
2.SVĚTOVÁ VÁLKA … Co si pamatuješ        

Vypracuj test do 10.4.2020 a pošli odpovědi ve tvaru 1a, 2b, 3c, … na můj 

mail. Děkuji … přeji všem zdraví a pohodu. S pozdravem Dana Fisková 

1. Jednou z příčin druhé světové války: 

  a)   jsou územní požadavky Velké Británie 

  b)   je zneužití japonské občanské války Čínou 

  c)  jsou územní požadavky Německa 

2. SSSR je přepaden Německem: 

  a) 7. 12. 1941  b) 22. 6. 1941  c) 14. 8. 1941 

3. Zimní válka je vedena: 

  a) na přelomu roku 1939 a 1940 

  b) od března 1940 do listopadu 1940 

  c) na přelomu roku 1940 a 1941 

4. Polsko je přepadeno Německem: 

   a) 22. 6. 1941  b) 29. 9. 1939  c) 1. 9. 1939 

5. Dokladem genocidy polského národa ze strany Německa je: 

  a) poprava důstojníků polské armády v Katyňském lese 

  b) vyhlazení Ležáků 

  c) koncentrační tábor v Osvětimi 

6. Holocaust je: 

  a) krycí název pro napadení Polska 

  b) německý pokus o vyhlazení židovského národa 

  c) neomezená ponorková válka 

7. Pohřeb Jana Opletala: 

  a) se stává záminkou pro uzavření českých vysokých škol 

  b) je jedním z důsledků uzavření českých vysokých škol 

  c) sjednocuje český nekomunistický odboj 

8. Leningrad byl za druhé světové války: 

  a) místem zvratového okamžiku v bojích na východní frontě 

  b) téměř devět set dní obležen 

  c) místem největší tankové bitvy 



9. Barbarossa: 

  a) je krycí název pro napadení SSSR 

  b) je německý pokus o vyhlazení židovského národa 

  c) je krycí název pro napadení Polska 

10. Dokladem genocidy polského národa ze strany SSSR je: 

  a) koncentrační tábor v Osvětimi 

  b) poprava důstojníků polské armády v Katyňském lese 

  c) vyhlazení Ležáků 

11. Kde se odehrála největší tanková bitva? 

 a) u Stalingradu b) u Kurska  c) v Paříži 

12. Konec 2. světové války v Evropě je datován 8. května 1945. Válka však pokračovala ještě v Asii. 

Kdy je datován její oficiální konec? 

 a) 9. srpna 1945 b) 15. srpna 1945 c) 2. září 1945 

13. Jak se jmenoval tehdy jediný maršál Rudé armády? 

 a) Žukov  b) Malinowski  c) Stalin 

14. V který den napadlo Japonsko přístav na Hawaji? (+jméno přístavu) 

 a) 7.12.1941, Pearl Harbor 

 b) 7.12.1941, Guadalcanal 

c) 25.11.1942, Midway 

15. Jak se nazývala operace, která proběhla v Normandii ...........(datum)? 

 a) Den A, 6.2.1945 b) Den C, 6.6.1943 c) Den D, 6.6.1944 

16. Kdy kapitulovalo Německo? 

 a) 8.5.1945  b) 12.5.1945  c) 18.2.1945 

17. Kdy kapitulovalo Japonsko? 

 a) 2.9.1945  b) 6.6.1944   c) 15.8.1945 

18. Co shodily americké letouny B-29 Superfortress na Hirošimu a Nagasaki? 

 a) humanitární pomoc 

 b) napalmové bomby (napalm=hořlavina) 

 c) atomové bomby 

19. Kdy byl přepaden SSSR? 

 a) 22.6. 1940  b) 22.6. 1941  c) 22.6. 1942 



20. Ve kterém africkém městě prosluly svojí bojovností československé jednotky? 

 a) Tunis  b) Tobruk  c) Alexandria 

21. Kde se konala povalečná konference, ve které se jednalo o rozdělení Německa? 

 a) v Postupimi  b) v Karlshorstu  c) v Teheránu 

22. Reinhard Heydrich byl také: 

 a) Říšský protektor v Čechách a na Moravě 

 b) Říšský protektor v Polsku 

 c) Říšský protektor na Slovensku 

23. nacisté vyhladily Lidice? 

 a) 10. června 1943  b) 27. června 1942  c) 10. června 1942 

24. Vysvětlete tyto pojmy: 

KOLABORACE 

BLOKÁDA 

EXIL 

GENOCIDA 

LUFTWAFFE 


