Milí Študenti, milí Kolegovia!
O knihe
Drþíte v rukách tretí diel novej série zbierky maturitných úloh z dejepisu, ktorú vydalo
Nemzeti Tankönyvkiadó (Národné vydavate¾stvo uèebníc). Zbierka obsahuje viac ako
300 praktických úloh k dejepisu látke 12. roèníka, ktorý je z h¾adiska uèebného procesu a maturitnej skúšky rozhodujúci. Tieto úlohy poskytujú výraznú pomoc pri príprave
na novú maturitnú písomnú skúšku z dejepisu, ktorá sa zavádza roku 2005.
Preèo hovoríme o praktických úlohách, hoci v plnej miere zodpovedajú neskorším
maturitným úlohám? Preto, lebo pomáhajú predovšetkým pri uèebnom (študijnom)
procese a spracovaní danej jednotky uèebnej osnovy (napr. Súèasný vek, Súèasná
maïarská spoloènosœ a þivotný štýl) a súbeþne s tým prispievajú k precvièovaniu
uèebnej látky a k rozvoju schopností poèas štúdií (napr. pouþívanie a hodnotenie
prameòov, orientácia v priestore a èase). V neposlednom rade poskytujú rámec pre
spoznanie nových typov úloh a pre opravy.
Zbierka spracúva všetky témy z dejepisu urèené v rámcových študijných osnovách
pre 12. roèník. Prácu odborného uèite¾a pri rozvíjaní schopností zodpovedajúcich
maturitným poþiadavkám (kompetencií) u¾ahèujú piktogramy, ktoré sa nachádzajú
v kaþdej úlohe pri kompetenciách:
pouþívanie a vyhodnocovanie prameòov,
pouþívanie odborného jazyka,
orientácia v priestore a èase,
(dve protichodné, zaoblené šípky) vysvetlenie èinite¾ov, ktoré urèujú udalosti,
vysvetlenie historických udalostí a javov s dôrazom na základné problémy.
Pri kaþdej téme 12. roèníka zodpovedá zbierka novým maturitným poþiadavkám
a úlohy uvádza na dvoch úrovniach (strednej a zvýšenej). Pre lepšiu orientáciu uvádzame text a piktogramy zvýšenej úrovne farebne. V jednotlivých témach sme pripravili štyri-päœ testových úloh, ktoré si vyþadujú krátke odpovede, a dve textové úlohy
(riešenie èi analýza problémov), pri ktorých má maœ odpoveï esejistickú podobu. Na
oznaèenie rôznych typov úloh pouþívame nasledujúce piktogramy.
úlohy vyþadujúce jednoduché a krátke odpovede,
esejistická úloha na riešenie problému (alebo vyþadujúca kratšiu odpoveï)
esejistické úlohy vyþadujúce analýzu (alebo dlhú odpoveï).
Jednotlivé kapitoly zbierky sa zaèínajú vymenúvaním lexických údajov, ktoré moþno
povaþovaœ za „databázu„ skúšky, respektíve tzv. dvojstupòových poþiadaviek, ktoré sú
zakotvené v skúšobných dokumentoch. Malo by to pomáhaœ pri úèinnej príprave na skúšku. Podobne by mohol byœ uþitoèný „h¾adaè„ tzv. kompetencií v Prílohe, ktorý zoraïuje
úlohy zbierky pod¾a toho, èi vyhovujú schopnostiam, ktoré treba vytvoriœ a rozvíjaœ.
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Nová maturitná skúška: v centre pozornosti kompetencie
Nová maturitná skúška z dejepisu vychádza z toho, þe „moderné vzdelanie z histórie
má ten, kto si osvojil bohatú a rozmanitú uèebnú látku a svoje myšlienky je schopný
vyjadriœ slovom i písmom, koho náh¾ad charakterizuje otvorenosœ a citllivosœ na problémy a komu sú pritom jasné bariéry objektívnej a subjektívnej rekonštrukcie minulosti“.
Základom našej snahy je konštatovanie, þe „výuku stredoškolského dejepisu moþno
povaþovaœ za úspešnú vtedy, keï súbeþne s tým, ako si študent osvojuje obsah, získava aj schopnosti bezpodmieneène potrebné ku vzdelaniu z dejín. V podmienkach demokratického spoloèenského a politického zriadenia sa rôzne svetonázory, vierovyznania, hodnotové systémy èi politické náh¾ady uplatòujú súbeþne a prejavujú sa aj
v odlišných poh¾adoch na históriu„. Jednoduchšie povedané: nová maturitná skúška
chce medzi znalosœami, schopnosœami a normami znovu nastoliœ rovnováhu, ktorá
bola v minulých desaœroèiach narušená.
Hoci na doterajších maturitných, ale najmä na prijímacích skúškach zastávali
dôleþité miesto aj uvaþovanie a orientácia v dejinách, predsa boli z h¾adiska úspešnosti rozhodujúce tzv. lexikálne znalosti (mená, dátumy). Na novej maturitnej skúške z dejepisu roku 2005 to bude inakšie! Dôraz sa presunie z vyþadovania mnoþstva údajov
na prezentáciu historického videnia, na mnohorakú aplikáciu znalostí a na analýzu
prameòov, máp a obrázkov. Skoncujeme teda s nezmyselným biflovaním! Samozrejme
to neznamená, þe na maturite netreba vedieœ niè! Treba, ale ináè!
Nová maturitná skúška z dejepisu bude vlastne meraním k¾úèových kompetencií
(napr. pochopenie textu, odhalenie problému, kreatívne myslenie, spoznanie logických
súvislostí a tvorba textu) a schopností, ktoré si moþno osvojiœ poèas štúdií dejín a zúþitkovaœ v dlhšej perspektíve i na iných miestach (napr. orientácia v priestore a èase,
odhalenie faktorov, ktoré urèujú udalosti).
Praktickou realizáciou tohto náh¾adu je aj opis skúšky. Preštuduje si ho odborný uèite¾ i maturant, ktorí presne zistia poèet a povahu úloh, na ktoré sa treba pripravovaœ.
Dokonca moþno zistiœ aj to, aké vnútorné pomery sa prejavujú pri zostavovaní úlohových listov (napr. veky, tematika) a aké pomôcky (napr. mapa, pravidlá pravopisu)
moþno pouþívaœ na skúške.
Milí Kolegovia!
Stupeò œaþkosti úloh v tejto zbierke je rôzny. Uþívatelia si môþu vybraœ tie úlohy, ktoré
z h¾adiska œaþkosti a témy najviac vyhovujú ich nárokom a schopnostiam. Úlohy moþno
spracovaœ:
- v rámci vyuèovacej hodiny ako cvièenie,
- vo forme písomnej èi slovnej domácej úlohy,
- ako samostatnú prácu v písomnej podobe,
- v skupinkách, èo umoþòuje rozde¾ovaœ úlohy pod¾a záujmu a schopností þiakov,
- v rámci celej triedy formou diskusie,
- starostlivým výberom a zoradením do témy písomnej úlohy na záver témy.
V kaþdom prípade môþe byœ uþitoèné spoloène nájsœ riešenie a analyzovaœ
typické redakèné, jazykové i obsahové chyby pri riešení.
K jednotlivým prameòom a dokumentom sme priradili viacero úloh. V prípade
testov si z nich treba vybraœ, pretoþe riešenie jednej môþe znamenaœ aj riešenie druhej,
a tak v rámci jednej hodiny alebo v jednej sérii úloh sa nemôþu vyskytovaœ spolu. Testové úlohy však èasto pripravujú riešenie prevaþne œaþších, esejistických úloh, pretoþe
vedome nacvièujú èiastkové schopnosti potrebné na napísanie eseje a pomáhajú
þiakom pri chápaní a analýze prameòov, dokumentov, štatistických údajov, chronológie,
máp èi obrázkov.
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Nové písomné úlohy
Oèakávané zmeny v maturitnej skúške z dejepisu moþno najlepšie pochopiœ prostredníctvom spoznávania nových písomných úloh. Najoèividnejšou zmenou je to, þe kaþdý
úlohový list obsahuje nejaký prameò (text, obrázok, mapku, diagram, grafikon, karikatúru a pod.), ktorý obsahuje informácie potrebné k úspešnému vyriešeniu úlohy. V dôsledku toho ani náhodou nenájdete medzi úlohami otázky zaèínajúce sa na „kto, kedy,
kde“, ktoré sa najèastejšie vyskytujú na hodinách dejepisu. Namiesto nich sa objavujú
úlohy, ktoré sa vzœahujú na prácu s uvedenými prameòmi a na riešenie problémov.
Nový charakter, zmeny typu a rozširovanie úloh zhàòame v nasledujúcej tabu¾ke:
Príklady na moþné typy úloh
1. H¾adanie informácií pomocou (textových a obrázkových) prameòov.
2. Na základe prameòov vyvodzovanie jednoduchých záverov a hodnotenie.
3. Porovnanie jednotlivých èastí prameòov a vysvet¾ovanie príèin rozdielov.
4. Porovnanie a analýza informácií pochádzajúcich z rôznych prameòov (texty, obrázky,
diagramy).
5. Zbieranie pojmov z prameòov na základe konkrétnych aspektov, vyvodzovanie záverov.
6. Vysvet¾ovanie pojmov, ich priradenie k obdobiu èi teritóriu.
7. Zbieranie informácií z mapy, vyvodzovanie záverov.
8. Formulovanie jednoduchých záverov na základe máp.
9. Urèovanie poradia jednotlivých udalostí.
10. Rozlišovanie a vysvet¾ovanie cie¾ov a dôsledkov.
11. Odhalenie vzœahu medzi príèinou a následkom.
12. Formulovanie záverov o dôsledkoch udalostí, procesov, javov a rozhodnutí.
13. Objavenie vzœahu medzi procesmi a udalosœami rôzneho charakteru.
14. Iné.

