Test 1. svetová vojna
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Otázka č.1: Kde sa odohrali najväčšie bitky prvej svetovej (2 body)
vojny?
a) Verdun, Marna
b) Berlin, Rím
c) Marna, Somma
d) Versailles, Ypres

Otázka č.2: Ktorý front prvej svetovej vojny bol
nepohyblivý ?

(1 bod)

a) západný
b) severný
c) južný
d) východný

Otázka č.3: Kto spáchal atentát na Františka Ferdinanda (1 bod)
d´Este?
a) Ante Pavelič
b) Gavrilo Princip
c) David Lloyd George
d) Vladimír Iljič Lenin

Otázka č.4: Ktoré krajiny boli pred prvou svetovou vojnou (6 bodov)
monarchiami?
a) Rusko, Nemecko, Anglicko
b) Nemecko, USA, Rusko
c) USA, Anglicko, Rusko
d) Anglicko, Rakúsko- Uhorsko, Nemecko

Otázka č.5: Čo muselo splniť Nemecko podľa zmluvy vo
Versailles?
a) vyhrať Olympiádu v troch športoch
b) vojnové reparácie
c) Obmedziť svoj vnútroštátny obchod
d) predsedníctvo v Spoločnosti národov

(3 body)

e) Platiť Rusku humanitárnu pomoc
f) Oplotiť hranice
g) strata územia
h) vrátiť Aljašku Rusom
i) obmedzenie armády

Otázka č.6: Kde sa odohrala mierová konferencia
upravujúca mier s Maďarskom?

(1 bod)

a) Versailles
b) Neuilly
c) Sevres
d) Trianon

Otázka č.7: Čo je to ultimátum?

(1 bod)

a) posledná výzva vlády jedného štátu adresovaná vláde iného štátu, aby sa splnila
istá požiadavka sprevádzaná hrozbou, že v prípade nevyplnenia tejto. požiadavky sa
bezodkladne prikročí k protiopatreniam
b) Hrozba zničenia novými zbraňami
c) Dokument pozývajúci zahraničnú návštevu na oﬁciálnu korunováciu
d) Latinský preklad zákopovej vojny

Otázka č.8: Čo je to atentát?

(1 bod)

a) časovo obmedzená ponuka ako predísť vojenskému konﬂiktu
b) preklad slova pozor z iného jazyka
c) plánovaná vražda z lásky
d) je útok na život významnej osoby prevedený z ideologických alebo politických
dôvodov

Otázka č.9: Kto mal najviac kolónií pred prvou svetovou
vojnou?

(1 bod)

a) USA
b) Francúzsko
c) Anglicko
d) Rusko

Otázka č.10: Vymenuj štáty Dohody
a) Francúzsko, Rusko, Anglicko

(3 body)

b) Anglicko, Francúzsko, Nemecko
c) Nemecko, Rakúsko- Uhorsko, Bulharsko
d) Talianko, Franúzsko, Nemecko

Otázka č.11: Kto patril na rokovaniach vo Versailles k
veľkej trojke?

(3 body)

a) Rusko, USA, Anglicko
b) Nemecko, Francúzsko, Rusko
c) Uhorsko, Nemecko, Taliansko
d) USA, Francúzsko, Anglicko

Otázka č.12: V ktorej krajine sa odohrali 2 revolúcie,
ktoré zvrhli monarchie?
a) Nemecko
b) Taliansko
c) Uhorsko
d) Rusko

(1 bod)

