
UTRJEVANJE ZNANJA PRI ZGODOVINI V 9.r. 

Snov: Konec 2. sv. vojne in obdobje hladne vojne  

A. S pomočjo učbenika na str. 47 do 77 odgovori v zvezek na vprašanja. 

1. Ali je bila protifašistična zveza velesil v 2. sv. Vojni enotna? Katera delitev je bila očitna? 
2. Pomen in sklepi atlantske listine (1941)! 
3. Pomen teheranske konference (1943)! 
4. Pomen potsdamske konference (1945)! 
5. Kako je potekal obračun z vojnimi zločinci po koncu 2. svetovne vojne? 
6. Zakaj je bila po 2.sv. voj. ustanovljena OZN? 
7. Analiziraj pojav hladne vojne! 

delitev sveta na ________ in ________ blok 

stanje: ne vojna in ___________________ 

iskanje __________________ 

V- blok vodila ___________________ Z- blok so vodile ________________ 

ureditev: ___________________________ ________________________________ 

vojaški pakt: _____________________ ______________________________ 

8. Razloži pojem železna zavesa! 
9. Kaj sta Trumanova doktrina in Marshallov načrt? Katerim državam sta bili namenjeni? Ali je te pomoči 
bila deležna tudi Jugoslavija? 

10. Kako se je odražala oboroževalna tekma med ZDA in SZ? 
11. Kako so zavezniki rešili vprašanje ureditve Avstrije in Nemčije? 
12. Katera so bila krizna žarišča hladne vojne v Evropi? 
13. Katera so bila krizna žarišča hladne vojne v svetu? 
14. Kaj veš povedati okrog spora z Informbirojem leta 1948? 
15. Kaj je predstavljalo vrh hladne vojne? 
16. Kdaj in kako je prišlo do popuščanja napetosti (predsedniki, programi)? 
17. Kako se je odražal propad socializma v V Evropi? 

SZ  
 

druge države V Evrope  

Nemčija  
 

Jugoslavija  
 
 

18. V kateri veliki svetovni velesili pa se je komunizem ohranil vse do danes? Razloži posebnost tega 
primera! 

B. Na spletni strani https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/ostali_predmeti/2011120911072305/ 

reši preizkus znanja NPZ iz zgodovine (redni rok leto 2016). 

C. Dopolni časovni trak s ključnimi dogodki svetovne zgodovine med letoma 1914 in 1990 (kot npr. 1. 

svetovna vojna, hladna vojna, gospodarska kriza…) 
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