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DĚJEPISNÉ POJMY – 1. SVĚT.VÁLKLA 

 



Zopakuj pojmy související s první světovou válkou – 

zadání 

 
 atentát  

 deklarace 

 legie 

 mužové 28. října 

 generální stávka 

 abdikace 

 kapitulace  

 příměří  

 bolševici  

 separátní mír 

 demoralizace 

 dekret  

 ofenziva 

 ultimátum 

 mobilizace 

 zákopová válka 

 anexe 

 

1. První světovou válku rozpoutaly dva mocenské bloky. Byly to: 

a/ Dohoda a Dvojspolek 

b/ Dohoda a Trojspolek 

c/ Vánoční dohoda a Trojspolek 

 

2. Který stát nikdy nebyl členem Dohody? 

a/ Rusko 

b/ Japonsko 

c/ Francie 

 

3. Členem Dohody byla 

a/ Velká Británie 

b/ Kanada 

c/ Čína 

 

 

4. Ústřední mocnosti se jinak nazývaly 

a/ Velká koalice 

b/ Velká trojka 

c/ Trojspolek 



    5. Který stát nikdy nebyl členem Trojspolku 

a/ Francie 

b/ Itálie 

c/USA 

 

6. První světová válka byla vyhlášena 

a/ 28. 6. 1915 

b/ 28. 7. 1914 

c/ 28. 7. 1913 

 

7. Prohlášení, kterým císař František Josef I. vyhlašuje 1. světovou 

válku, se jmenuje 

a/ Mému lidu 

b/ Mým národům 

c/ Mé vlasti 

 

8. Do bojů první světové války vstoupily USA v roce 

a/ duben 1914 

b/ duben 1915 

c/ duben 1917 

 

9. Rusové podepsali s Němci tzv. separátní mír 

a/  v Petrohradě 

b/  v Brestu  

c/  nepodepsali nikdy 

 

10. Příměří bylo podepsáno 

a/  8. 11. 1918 

b/  8. 12. 1918 

c/  8. 5. 1918 

 

11. Systém mírových smluv podepsaných mezi vítěznými a poraženými 

státy se označuje jako 

a/ versailleský 

b/ londýnský 

c/ berlínský 

 

12. 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 

 

 



13. 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, Albánie 

 

 

      14.  Podpisy mírových smluv s Německem a jeho spojenci se uskutečnily 

 

 v Trianonu  ____________________________ 

                                              

ve Versailles ___________________________    

                                          

v Saint - Germain    ______________________ 

                                     

v Sevres    _____________________________  

 

v Neuilly   ______________________________ 

                              

 

15. Důsledkem 1. světové války byl kromě jiného i vznik mezinárodní 

mírové organizace 

a/ Organizace spojených národů 

b/ Společnosti národů 

c/  Rady bezpečnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Zopakuj pojmy související s první světovou válkou  - 

řešení 

 
 atentát                         úmyslný útok na osobu s cílem ji usmrtit 

 deklarace                     veřejné vyhlášení 

 legie                             vojenské jednotky 

 mužové 28.října           stáli v době převratu v r. 1918 v čele státu -  

                                         Švehla, Soukup, Stříbrný, Rašín, Šrobár                                           

                                   

 generální stávka – všeobecná stávka 

 abdikace – odstoupení z úřadu 

 kapitulace  - vzdání se 

 příměří- ukončení válečných operací  

 bolševici – v Rusku představitelé levice  

 separátní mír - oddělený 

 demoralizace - rozvrat 

 dekret - zákon 

 ofenziva – rozsáhlá útočná akce 

 ultimátum – písemný požadavek, jehož splnění je časově omezeno 

 mobilizace – povolání vojenských záloh 

 zákopová válka - nepohyblivá 

 anexe – násilné připojení cizího území 

 

 

 

1. První světovou válku rozpoutaly dva mocenské bloky. Byly to: 

a/ Dohoda a Dvojspolek 

b/ Dohoda a Trojspolek 

c/Vánoční dohoda a Trojspolek 

 

2. Který stát nikdy nebyl členem Dohody? 

a/ Rusko 

b/ Japonsko 

c/ Francie 

 

      3. Členem Dohody byla 

a/ Velká Británie 

b/ Kanada 

c/ Čína 

 

 



 

      4. Ústřední mocnosti se jinak nazývaly 

a/ Velká koalice 

b/ Velká trojka 

c/ Trojspolek 

 

    5. Který stát nikdy nebyl členem Trojspolku 

a/ Francie 

b/ Itálie 

c/USA 

 

     6. První světová válka byla vyhlášena 

a/ 28.6. 1915 

b/ 28. 7. 1914 

c/ 28. 7. 1913 

 

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

se jmenuje 

a/ Mému lidu 

b/ Mým národům 

c/ Mé vlasti 

 

    8. Do bojů první světové války vstoupily USA v roce 

a/ duben 1914 

b/ duben 1915 

c/ duben 1917 

 

    9. Rusové podepsali s Němci tzv. separátní mír 

a/  v Petrohradě 

b/  v Brestu  

c/  nepodepsali nikdy 

 

   10. Příměří bylo podepsáno 

a/  8. 11. 1918 

b/  8. 12. 1918 

c/  8. 5. 1918 

 

    11. Systém mírových smluv podepsaných mezi vítěznými a poraženými 

státy se označuje jako 

a/ versailleský 

b/ londýnský 

c/ berlínský 

 



 

    12. 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 

 

    13. 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, Albánie 

 

  14. Podpisy mírových smluv s Německem a jeho spojenci se uskutečnily 

 v Trianonu                                               s Maďarskem 

ve Versailles                                             s Německem 

v Saint-Germain                                       s Rakouskem 

v Sevres                                                     s Tureckem 

v Neuilly                                                    s Bulharskem 

 

    15. Důsledkem 1. světové války byl kromě jiného i vznik mezinárodní 

mírové organizace 

a/ Oranizace spojených národů 

b/ Společnosti národů 

c/  Rady bezpečnosti 

 


