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PROHLÁŠENÍ - OPRAV CHYBNÁ TVRZENÍ 

 
 



PROHLÁŠENÍ – najdi tvrzení, která nejsou pravdivá. 

Napiš správnou odpověď. / PL – zadání/ 

 
1. Demilitarizace území znamená, že zde nesmí být žádná armáda. 

2. Adolf Hitler se stal říšským kancléřem v roce 1924. 

3. Včele italských fašistů byl Benito Mussolini. 

4. Světová hospodářská krize začala v roce 1929 v Londýně. 

5. Jako křišťálová noc je označována akce proti židům. Říká se jí tak proto, 

že docházelo k ničení židovských obchodů, domů.  

6. Noc dlouhých nožů je název pro napadení Polska. 

7. Německo v roce 1937 uskutečnilo tzv. anšlus Rakouska. V letech 1936 -

1939 probíhala občanská válka v Itálii.  

8. V čele španělských fašistů stanul F. Franco, který se udržel u moci až do 

70. let 2O. století. 

9. Druhá světová válka začala útokem na SSSR 1. 9.1939. 

10. Období od 28. 10. 1918 – do 15. 3. 1938 označujeme jako tzv. druhou 

republiku. 

11. ČSR se po Mnichovské konferenci z 30. 9. 1938 vymanila z vlivu 

Německa. 

12. Vůči SSSR uplatnil Hitler taktiku tzv. bleskové války. 

13. Východní fronta se v SSSR zastavila na ose Leningrad – Moskva – 

Stalingrad – Rostov na Donu. 

14. Němci uplatnili blokádu Moskvy, která byla v obležení 900 dní. 

15. Velkou porážku utrpěli Němci v bojích o Leningrad, kde byla poražena 

Paulusova armáda. 

16. USA vstoupily do války v roce 7. 12. 1941, kdy Japonci zaútočili na 

americkou základnu Pearl Harbor. 

17. Jako tankovou bitvu označujeme střetnutí mezi vojsky Německa a SSSR 

v okolí Kyjeva. 

18. Letecké bitvy o Francii se účastnili i naši letci. 

19. V roce roce 1942 se zastupujícím říšským protektorem v Protektorátu 

Čechy, Morava stal Reinhard Heydrich. 

20. Byl na něho spáchán atentát skupinou parašutistů vyslaných z Moskvy.  

21. Důsledkem atentátu byl vyhlazení Lidic 10. 6. 1942. 

22. V průběhu druhé světové války se vytvořila protihitlerovská koalice, v níž 

se jednotlivé státy zavázaly bojovat až do úplné porážky Německa.  

23. USA, SSSR a Velká Británie tvořily tzv. Velkou trojku. 

24. Za SSSR jednal maršál Žukov. 

25. „Nemohu vám slíbit nic, než krev a slzy……….,“ prohlásil představitel 

francouzského odboje Charles de Gaulle. 

26. Válka v Tichomoří byla válkou letadlových lodí USA a Japonska. 



27. V průběhu 2. světové války se konalo několik konferencí Velké trojky. 

První konference se uskutečnila v Bagdádu v roce 1943. 

28. Postupimská konference v r. 1945 kromě jiného řešila i otázku 

poválečného uspořádání Německa. 

29. Berlín byl dobyt 30. dubna 1945 americkými vojsky. 

30. Druhá světová válka skončila podepsáním mírové dohody 7. 5. 1945. 

31. Válka v Tichomoří pokračovala. 6. 8. 1945 byla svržena vodíková puma 

na Hirošimu. 

32. Japonci kapitulovali 2. 9. 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROHLÁŠENÍ – najdi tvrzení, která nejsou pravdivá. 

Napiš správnou odpověď. / PL – řešení/ 

 
1. Demilitarizace území znamená, že zde nesmí být žádná armáda. 

je pravda 

2. Adolf Hitler se stal říšským kancléřem v roce 1924. 

ne, v roce 1933 

3. Včele italských fašistů byl Benito Mussolini. 

ano 

4. Světová hospodářská krize začala v roce 1929 v Londýně. 

ne, v New Yorku 

5. Jako křišťálová noc je označována akce proti židům. Říká se jí tak proto, 

že docházelo k ničení židovských obchodů, domů.  

ano 

6. Noc dlouhých nožů je název pro napadení Polska. 

ne, jedná se o střet jednotek SA a SS 

7. Německo v roce 1937 uskutečnilo tzv. anšlus Rakouska.  

ne, v roce 1938 

8. V letech 1936 -1939 probíhala občanská válka v Itálii.  

ne, ve Španělsku 

9. V čele španělských fašistů stanul F. Franco, který se udržel u moci až do 

70. let 2O. století. 

ano 

10. Druhá světová válka začala útokem na SSSR 1. 9.1939. 

ne, na Polsko 

11. Období od 28. 10. 1918 – do 15. 3. 1938 označujeme jako tzv. druhou 

republiku. 

ne, jako první republiku 

12. ČSR se po Mnichovské konferenci z 30. 9. 1938 vymanila z vlivu 

Německa. 

ne, naopak byla pod jeho vlivem a ztratila jednu třetinu území 

13. Vůči SSSR uplatnil Hitler taktiku tzv. bleskové války. 

ano 

 

14. Východní fronta se v SSSR zastavila na ose Leningrad – Moskva – 

Stalingrad – Rostov na Donu. 

