
Dějepis VIII. 15.6. 

Shrnující test 1.světová válka 
Tak, jak jsme se domlouvali během telekonference – zkuste si udělat následující testík, 

 bez toho, abyste nakukovali do učebnice či zápisů. Zjistíte sami, jak na tom jste, co jste si 

zapamatovali. Je to učivo, na které budeme navazovat na začátku školního roku.  

A tam budu chtít, abyste znali. Pokud budete nakukovat, lžete sami sobě. Teď to nemáte na známky, 

ale kolik bodů jste získali, jak jste byli úspěšní, mě bude zajímat. Vzhledem k tomu, že naprostá  

většina z vás během distanční výuky poctivě makala, věřím tomu, že i teď dodržíte naši domluvu 

a uděláte test podle ní. 

 
1. a) Z čeho vyplývalo od r.1871 francouzsko – něm. nepřátelství ?    1 bod 

   b) Kdy došlo k anexi Bosny a Hercegoviny? Kdo ji provedl? Pojem anexe vysvětli.  3 body 

   c) Které dva mocenské bloky států před 1. světovou válkou vznikly? Které státy do nich patřily? 8 bodů 

 

2. a) Co bylo záminkou k rozpoutání 1.sv.války?       1 bod 

   b) Ve kterých letech válka probíhala?        2 body 

   c) O jakou válku se snažilo Německo, v jakou válku se nakonec změnila?   2 body 

   d) Které fronty se v jejím průběhu postupně vytvořily? Která byla nejdůležitější?  4 body 

   

3. a) Kdy vstoupily do války USA (měsíc a rok), kdo byl v té době jejich prezidentem?  3 body 

   b) Kdo stál v čele ruských bolševiků? Kdy provedli bolševici státní převrat (měsíc a rok)? 3 body  

   c) Kdy přijalo Německo kapitulaci (přesné datum)? Co přijetí kapitulace znamenalo?  3 body 

   d) Kolik lidí v průběhu války asi zahynulo?       1 bod 

   e) Které monarchie se po válce rozpadly? Kdo ztratil rozhodující slovo v mezinárodní politice?   

      Kdo ho získal?           6 bodů 

 

Teď se zkus ohodnotit: 

37 – 33  = 1 

32 – 27 = 2 

26 – 19 = 3 

18 - 10  = 4 

 

Kdo pracoval poctivě, byla to pro něho hračka, kdo to bral tak „jenom aby se neřeklo“, mohl s testem mít 

problém. Jak už jsem psal, na začátku školního roku z tohoto učiva budeme vycházet a tam už budete  

uvedené znalosti potřebovat. 

 Zkuste mi poslat, pokud jste dodrželi poctivě bez učebnice, bez sešitu, jak jste dopadli. Jinak kdo bude chtít 

telekonferenci nechávám na pátek 19.6.2020 od 9. 30 hod. 

Pokud už byste mě nekontaktovali, ani emailem ani účastí on line v pátek, chci vám popřát hezké prázdniny, 

hodně sluníčka, bezpečného koupání, zajímavých zážitků, výletů  …….– zkrátka hodně pohody, načerpejte 

síly, v devítce je budete moc a moc potřebovat. Chci věřit, že se po prázdninách nic nezvrtne a začneme se  

zase potkávat ve škole. 

Kusák 

 

 


