ČSR mezi dvěma světovými válkami
A
1. Vyjmenuj nástupnické státy, které vznikly po 1. sv. válce:
a) na území bývalého Rakouska-Uherska:
b) na území, které dříve bylo součástí Ruska:
c) na území bývalé Osmanské říše:

2. Kdy byla vyhlášena samostatnost ČSR :
3. Tabulka přibližného početního zastoupení národností v Československu v r.
1921(vztahují se k ní otázka I. a II.) :
Češi ………………. 6 787 000
Slováci …………… 1 977 000
Němci ……………. ???
Maďaři ………………745 000
Rusíni ……………….462 000
??? ……………………76 000
A) Počet Němců v roce 1921 by – doplň do výše uvedeného přehledu místo ???:
a)
b)
c)
d)

78 000
800 000
1 800 000
3 123 000

B) Která národnost se skrývá pod ??? na posledním řádku tabulky…………………..
4. V kterých oblastech vznikaly nepokoje bezprostředně po vyhlášení ČSR:
a)
b)
c)

5. Které instituce řídí ČSR:

6. Co to byla tzv. „Pětka“:
7. V kterém roce vznikla KSČ:
8. Které strany tvořily tzv. pravý extrém:
9.V r. 1933 byl použit zákon na ochranu republiky, jaký mělo toto opatření důsledek
10. Jaká byla taktika A. Hitlera vůči ČSR:
11. Kdo to byl:
a) Konrád Henlein
b) lord Runciman

12. Kdo se účastnil jednání v Mnichově:
13. Jaký byl výsledek jednání v Mnichově:
14. Jak se nazývá období od Mnichova do okupace ČSR:
15. Jak se zachoval po „Mnichově“ E. Beneš:

16. K jakým významný událostem došlo
a) 14. 3. 1939
b) 15. 3. 1939

B
1. Muži 28. října:
2. Co to byla Martinská deklarace:
3.. Tabulka přibližného početního zastoupení národností v Československu v r.
1921(vztahují se k ní otázka I. a II.) :
Češi ………………. 6 787 000
Slováci …………… 1 977 000
Němci ……………. ???
Maďaři ………………745 000
Rusíni ……………….462 000
??? ……………………76 000
A. Počet Němců v roce 1921 by – doplň do výše uvedeného přehledu místo ???:
e)
f)
g)
h)

78 000
800 000
1 800 000
3 123 000

B) Která národnost se skrývá pod ??? na posledním řádku tabulky…………………..

4. V kterých oblastech vznikaly nepokoje po vyhlášení ČSR:
a)
b)
c)
5. S kterými zeměmi se spojilo ČSR v Malé dohodě:
6. Kdo byl zvolen v listopadu 1918
a) prvním prezidentem ČSR
b) prvním předsedou vlády
7. Které významné zákony byly v listopadu 1918 vyhlášeny:

8. Kdo to byl Alois Rašín
9. Podle jakého systému byla sestavována vláda:
10. Která politická strana byla nejsilnější stranou v meziválečném období:
11. Vyjmenuj agresivní nacionalistické strany v ČSR:
12. Kdo byl spojencem A. Hitlera ve třicátých letech v ČSR:
13. Jakou taktiku vůči Československu uplatňovali (Hitler + spojenec):
14. Jakou roli sehrál lord Runciman:
15. Kdy proběhla tzv. Mnichovská konference a o čem se tam jednalo:
16. Kdo se účastnil jednání v Mnichově:
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