ano 

15. Němci uplatnili blokádu Moskvy, která byla v obležení 900 dní. 

ne, Leningradu 

16. Velkou porážku utrpěli Němci v bojích o Leningrad, kde byla poražena 

Paulusova armáda. 

ne, o Stalingrad 



17. USA vstoupily do války v roce 7. 12. 1941, kdy Japonci zaútočili na 

americkou základnu Pearl Harbor. 

ano 

18. Jako tankovou bitvu označujeme střetnutí mezi vojsky Německa a SSSR 

v okolí Kyjeva. 

ne, v okolí měst Kursk a Orel 

19. Letecké bitvy o Francii se účastnili i naši letci. 

ne, o Anglii 

20. V roce roce 1942 se zastupujícím říšským protektorem v Protektorátu 

Čechy, Morava stal Reinhard Heydrich. 

v roce 1941 

21. Byl na něho spáchán atentát skupinou parašutistů vyslaných z Moskvy.  

ne, z Londýna 

22. Důsledkem atentátu byl vyhlazení Lidic 10. 6. 1942. 

ano 

23. V průběhu druhé světové války se vytvořila protihitlerovská koalice, v níž 

se jednotlivé státy zavázaly bojovat až do úplné porážky Německa.  

ano 

24. USA, SSSR a Velká Británie tvořily tzv. Velkou trojku. 

ano 

25. Za SSSR jednal maršál Žukov. 

ne, J.V. Stalin 

26. „Nemohu vám slíbit nic, než krev a slzy……….,“ prohlásil představitel 

francouzského odboje Charles de Gaulle. 

ne, britský ministerský předseda W.Churchil 

27. Válka v Tichomoří byla válkou letadlových lodí USA a Japonska. 

ano 

28. V průběhu 2. světové války se konalo několik konferencí Velké trojky. 

První konference se uskutečnila v Bagdádu v roce 1943. 

ne, v Teheránu 

29. Postupimská konference v r. 1945 kromě jiného řešila i otázku 

poválečného uspořádání Německa. 

ano 

30. Berlín byl dobyt 30. dubna 1945 americkými vojsky. 

ne, sovětskými 

31. Druhá světová válka skončila podepsáním mírové dohody 7. 5. 1945. 

ano 

32. Válka v Tichomoří pokračovala. 6. 8. 1945 byla svržena vodíková puma 

na Hirošimu. 

ne, atomová 

33. Japonci kapitulovali 2. 9. 1945. 

ano 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zopakuj pojmy související s první světovou 

válkou - zadání 
 atentát  

 deklarace 

 legie 

 mužové října 

 generální stávka 

 abdikace 

 kapitulace  

 příměří  

 bolševici  

 separátní mír 

 demoralizace 

 dekret  

 ofenziva 

 ultimátum 

 mobilizace 

 zákopová válka 

 anexe 

 následník trůnu 

 

První světovou válku rozpoutaly dva mocenské bloky. Byly to: 

a/ Dohoda a Dvojspolek 

b/ Dohoda a Trojspolek 

c/Vánoční dohoda a Trojspolek 

 

Který stát nikdy nebyl členem Dohody? 

a/ Rusko 

b/ USA 

c/ Francie 

 



Naopak členem Dohody byla 

a/ Velká Británie 

b/ Kanada 

c/ Čína 

 

Ústřední mocnosti se jinak nazývaly 

a/ Velká koalice 

b/ Velká trojka 

c/ Trojspolek 

 

 

Členem Trojspolku nikdy nebyla 

a/ Francie 

b/ Itálie 

c/Velká Británie 

 

 

První světová válka byla vyhlášena 

a/ 28.6. 1915 

b/ 28. 7. 1914 

c/ 28. 7. 1913 

 

Prohlášení, kterým císař František Josef I. vyhlašuje 1. světovou válku, se jmenuje 

a/ Mému lidu 

b/ Mým národům 

c/ Mé vlasti 

 

Do bojů první světové války vstoupily USA v roce 

a/  1914 

b/  1915 

c/ 1917 

 

Rusové podepsali s Němci tzv. separátní mír 

a/  v Petrohradě 

b/  v Brestu  

c/  nepodepsali nikdy 

 

Příměří bylo podepsáno 

a/  8. 11. 1918 

b/  8. 12. 1918 

c/  8. 5. 1918 

 

Systém mírových smluv podepsaných mezi vítěznými a poraženými státy se označuje 

jako 

a/ versailleský 

b/ londýnský 

c/ berlínský 

 

Porážkou Trojspolku a jeho spojenců došlo k rozpadu velkých říší 

a/ Ruska, Rakousko-Uherska, Německa a Turecka 



b/ Ruska, Číny, Německa a Japonska 

c/ Ruska, Rakousko-Uherska, Číny a Turecka 

 

 

Rozpadem Rakouska-Uherska vznikly tzv. nástupnické státy 

a/ ČSR, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, Itálie a Království Srbů, Chorvatů a 

Slovinců 

b/ČSR, Maďarsko, Rumunsko, Rakousko, Polsko, Německo, Itálie 

c/ Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Rakousko, ČSR,Itálie 

 

 

Podpisy mírových smluv se uskutečnily 

 v Trianonu                                               s Maďarskem 

ve Versailles                                             s Německem 

v Saint-Germain                                        s Bulharskem 

v Sevres                                                     s Tureckem 

 

Důsledkem 1. světové války byl kromě jiného i vznik mezinárodní mírové organizace 

a/ Oranizace spojených národů 

b/ Společnosti národů 

c/  Rady bezpečnosti 

 


