
 
 

Svět v období studené války (1945 – 1989) 
A 

 
1. V roce 1945 – na konci 2. SV – proběhla 2 významná setkání Velké trojky: 

- kde tyto konference proběhly: 

- které státy tvořily Velkou trojku: 

- jaký zásadní postoj zaujaly vůči Německu: 

 

2. Ve kterém německém  městě zasedal velký mezinárodní tribunál a koho soudil: 

 

3. Vysvětli pojem bipolární svět  - proč jsou léta  1945 – 1989 označována jako studená 

válka? 
 

4. S kým máš spojen pojem železná opona – co znamená: 

 

5. Co sledovala Trumanova doktrina: 

 

6. Jaké cíle měl Marshallův plán: 

 

7. Jaký postoj zaujaly vůči tomuto plánu země Východního bloku: 

 

8. Popiš stručně základní  mezníky ve vývoji Německa v letech 1945 – 1949: 

 

9. Proč byl kritickou oblastí Berlín? 

 

10. Jak se jmenoval vojenský pakt západních velmocí a v kterém roce vznikl: 

 

11. V letech 1945 – 1949 se postupně utvářel sovětský blok 

- které evropské země do něj patřily: 

- jak byly označovány tyto země: 

- které orgány stály v čele sovětského bloku 

        a) ideologický 

        b) hospodářský 

        c) vojenský 

 

12. Jaký postoj zaujímal sovětský blok vůči Jugoslávii (+ jméno jejího vůdce) za Stalina a 

proč: 

 

13. Proti komu bojovali Vietnamci v 1. indočínské (=vietnamské) válce a jak tato válka 

skončila: 

- proti komu byla vedena 2. indočínská (- vietnamská) válka – v kterých letech – a jak 

skončila: 

 

14. Ve kterých letech probíhala korejská válka – kdo v ní proti sobě bojoval – jaký byl 

výsledek:  

 



 
 

15. Proč  je Blízký východ horkou oblastí – z čeho pramení léta trvající konflikty a války: 

 

16. Proč došlo ke Karibské krizi – jména osobností, jež jsou s tímto konfliktem spojena : 

 

17. Který rok je označován jako Rok Afriky a proč: 

 

18.  Ve kterém roce probíhala helsinská Konference  o bezpečnosti a spolupráce v  Evropě a 

jaký význam  měla pro země východního bloku: 

 

19. Vysvětli pojmy perestrojka a glasnost – se kterou osobností je máš spojené: 

 

20. Ve kterých zemích sovětského bloku dochází v r. 1989 k revolučním převratům: 

 

-  kdy a kde byl oficiálně  rozpuštěn vojenský blok sovětského bloku: 

 

 

 

 

B 
    

 

1. Čína – od r. 1949 existují pro svět dvě Číny – vysvětli: 

 

2. Které státy dnes existují na území bývalé koloniální Indie: 

- proč je dodnes ohniskem napětí Kašmír: 

 

3. Proti komu bojovali Vietnamci v 1. indočínské (=vietnamské) válce a jak tato válka 

skončila: 

- proti komu byla vedena 2. indočínská (- vietnamská) válka – v kterých letech – a jak 

skončila: 

 

4. Ve kterých letech probíhala korejská válka – kdo v ní proti sobě bojoval – jaký byl 

výsledek:  

 

5. Proč  je Blízký východ horkou oblastí – z čeho pramení léta trvající konflikty a války: 

 

6. Proč došlo ke Karibské krizi – jména osobností, jež jsou s tímto konfliktem spojena : 

 

7.  Ve kterém roce probíhala helsinská Konference  o bezpečnosti a spolupráce v Evropě a 

jaký význam  měla pro země Východního bloku: 

 

8. Vysvětli pojmy perestrojka a glasnost – se kterou osobností je máš spojené: 

 

9. Ve kterých zemích sovětského bloku dochází v r. 1989 k revolučním převratům: 

-  kdy a kde byl oficiálně  rozpuštěn vojenský blok sovětského bloku: 

 

10. Který rok je označován jako Rok Afriky a proč: 

    



 
 

 

Tento studijní materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 

 


