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ZGODOVINA  9. razred 

8. teden: 11. 5. 2020 – 15. 5. 2020 

 

REŠITVE preverjanja znanja: HLADNA VOJNA, KRIZNA ŽARIŠČA 
 

1. Oglej si fotografijo in odgovori na vprašanja. 

 
 

a) Od leve proti desni poimenuj voditelje treh najpomembnejših držav, ki so dosegle  

    zmago v drugi svetovni vojni. K imenu voditelja pripiši tudi državo, ki jo je vodil. (3) 

 

 

CHURCHILL 

Velika Britanija 

 

ROOSEVELT 

ZDA 

 

 

 

STALIN 

SOVJETSKA ZVEZA 

 

 

b) Fotografija je bila posneta na njihovem drugem skupnem srečanju na Jalti. Kako se     

imenuje to srečanje? (1) 

 

JALTSKA KONFERENCA 

 

c) Zapiši dva dogovore, ki so jih dosegli voditelji treh držav na sestanku na Jalti.  (2) 

- dogovarjali so se o povojni ureditvi v Evropi,  
- Nemčija bo po vojni razorožena in razdeljena na 4 okupacijske cone. 
 

 

2. Pojasni pojem »hladna vojna«. (1) 

     - obdobje po drugi svetovni vojni, ko ni bilo ne vojne ne miru, 

     - napeti odnosi med velesilami zaradi različnih pogledov na ureditev sveta, 

     - obdobje napetih odnosov med ZDA in Sovjetsko zvezo 
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a) Kdaj se je začela in zakaj? (2)  

   - začela se je po drugi svetovni vojni/po koncu vojne 

   - zaradi različnih pogledov na ureditev sveta med ZDA in SZ  

   - zaradi nesoglasij/nasprotij med ZDA in SZ 

 

b) Kateri državi sta bili v času hladne vojne svetovni velesili? (2) 

    - ZDA in Sovjetska zveza 

 

c) Preberi besedilo in odgovori na vprašanji. 

 

Iz govora W. Churchilla na Westminster Collegu v ZDA 

»Od Szczecina ob Vzhodnem morju do Trsta na Jadranu se je spustila čez celino 

železna zavesa. Za njo so glavna mesta prejšnjih držav vzhodne in srednje 

Evrope: Varšava, Berlin, Praga, Dunaj, Budimpešta, Beograd, Bukarešta in 

Sofija. Vsa ta slavna mesta in prebivalstvo teh dežel so zdaj v sovjetskem 

območju vpliva. /…/ V teh vzhodnoevropskih državah so dobile majhne 

komunistične partije oblast, ki nikakor ne ustreza njihovi številčni moči /…/« 

č) Kaj označuje pojem »železna zavesa«? (1) 

    - to je meja med vzhodnim in zahodnim blokom, ki je potekala od Baltika do Jadrana 

 

d) Česa obtožuje Churchill komuniste na vzhodni strani železne zavese? (1) 

   - obtožuje jih močnega vpliva/nadzora nad državami in ljudmi vzhodne Evrope 

   - obtožuje jih, da malo številčne komunistične partije izvajajo močan nadzor/nasilje  

      nad temi  državami 

 

3. Oglej si karikaturo in odgovori na vprašanja. 

 

 
    a) Koga predstavlja hobotnica? (1) 

     Hobotnica predstavlja Stalina. 
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b) Kakšne namene avtor karikature pripisuje hobotnici? (1) 

    - Hobotnica (Stalin) se s svojimi lovkami (komunizmom) nevarno širi po svetu. 

    - Predstavlja nevarnost širjenja komunizma po svetu. 

 

c) Presodi, kakšna bi bila podoba sveta, če bi napetosti v hladni vojni preskočile v boj?       

     (2) 

    - svet bi zajela nova vojna, ki bi bila veliko bolj zastrašujoča od prejšnje, kajti države  

     bi uporabile atomsko orožje in druge izsledke tehnološkega napredka. Sledilo bi   

      popolno opustošenje sveta. 

