku ríšu! 

130. Charakterizujte vývoj helenistických štátov po smrti Alexandra Veľkého (323 pred Kr.)! 

131. Charakterizujte helenistickú kultúru! 

132. Charakterizujte obdobie republiky v starovekom Ríme! 

133. Vysvetlite pojem Pyrrhovo víťazstvo! 

134. Charakterizujte tzv. púnske vojny! 

135. Charakterizujte obdobie prvej fázy rímskeho cisárstva, tzv. principát! 

136. Charakterizujte obdobie vlády Octaviana Augusta! 

137. Charakterizujte politický systém Franskej ríše! 

138. Charakterizujte vládu najvýznamnejšieho franského panovníka z dynastie Karolovcov Karola 
Veľkého! 

139. Kedy a za akých okolností zanikla Byzantská ríša? 

140. Charakterizujte kláštory v stredoveku! 

141. Charakterizujte vzdelanosť a kultúru v stredoveku! 

142. V ktorom roku došlo k bitke na Bielej Hore? 

143. Charakterizujte kalvinizmus! 

144. Charakterizujte augsburské vierovyznanie konštituované v prvej polovici 16. stor.! 

145. Charakterizujte reštauráciu Stuartovcov a „slávnu revolúciu“ v Anglicku! 

146. Charakterizujte tzv. delenia Poľska v 18. storočí! 

147. V ktorom roku bol prijatý zákon o nástupníckych právach a politickej únii Škótska a Anglicka a pre 
tento štátny celok sa začína používať názov Veľká Británia? 

148. Charakterizujte obdobie prvého francúzskeho cisárstva za vlády Napoleona I.! 

149. Čo z uvedeného platí o tzv. bitke národov pri Lipsku (1813)? 

150. Charakterizujte bitku pri Waterloo (1815)! 

151. Čo z uvedeného platí pre politiku európskych mocností po období napoleonských vojen? 

152. V ktorom roku sa uskutočnilo rokovanie (kongres európskych mocností) o usporiadaní Európy po 
napoleonských vojnách? 

153. Charakterizujte územné a politické zmeny v Európe, ktoré vyplynuli z rokovania Viedenského 
kongresu! 

154. V ktorom roku formálne zanikla Svätá ríša rímska národa nemeckého? 

155. Čo patrí medzi ciele revolučných hnutí rokov 1848/1849? 

156. Čo zaraďujeme medzi príčiny vypuknutia revolučných udalostí rokov 1848/1849? 

157. Charakterizujte priebeh revolúcie r. 1848/1849 v habsburskej monarchii! 

158. Charakterizujte tzv. abolicionizmus! 

159. Charakterizujte koloniálnu expanziu štátov v 19. stor.! 
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160. Kto sa stal prvým prezidentom USA? 

161. V ktorom roku bolo na zasadaní prvého celotalianskeho parlamentu vyhlásené utvorenie 
Talianskeho kráľovstva? 

162. Charakterizujte politickú a hospodársku situáciu v zjednotenom Nemecku po r. 1871! 

163. Charakterizujte balkánske vojny (1912-1913)! 

164. Aké vynálezy a objavy sa spájajú s druhou polovicou 19. stor.? 

165. Označte príčiny vypuknutia prvej svetovej vojny! 

166. Charakterizujte priebeh prvej svetovej vojny! 

167. Medzi následky prvej svetovej vojny patrí: 

168. Charakterizujte situáciu v Rusku v r. 1917! 

169. Charakterizujte tzv. boľševický prevrat v Rusku! 

170. Vydanie akých právnych noriem sa v Rusku spája s tzv. boľševickým prevratom z r. 1917? 

171. Charakterizujte Brestlitovský mier z r. 1918! 

172. Kedy a kde podpísalo Rakúsko-Uhorsko po prvej svetovej vojne prímerie s mocnosťami Dohody? 

173. Charakterizujte tzv. Versaillský mierový systém! 

174. Medzi tzv. Versaillský systém mierových zmlúv podpísaných po prvej svetovej vojne patrí: 

175. Ktorá európska krajina sa stala rozhodujúcou európskou kontinentálnou veľmocou po prvej svetovej 
vojne? 

176. Charakterizujte postoj USA k Versaillskému mierovému systému! 

177. Charakterizujte Spoločnosť národov! 

178. Charakterizujte tzv. Malú Dohodu! 

179. V ktorom roku došlo k vyhláseniu Zväzu sovietskych socialistických republík? 

180. Kedy a akou udalosťou došlo ku krachu newyorskej burzy, čo znamenalo začiatok dovtedy 
najväčšej svetovej hospodárskej krízy? 

181. Charakterizujte Commonwealth of Nations (Spoločenstvo národov) ako formu zväzku Veľkej 
Británie s jej bývalými kolóniami a domíniami! 

182. V ktorom roku sa Adolf Hitler stal ríšskym kancelárom v Nemecku? 

183. Charakterizujte spojenectvo fašistického Nemecka a Talianska, tzv. Os Berlín-Rím! 

184. Charakterizujte taliansko-etiópsku vojnu (1935-1936)! 

185. V ktorom roku došlo k tzv. anšlusu Rakúska, teda k jeho pripojeniu k Nemecku? 

186. Charakterizujte politickú situáciu v Nemecku po nástupe A. Hitlera do funkcie kancelára Nemeckej 
ríše! 

187. Charakterizujte zahraničnú politiku Nemecka voči Československu po nástupe A. Hitlera do funkcie 
ríšskeho kancelára! 

