Vznik ČSR:
1. Prohlédni si mapu Československé republiky a napiš, která území do ní
patřila.

Konec 30. let - 40. léta - Protektorát:
1. Kdy a proč byly uzavřeny české vysoké školy?
ODPOVĚĎ: 17. listopadu 1939; kvůli demonstracím, protestům spojeným
s pohřbem Jana Opletala

2. Jak zněl titul nejvyššího činitele německé správy stojícího v čele
Protektorátu Čechy a Morava?
ODPOVĚĎ: Říšský protektor

ODPOVĚĎ: Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus
2. Kam se chtěl po rozpadu Rakouska - Uherska přestěhovat Karel I.
Habsburský se svou rodinou?
ODPOVĚĎ: Do Československa / do Brandýsa nad Labem
3. Ve kterých 3 zemích bojovali českoslovenští legionáři?
ODPOVĚĎ: Francie, Itálie, Rusko
20. léta:
1. Před modelem jakého vozu pózuje prezident Masaryk?
ODPOVĚĎ: Škoda Hispano suiza
2. Je pravdivá věta, že skupinu zvanou Hrad tvořili představitelé pěti
nejsilnějších politických stran?
ODPOVĚĎ: ne
30. léta:
1. Zástupci kterých států podepsali tzv. Mnichovskou dohodu?
ODPOVĚĎ: Německo, Itálie, Francie, Velká Británie (Anglie)
2. Jakou vládní funkci zastával 2. československý prezident od počátku
existence Československa? U zrodu které významné mezinárodní
organizace stál?
ODPOVĚĎ: ministr zahraničí; u zrodu Společnosti národů (Spojených
národů)

40. léta - obnova ČSR po 2. světové válce:
1. Jak se změnila mapa Československé republiky po roce 1945 = které
území už k ní nepatřilo a ke kterému státu bylo připojeno?
ODPOVĚĎ: Podkarpatská Rus byla připojena k SSSR (Rusku)
2. Co, nebo kdo to byly Lidové milice?
ODPOVĚĎ: skupiny ozbrojených dělníků sympatizujících s KSČ

3. K čemu chtěli nekomunističtí ministři donutit komunisty tím, že podali
demisi?
ODPOVĚĎ: Ministři podáním demise chtěli buď donutit komunisty, aby se
podřídili vládě, anebo vyvolat krizi, kterou by řešilo jmenování úřednické
vlády a vypsání předčasných voleb.

50. léta:
1. Proč, za co bylo v roce 1953 odsouzeno 331 lidí až ke čtrnácti letům
vězení?
Kvůli protestům proti měnové reformě (proti výměně peněz) bylo
odsouzeno 331 protestujících až ke čtrnácti letům vězení
2. Proti jakým skupinám obyvatel byly namířeny tzv. politické procesy
v 50. letech? Napiš alespoň 3.
opoziční politici; vojáci bojující za 2. sv. v. v zahraničí; církev; kulaci;
funkcionáři KSČ