  

4. Zakaj je prišlo do oboroževalne tekme med obema blokoma? (1) 

        - zaradi strahu, da bo med blokoma izbruhnila vojna 

        - zaradi napetih odnosov med blokoma in nenehnih groženje z vojno 

         - zaradi vojaške pripravljenosti in varnosti v primeru vojne  

 

5. Kaj je bilo značilno za oboroževalno tekmo med velesilama? (2) 

 

   a) Obe državi sta želeli čim hitreje priti do izpopolnjenega orožja (atomske in vodikove   

        bombe, novih raket, tipov letal ...). 

 

   b) Vsaka stran je svoja novo orožja takoj začela oglaševati z obširno propagando. 

        Eno in drugo stran je zanimalo kaj novega je razvil nasprotnik, zato so neprestano   

        vohunili drug za drugim. 

 

 

6. Na karti Evrope s številkami od 1 do 3 označi krizna žarišča v Evropi, ki so nastala kot      

   posledica hladne vojne v Evropi. (1) 
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7. Opiši politične in gospodarske razlike med vzhodno in zahodno Nemčijo. (2) 

 

 

ZAHODNA NEMČIJA 

 

 

 

- ima demokratičen, večstrankarski  
   sistem,  
-  demokratične volitve, 

 

- tržno kapitalistično gospodarstvo, 

- zgled uspešnega gospodarskega    
  razvoja  
 

 

VZHODNA NEMČIJA 

- vlada samo ena stranka  
   (Komunistična partija) 
 
- plansko gospodarstvo 

- politične pravice so omejene 

- državljani so nadzorovani 

- kakovost življenja slaba, primanjkuje 

osnovnih življenjskih potrebščin 

 

 

8.  Pojasnite pojme tako, da uporabite čim manjše število besed in napišete bistvo. (5) 

1 
2 

3 
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TRUMANOVA DOKTRINA Denarna pomoč ZDA od leta 1947 ponujena najprej 

Grčiji in Turčiji kot pomoč za hitrejši gospodarski razvoj 

po vojni. 

NATO Vojaška zveza zahodnoevropskih držav, Kanade in 

ZDA nastale držav, nastala leta 1949 zaradi stalnih 

napetosti med ZDA in SZ. 

BERLINSKI ZID Postavljen leta 1961, da bi onemogočil beg Nemcev iz 

Vzhodne Nemčije na zahod. 

TITOIZEM Posebna oblika komunizma v Jugoslaviji, ki ga je vodil 

Tito. 

INFORMBIRO Informacijski center, ki je pomagal komunističnim 

strankam z nasveti in izkušnjami. 

 

9. V 50. in 60. letih je potekalo osvobajanje kolonij v Aziji in Afriki, ki so se po osamosvojitvi 

soočale z velikimi težavami.  

a) Navedi tri glavne težave. (3) 

     - med etnični problemi in spopadi (vojne) 

     - gospodarska nerazvitost, revščina 

    -  neizobraženost prebivalstva, politična nestabilnost 

 

b) Ali so te težave še vedno prisotne? Odgovor pojasni. (1) 

    DA 

- V teh državah vlada revščina in lakota, primanjkuje šol in možnosti za izobrazbo. 

- Nekdanje kolonialne sile so videle Afriko kot vir surovin in kot trg za svoje proizvode. 

Zaradi tega so v Afriki zgradili le malo tovarn. Podobno stanje je še danes, saj v 

glavnem prevladujeta kmetijstvo in rudarstvo. 

- Stopnja pismenosti je v afriških državah zelo različna,  ponekod zelo majhna. 

- Otroci imajo manjšo odpornost pred nekaterimi boleznimi, npr. malarijo. Veliko otrok 

umre zaradi podhranjenosti. Mnoge probleme in bolezni prinaša tudi pitje nezdrave 

vode. Zlasti v južnem delu Afrike je najbolj razširjen AIDS. Te države tudi nimajo 

ustreznih zdravil, ljudje pa niso izobraženi za preventivno obnašanje.  
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- Celino še vedno pretresajo spopadi, kot je to primer v Sudanu, na vzhodu DR 
Konga, in na severu Ugande. 
 
Tudi drugi strokovno utemeljeni odgovori. 
 

 
    Na moj elektronski naslov jasna.rosi@ludvik.si. mi posreduj samo list z analizo 

uspešnosti svojega dela do 15. 5. 2020. 
 

Lahko mi napišeš tudi svoja razmišljanja, vprašanja, predloge.  
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