Utrjevanje
Učenci, pozdravljeni
. Za ta teden sem vam pripravila nabor vprašanj, ki se
nanašajo na snov, ki je v učbeniku napisana na straneh 73-95. Čas je torej za
utrjevanje. Verjamem, da vam ne bo pretežko.

V zvezek prepiši prvo vprašanje in nanj odgovori, nato pa
nadaljuj z naslednjim vprašanjem in tako naprej, do konca
učnega lista. Veselo na delo
.

1. Izum je nov proizvod ali postopek, ki rešuje neki tehnični problem. Katere izume pa je
svet spoznal na prehodu iz 19. v 20. stoletje?
2. Kdo je bil Albert Einstein?
3. Katere so bile vodilne države v tistem času in zakaj so težile k temu, da bi imele čim
več kolonialnega ozemlja?
4. Zakaj sta v Evropi ob koncu 19. stoletja nastala dva tabora držav? Kako sta se
imenovala?
5. Kaj je bil povod za prvo svetovno vojno?
6. Kaj je atentat?
7. Kdo je civilist?
8. Katere nove tehnologije so prvič uporabili v prvi svetovni vojni? Katero od teh so
prepovedali zaradi strahotnih posledic?
9. Kaj je fronta?
10. Od kod ime soška fronta?
11. Koliko je bilo soških bitk in kako imenujemo zadnjo?
12. Kakšne so bile posledice 1. svetovne vojne (koliko ljudi je umrlo, kaj je uničilo
rodovitno zemljo…)?
13. Katera nalezljiva bolezen je pustošila po 1. svetovni vojni?
14. Kaj se je začelo januarja 1919 v Parizu?

15. Kaj je pravica do samoodločbe naroda?
16. Kdo je bil spoznan za krivca 1. svetovne vojne?
17. Kako je versajska pogodba prizadela Nemčijo?
18. Za kaj se je zavzemalo Društvo narodov, ki je bilo ustanovljeno ob podpisu versajske
pogodbe?
19. Kaj se je po koncu 1. svetovne vojne zgodilo z Avstro-Ogrsko?
20. Kaj je kraljevina?
21. Kdo je bil Aleksander Karadžordžević?
22. Kdo je bil Rudolf Maister in za kaj se je boril?
23. Kaj je plebiscit? Ali poznaš kakšnega?
24. Koliko let je trajala prva svetovna vojna?
25. Katera štiri cesarstva so razpadla ob koncu prve svetovne vojne?
26. Do katerih odkritij je prišlo po 1. svetovni vojni?
27. 24. oktober 1929 je dobil v zgodovini posebno ime. Ta dan so poimenovali »črni
petek«. Zakaj?
28. Kdo je Sovjetsko zvezo preoblikoval v totalitarno državo in kakšen nadzor se je izvajal
nad ljudmi?
29. Katero državo je vodil Benito Mussolini? Kako jo je vodil?
30. Kdo je diktator?
31. Katero državo je po vojni vodil Adolf Hitler?
32. Kako se imenuje nemška oblika fašizma?
33. Kaj so si za svoj simbol izbrali nacisti?
34. Kakšno je bilo temeljno načelo nacizma?
35. Kam so zapirali Jude in nasprotnike nacizma?
36. Kaj je ustanovitev borze dela prinesla slovenskemu delavcu?
37. V katerem kraju smo Slovenci dobili prvo univerzo?
38. Kako je izgledalo ponemčevanje slovenskega prebivalstva, ki so ga Avstrijci začeli
izvajati takoj po plebiscitu?

Odlično!

