První světová válka
A
1. Které státy tvořily Trojspolek – kdy vznikl?
2. Vzpomeneš si na některý z válečných konfliktů, který se odehrál těsně před 1. SV:
3. Co bylo bezprostřední záminkou pro rozpoutání světového konfliktu:
4. Na čem byl založen tzv. Schlieffenův plán – „bleskové války“:
5. Popiš vývoj situace na srbské frontě:
6. Proč zahájili Turci v r. 1915 genocidu Arménů:
7. Kdy vstoupila do války Itálie, na čí straně a proč?
8. Proti komu bojovalo na východní frontě Rusko a v kterých oblastech:
a)
b)
9. Proti komu a čemu byla namířena Únorová revoluce v Rusku?
10. Jaký byl program Prozatímní vlády v Rusku + které společenské vrstvy ji
podporovaly:
11. Jaké významné listiny vydal Všeruský sjezd sovětů v listopadu 1917:
12. Jaká významná dohoda byla podepsána 3.3. 1918 a co obsahovala:
13. Jak se vyvíjela situace pro německou válečnou flotilu na moři v průběhu 1. SV:
14. Kdy vstoupily do války USA a na čí straně - proč:
15. Které velké říše se na konci 1. SV rozpadly:
16. Kdy a kde byla zahájena mírová jednání po ukončení 1. sv. války:
17. Jaký postoj zaujaly vítězné mocnosti vůči Německu (uveď alespoň 4 podmínky):
18. Kdo dal podnět ke vzniku Společnosti národů :
19. Co bylo programem SN:

B
1. Které státy tvořily Trojdohodu – kdy vznikla:
2. Které dlouhodobé příčiny vedly k rozpoutání světového konfliktu:
3. Proč byl Balkán označován jako „sud s prachem“:
4. Vyjmenuj hlavní fronty 1. sv. války:
5. Vyjmenuj tři nejvýznamnější bitvy na západní frontě, jaké nové zbraně v nich byly
použity:
6. Co to byla tzv. gallipolská (= dardanelská) operace – kdo byl jejím duchovním
otcem:
7. Proč Němci zahájili ponorkovou válku:
8. Kdo podporoval (které společenské vrstvy) ruské sověty a kdo stál od dubna 1917
v jejich čele:
9. O co usilovaly sověty v Rusku, co bylo jejich programem:
10. Průběh Říjnové revoluce v Rusku:
11. Kdo se účastnil jednání, která se uskutečnila v Brestu Litevském, a jaký byl jejich
výsledek:
12. Jméno amerického prezidenta, který přiměl Ameriku vystoupit z izolace – ve kterém
roce:
13. Kdy a kde byla podepsána smlouva o příměří mezi Německem a Dohodou, která
znamenala konec bojů:
14. Které nástupnické státy vznikají na území bývalého Rakousko – Uherska:
15. Kdy a kde byla zahájena mírová jednání po ukončení 1. sv. války:
16.Které státy patřily do skupiny „států s všeobecnými zájmy“:
17. S kterými poraženými státy byly uzavřeny mírové smlouvy na této konferenci:
18. Které oblasti se věnovala mírová konference ve Washingtonu:
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