188. Charakterizujte tzv. politiku appeasementu! 

189. Charakterizujte medzinárodný spojenecký systém Československej republiky! 

190. Charakterizujte občiansku vojnu v Španielsku (1936-1939)! 

191. Aký krycí názov mala vojenská akcia Nemecka voči Československu v r. 1938-1939? 

192. Kedy bol podpísaný pakt medzi ZSSR a Nemeckom o neútočení? 

193. Kto podpísal pakt o neútočení uzavretý medzi ZSSR a Nemeckom? 

194. Aký incident sa stal zámienkou pre rozpútanie druhej svetovej vojny? 

195. Uveďte dátum začatia druhej svetovej vojny! 

196. Charakterizujte nemecký útok na Poľsko v r. 1939! 

197. Ktorý úsek druhej svetovej vojny získal označenie „podivná vojna“? 

198. Charakterizujte sovietsko-fínsku vojnu (1939-1940)! 

199. Charakterizujte politiku ZSSR v r. 1939-1940! 
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200. Charakterizujte vojenský postup Nemecka v priebehu r. 1940! 

201. Ktorý politik sa postavil na čelo francúzskeho zahraničného odboja po napadnutí Francúzska 
Nemeckom? 

202. Charakterizujte vojenský a politický postup Nemecka proti Francúzsku v r. 1940! 

203. Ktoré štáty patrili medzi tzv. satelitné štáty nacistického Nemecka? 

204. Charakterizujte úsek druhej svetovej vojny označovaný ako blesková vojna! 

205. Aký krycí názov mal plán útoku Nemecka proti Sovietskemu zväzu? 

206. Kedy sa začal nemecký útok proti ZSSR počas druhej svetovej vojny? 

207. Ktorá vojenská bitka priniesla rozhodujúci prelom v druhej svetovej vojne? 

208. Kedy došlo k útoku japonského letectva na americkú vojenskú námornú základňu Pearl Harbor? 

209. Charakterizujte tzv. Atlantickú chartu podpísanú v r. 1941! 

210. Charakterizujte Teheránsku konferenciu spojencov konanú počas druhej svetovej vojny! 

211. Kedy a akou vojenskou operáciou bol otvorený druhý (západný) front v Európe počas druhej 
svetovej vojny? 

212. Charakterizujte postup Nemecka v druhej svetovej vojne v r. 1943-1945! 

213. Charakterizujte rokovanie Jaltskej konferencie konanej v r. 1945! 

214. Charakterizujte tzv. norimberský proces uskutočnený po druhej svetovej vojne! 

215. Charakterizujte rokovanie a výsledky Postupimskej konferencie konanej v r. 1945! 

216. Kedy atómová bomba zničila japonské mesto Hirošima? 

217. Kedy počas II. svetovej vojny vyhlásil ZSSR vojnu proti Japonsku? 

218. Kedy došlo k bezpodmienečnej kapitulácii Japonska po druhej svetovej vojne? 

219. Charakterizujte Protektorát Čechy a Morava vyhlásený v marci 1939! 

220. Ktoré české obce boli po atentáte na R. Heydricha v r. 1942 vypálené a zrovnané so zemou? 

221. Ktorý politik po prvý raz použil výraz „železná opona“ na označenie rozdelenia Európy po druhej 
svetovej vojne? 

222. Charakterizujte rokovanie mierovej konferencie v Paríži konanej po druhej svetovej vojne! 

223. Charakterizujte politiku USA uplatňovanú voči komunizmu nastupujúcemu v niektorých európskych 
krajinách v období po druhej svetovej vojne! 

224. Charakterizujte vznik a pôsobenie Organizácie spojených národov (OSN) v období po druhej 
svetovej vojne! 

225. V ktorom roku došlo k vyhláseniu samostatného štátu Izrael? 

226. Charakterizujte inštitúciu tzv. Informbyra! 

227. V ktorom roku boli vyhlásené Nemecká spolková republika a Nemecká demokratická republika? 

228. Charakterizujte proces destalinizácie! 

229. V ktorom roku bola na Kube zvrhnutá vláda diktátora Batistu a nastolená revolučná vláda pod 
vedením Fidela Castra? 

230. Charakterizujte proces dekolonizácie, ku ktorému došlo po druhej svetovej vojne! 

231. Charakterizujte tzv. storočnú vojnu! 

232. V ktorom roku Krištof Kolumbus objavil nový kontinent (Ameriku)? 

233. Charakterizujte tzv. napoleonské vojny (1803-1815)! 

234. Charakterizujte studenú vojnu: 

235. Politický vývoj v krajinách sovietskeho bloku po druhej svetovej vojne charakterizuje: 

236. V ktorom roku zomrel sovietsky diktátor J. V. Stalin? 

237. Charakterizujte Radu vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP): 

238. Za „otcov“ modernej Indie sú považovaní: 

239. Charakterizujte vývoj v ZSSR a v krajinách sovietskeho bloku v 80. rokoch 20. storočia: 
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240. V ktorom roku sa stal generálnym tajomníkom ÚV Komunistickej strany ZSSR Michail Gorbačov? 

 


