PREVERJANJE DRUGA SVETOVNA VOJNA
Ime in priimek: ________________________________

Št. točk: ________

Razred: ___________

Datum: _________

1. Kakšno Nemčijo je ustvaril Hitler? Navedi štiri vsebinsko različne značilnosti.

2.

3.

4/

Preberi vir in odgovori na vprašanja.

a) Zakaj so evropski politiki vodili politiko popuščanja? Navedi dva argumenta.

2/

b) Kaj bi naj podpis münchenskega sporazuma zagotovil zahodni Evropi?

1/

c) Zakaj Društvo narodov ni uspelo preprečiti vojne? Navedi dva argumenta.

2/

Preberi vir in odgovori na vprašanja.
»S konji nad tanke! Dolga konjeniška sulica proti dolgemu tankovskemu topu. Naj so bili Poljaki še
tako pogumni, srčni in nori, nemški naskok jih je naravnost pomendral. Tako so oni – in ves svet
prvič izkusili Blitzkrieg … ki so se celo po vegastih poljskih cestah vozili s hitrostjo 40 milj na uro; z
neverjetno naglico celo pri pehoti, pri vsej velikanski armadi z milijonom in pol mož na motociklih, ki
jih je usmerjala zapletena elektronska oprema … To je bila ogromna mehanizirana pošast, kakršne
svet dotlej še ni videl.«
(W. Shirer, Vzpon in padec tretjega rajha, DZS, Ljubljana 1969)
a) V čem je bistvena razlika med pozicijsko in bliskovito vojno?

2/

b) Katera orožja so bila za bliskovito vojno najpomembnejša?

2/

c) Zakaj evropske države niso bile kos nemški bliskoviti vojni?

2/

1

4. 6. junija 1944 se je zgodil eden najbolj pričakovanih dogodkov 2. svetovne vojne.

4/

a) Kateri dogodek se je zgodil tega dne? _________________________________________________
b) Zakaj so dogodek težko pričakovali v okupirani zahodni Evropi?
__________________________________________________________________________________
c) Zakaj so dogodek težko pričakovali v Sovjetski zvezi?
__________________________________________________________________________________
č) Oceni pomen dogodka za nadaljnji potek vojne.
__________________________________________________________________________________

5. Kdaj in s katerimi dogodki se je končala druga svetovna vojna v svetu?

2/

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

6. Pojasni pojme:

3/

KOLABORACIJA

HOLOKAVST

KAPITULACIJA

7. Dopolni tabelo, ki se nanaša na srečanja velikih voditeljev in pomen njihovih sklepov za potek vojne.
4/

9. avgust 1941:

November 1943:

Februar 1945

Pomen:

Pomen:

Pomen:

8. Kakšne so bile človeške posledice druge svetovne vojne.

2/

9.

1/

Kako so po vojni zavezniki obračunali z nacisti in drugimi fašističnimi zločinci?
2

