Pokyny pre prípravu súťažiacich kategórií C, D, E, F pre šk. rok 2018/2019
Podľa čl.12/od. 4 Organizačného poriadku DO bude vedomostný test tvorený úlohami v troch blokoch:
1.úlohy z vybraného monotematického celku:
SK DO pre 11. ročník DO v školskom roku 2018/19 vybrala tému Územie Slovenska v prvých
storočiach nášho letopočtu (Slovensko v rímskej dobe, v období sťahovania národov, príchodu
Slovanov až po vznik Veľkej Moravy = obdobie rokov 1 – 833) pre kategórie E, F a tému
Československo v rokoch 1968 až 1989 (obrodný proces v roku 1968, obdobie normalizácie
v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, „nežná revolúcia“ v roku 1989 a jej bezprostredné
dôsledky až do zvolenia Václava Havla za prezidenta) pre kategórie C, D. Dôvodom výberu tejto témy
pre C, D je päťdesiate výročie tzv. Československej jari (2018) a tridsiate výročie pádu komunistickej
diktatúry (2019).
Okrem tradičných zdrojov: učebnica Dejepis pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným
štúdiom, s. 46-47, 58-64 a Dejepis pre 7. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným
štúdiom, s. 8-11 pre kategórie E, F a Dejepis pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia
s osemročným štúdiom, s. 104-107, 122-123 pre kategórie C, D sa pri príprave žiakov odporúčajú
nasledovné knižné publikácie:
a) ktg. E, F:
- Kováč, D. a kol.: Kronika Slovenska 1. Od najstarších čias do konca 19. storočia. Fortuna Print
a.s., Bratislava 1998, s . 68-96. ISBN 80-7153-174-X.
- Dvořák, P.: Stopy dávnej minulosti 2. Slovensko v staroveku. Rak, Budmerice 2010.3. vydanie.
ISBN 978-80-85501-49-0. Len vybrané kapitoly: Našla sa Gerulata 151-166, Strážsky poklad – časť
o Marobudovi a Vannniovi 172-174, Dievčenský hrad 189-204, Dvojčatá Marca Valeria Maximiana
205-212, Hrniec zlata 239-248, Na troskách krásneho sveta 249-256.
- Dvořák, P.: Stopy dávnej minulosti 3. Zrod národa. Rak, Budmerice 2004. 1. Vydanie. ISBN 8085501-28-7. Len vybrané kapitoly: Lovci histórie 11-26, Na tisícročnej vatre 27-46, Príbeh z popola
63-74, Pribinov stratený kostol 75-94.
b) ktg. C, D:
- Kováč, D. a kol.: Kronika Slovenska 2. 20. storočie. Fortuna Print a.s., Bratislava 1999, s . 420507. ISBN 80-888980-08-9.
- Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť. Perfekt, Bratislava 2015. s. 468-497. ISBN 978-808046-730-2.
Vybrané monografie by mali byť dostupné v školských alebo obecných (mestských, okresných)
knižniciach. Žiakom sa odporúča prečítať uvedené publikácie, získaný prehľad určite využijú pri
vypracovaní úloh.
2. úlohy z príslušného učiva ročníka:
V školskom roku 2018/2019 sa žiaci 9. ročníka (4. ročník OG) riadia Štátnym vzdelávacím
programom (žiaci 4. ročníka OG sa riadia v školskom roku 2018/19 inovovaným ŠVP pre gymnáziá
s osemročným vzdelávacím programom, ale z dôvodu vypracovania rovnakých úloh sa budú musieť
prispôsobiť ZŠ). Žiaci 6., 7. A 8. ročníka (1, 2. a 3. ročník OG) sa riadia inovovaným ŠVP
(v inovovanom ŠVP pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom sú rozdiely v porovnaní
s inovovaným ŠVP pre základné školy, úlohy pre tieto ročníky však budú vychádzať z plánu pre ZŠ).

Úlohy pre kategórie C, D, E a F budú pripravené z predpísaných tematických celkov:
ktg. F – pre okresné kolo:
Obrazy pravekého sveta (učebnica Dejepis pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným
štúdiom, SPN, Bratislava 2011, ISBN 978-80-10-01872-7, s. 4-18); Obrazy starovekého sveta –
Staroveký Orient (učebnica, s. 19-24)

ktg. E:
pre okresné kolo:
Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline (učebnica Dejepis pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia
s osemročným štúdiom, SPN, Bratislava 2011, ISBN 978-80-10-02061-4, s. 11-21); Slovensko
v Uhorskom kráľovstve (učebnica, s. 22-48)
pre krajské kolo: plus Obrazy novovekého sveta (učebnica, s. 49-77)
ktg. D:
pre okresné kolo:
Na ceste k moderným národom (učebnica Dejepis pre 8. Ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia
s osemročným štúdiom, vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin 2011, ISBN 978-80-8115-043-2, s.
6-35); Osvietenský absolutizmus Márie Terézie a Jozefa II. (učebnica Dejepis pre 7. ročník ZŠ a 2.
ročník gymnázia s osemročným štúdiom, SPN, Bratislava 2011, ISBN 978-80-10-02061-4, s. 9098); Moderný slovenský národ (učebnica pre 8. ročník..., s. 36-51)
pre krajské kolo: plus Slováci v Habsburskej monarchii a v Rakúsko-Uhorsku v rokoch 1848 až 1914
(učebnica, s. 52-71)
pre celoslovenské kolo: plus Predvečer prvej svetovej vojny (učebnica, s. 72-75)
ktg. C:
pre okresné kolo:
Medzivojnová Európa (učebnica Pátrame po minulosti. Dejepis pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník
gymnázia s osemročným štúdiom, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2012, ISBN 978-80-8120189-9, s. 28-65; Druhá svetová vojna (učebnica, s. 66-69, 78-79, 82-85)
pre krajské kolo: plus Slovensko v rokoch 1939-1945 (učebnica, s. 70-77, 80-81, 84-85)
pre slovenské kolo: plus Svet a Československo po druhej svetovej vojne (učebnica, s. 86-103,108121, 124-127)
Podľa ustanovenia čl. 6/od. 1c Organizačného poriadku Dejepisnej olympiády môžu byť v zadaniach
použité úlohy z učív predchádzajúcich ročníkov, ale iba ako súčasť zadaní z učiva príslušného ročníka
(ak bude možné využiť historické súvislosti).
3. úlohy z regionálnej histórie: vypracujú ich príslušné komisie DO na okresnej a krajskej úrovni.
SK DO odporúča komisiám, aby pripravili úlohy o významných osobnostiach, pamiatkach
a historických udalostiach v regióne. Krajské komisie DO vytvoria úlohy, v ktorých budú primerane
zastúpené všetky oblasti kraja.

SK DO