Príprava na skúšku
Nové poþiadavky v rámci skúšky pravdepodobne zmenia aj prípravnú prácu odborného
uèite¾a. Je totiþ potrebný taký spôsob výuky, ktorý sa sústreïuje na aktívne riešenie úloh
a na problémy. To znamená, þe príprava na novú maturitu musí byœ od základu iná. Ešte
viac to platí na prípravu na prijímacie skúšky. Musíme vychádzaœ z toho, þe naša práca je
úspešná a uèebnú látku „ukonèíme„ iba vtedy, keï þiaci sa dané obdobie nielen nauèili,
ale aj pochopili. Keï sú schopní analyzovaœ dobové pramene a na ich základe dokáþu
o problémoch daného obdobia riešiœ úlohy písmom i slovom, v kratšej i dlhšej podobe
a najmä samostatne. Splnenie týchto poþiadaviek je èasovo nároèné a vyþaduje si
aktívnu úèasœ þiakov. Úspech môþe priniesœ iba to, keï si odborní uèitelia znovu premyslia svoje miestne programy, a keï je to potrebné, zmenia štruktúru uèebnej látky.
Odborný uèite¾ by mal klásœ dôraz na chápanie a tvorbu textov.
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Milí Þiaci!
Tento zväzok zo série Národného vydavate¾stva uèebníc (Nemzeti Tankönyvkiadó) by
mal poskytovaœ pomoc pri príprave na novú maturitnú skúšku z dejepisu, ktorá sa
zavádza od roku 2005. Prvý zväzok nacvièuje písomné úlohy k uèebnej látke 9. a 10.
triedy (druhý je pre 11. a tretí pre 12. roèník). Všetky obsahujú 230-300 úloh. Štvrtá
kniha zasa pomáha pri príprave na slovné úlohy. Ku kaþdému zväzku patrí aj osobitný
k¾úè riešení.
Pouþívaním týchto zbierok úloh a osvojením si novej látky sa môþete pripravovaœ na
skúšku spoloène. Súbeþne s rozširovaním vašich znalostí sa týmto spôsobom budú
rozvíjaœ aj schopnosti, ktoré sú bezpodmieneène potrebné pre úspešné absolvovanie
skúšky.
K príprave a spoloènému uèeniu vám þeláme príjemnú prácu, usilovnosœ a radosœ
z objavovania nového!
V Budapešti, máj 2004.

