
 
 

Druhá světová válka 

A 

1. Kdy a za jakých okolností vypukla druhá světová válka: 

2. Kdo podepsal v předvečer války „pakt o neútočení“a proč: 

3. Vysvětli pojem „válka vsedě“: 

4. Odkud byl veden útok na Francii a kdy Francie kapitulovala: 

5. Kdo to byl maršál Pétaine: 

6. Kdy  probíhala letecká válka o Anglii a jaký byl její výsledek: 

7. Jaká byla situace na Balkáně 

 

a) které státy (balkánské) byly fašistické, spolupracovaly s Hitlerem: 

 

b) popiš situaci v Jugoslávii (Chorvati, Srbové) 

8. Kdo to byl Josip Broz  - Tito: 

9. Kterou oblast chtěl Mussolini získat v severní Africe (pod čí správou tato oblast byla): 

10. Jak se k situace v sev.Africe v letech 1940/1941 postavil Hitler: 

11. Kdy došlo k napadení SSSR: 

 

12. Kterými směry byl útok veden a) 

                                                        b) 

                                                        c) 

 

13. Kdy vznikla Atlantická charta: 

 

14. Co  obsahovala Atlantická charta, kdo stál u jejího zrodu a kdo se přidal:  

15. Co přinutilo Američany  vyhlásit válku: 

16. Kde proběhly nejznámější námořní bitvy (bitvy letadlových lodí) v Pacifiku v r. 1942: 

17. Který rok znamená zásadní obrat ve válce: 

18. V té době došlo na ruské frontě k bitvě u …………………………….. 

 

                                v severní Africe k bitvě u ……………………………. 

 



 
 

                               v Pacifiku k bitvě na ostrově ………………………….. 

 

19. Do jaké situace se dostal Mussolini po vylodění spojenců na Sicílii r. 1943: 

20. Kdy proběhl Den D: 

 

21. V které oblasti došlo k vylodění: 

 

22. O čem se jednalo na konferenci Velké trojky na Jaltě: 

 

23. Kdo tvořil Velkou trojku na Jaltě: 

 

24. Kdy a kde byla podepsána kapitulace Německa: 

 

25. Kde proběhla poslední velká konference Velké trojky (i když již v jiném složení): 

 

26. Kdy končí 2. světová válka a kde byl podepsán akt kapitulace: 
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B 
 

1. Druhá světová válka začala: 

a) sarajevským atentátem 

b) napadením Polska Německem 

c) okupací ČSR 

d) Mnichovskou dohodou 

e) anšlusem Rakouska 

 

2. Seřaď události, jak následovaly za sebou (očísluj): 

- Mnichovská konference 

- letecká bitva o Anglii 

- vznik Slovenského štátu 

- vstup USA do války 

- útok na Polsko 

- bitva u Stalingradu 

- vylodění spojenců v Normandii 

- konference v Teheránu 

- pád Berlína 

- kapitulace Japonska 

 

3. Vyjmenuj nejvýznamnější bojiště Velké vlastenecké války: 

4. Kdo tvořil Velkou trojku: 

5. Kde proběhla nejvýznamnější jednání Velké trojky (3): 

6. V r. 1943  došlo na ruské frontě k bitvě u …………………………….. 

 

                                v severní Africe k bitvě u ……………………………. 

 

                               v Pacifiku k bitvě na ostrově ………………………….. 

 

7. S čím máš spojen: 

a) Tobrúk 

b) Midway 

c) Hirošima 

d) Stalingrad 

e) Teherán 

8. Připoj k datu událost: 

a)   1. 9. 1939 

b) 22. 6. 1941 

c)   6. 6. 1944 

d)    8.5.  1945 

e)   2. 9. 1945 
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