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Prověrka – opakování učiva 

 



Prověrka – 9. ročník – zadání 

 

1. Na vynechaná místa doplň správnou odpověď 

 
Československo  vzniklo v roce_________.  

Stalo se__________, v jejímž čele stál__________.  

Prvním prezidentem byl zvolen____________, ministrem zahraničních věcí  

_________. 

 Nový stát se skládal z následujících územních celků: 

____________________________________________________________. 

Nejprůmyslovější částí nového státu byly_________, naopak Slovensko 

bylo___________________. 

 Nejzaostalejší částí byla___________________. 

V letech 1929 – 1933 byl svět pod vlivem___________________________, 

která se projevila v oblasti_________________________________________. 

Fašismus se zrodil ve dvacátých letech______________, vůdcem 

_______fašistů byl B.____________. 

 Fašismus v Německu je spojen________________.  

Hitler jako představitel německých fašistů byl oslovován __________. 

V roce 1933 se stal říšským_____________. 

Fašismus je označován jako____________________________.  

Jako _________________extremismus se označuje ________________v Rusku. 

V čele Ruska po Leninově smrti stojí Stalin, původním jménem 

___________________ 

 

 

2. Víš, který symbol na státním znaku 1. republiky patří: 

 

Čechám                                     černá orlice s páskem přes prsa 

Moravě                                      lev 

Slezsku                                      medvěd 

Slovensku                                 šachovaná orlice 

Podkarpatské Rusi                    trojvrší s dvojitým křížem 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prověrka – 9. ročník – řešení 

 

1. Na vynechaná místa doplň správnou odpověď 

 
Československo  vzniklo v roce 1918. 

Stalo se republikou, v jejímž čele stál prezident. 

Prvním prezidentem byl zvolen T.G.Masaryk, ministrem zahraničních věcí  E. 

Beneš.  

Nový stát se skládal z následujících územních celků: 

Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus.  

Nejprůmyslovější částí nového státu byly Čechy, naopak Slovensko bylo 

zemědělské.  

Nejzaostalejší částí byla Podkarpatská Rus. 

V letech 1929 – 1933 byl svět pod vlivem světové hospodářské krize, která se 

projevila v oblasti hospodářské, politické i sociální. 

Fašismus se zrodil ve dvacátých letech v Itálii, vůdcem italských fašistů byl B. 

Mussolini. 

Fašismus v Německu je spojen s nacionalismem. 

Hitler jako představitel německých fašistů byl oslovován vůdce.  

V roce 1933 se stal říšským kancléřem.  

Fašismus je označován jako pravicový extremismus.  

Jako levicový extremismus se označuje komunismus v Rusku.  

V čele Ruska po Leninově smrti stojí Stalin, původním jménem Džugašvili. 

 

 

2. Víš, který symbol na státním znaku 1. republiky patří: 

 

Čechám                       lev 

Moravě                        šachovaná orlice 

Slezsku                        černá orlice s páskem přes prsa 

Slovensku                    trojvrší s dvojitým křížem 

Podkarpatské Rusi      medvěd 

 

 