Autori

8. Od prvej svetovej vojny k rozpadu
dvojpólového sveta
Údaje k téme v rámcových uèebných osnovách
Pojmy

blesková vojna – stojatá vojna, ultimátum, centrálne mocnosti, pacifizmus,
soviety (rady), fašizmus, korporatívny štát, systém jednej strany, komunizmus, kolektivizácia, GULAG, malá dohoda, ochrana menšín, burza, kríza z
nadvýroby, New Deal, plánované hospodárstvo, totálna diktatúra, národný
socializmus, princíp vodcu (Führera), os Berlín-Rím, Anschluss, koncentraèný tábor, genocída, holocaust, partizán, totálna vojna, protifašistická
koalícia, þelezná opona, studená vojna, preteky v zbrojení, Trumanov
princíp, Marshallov plán, sociálne trhové hospodárstvo, európska integrácia, NATO, Varšavská zmluva, rímske zmluvy, let na Mesiac, tretí svet,
Breþnevova doktrína, globálny svet, politika zmiernenia napätia (détente)

Osoby

František Ferdinand, Stalin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Lloyd George,
Stresemann, Mussolini, Keynes, Roosevelt, Hitler, Göring, Churchill,
Rommel, Montgomery, Þukov, Eisenhower, De Gaulle, Néhrú, Gándhí,
Èankajšek, Mao Ce Tung, Hoèimin, Truman, Adenauer, Chrušèov, Násír,
Kennedy, Ján XXIII., Brandt, Reagan, Gorbaèov.

Dátumy/Roky

1914-1918, 1917, 1919, 1922, 1925, 1929, 1933, 1938, 1. september 1939,
22. jún 1941, 6. jún 1944, 9.máj, 6. august, 2. september 1945, 1947, 1948,
1949, 1955, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975, 1991

Topografia

Sarajevo, Marne, Somme, Petrohrad, Krá¾ovstvo Srbov, Chorvátov a
Slovincov, Èeskoslovensko, Po¾sko, pobaltské štáty, Curzonova línia, Britské
spoloèenstvo, Slovensko, Leningrad, Pearl Harbour, Midway, Stalingrad,
Osvienèim, Hirošima, El Alamein, Kursk, Normandia, NSR, NDR, Kuba, Kórea

8.1. Charakter prvej svetovej vojny, paríþske mierové
dohody
TÉMY
8.1. Charakter prvej svetovej
vojny, paríþske mierové dohody

ÚROVNE SKÚŠKY
Stredný stupeò

Zvýšený stupeò

Spojenecké systémy, fronty,
charakteristické rysy vedenia
vojny nového typu. Analýza
teritoriálnych, etnických a hospodárskych dôsledkov paríþskych mierových dohôd

Úloha tyla vo vojne. Ve¾mocenské záujmy a konflikty na
mierových rokovaniach.
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1. Pojmy prvej svetovej vojny
Zo slov sádzaných polotuène vyberte a podèiarknite tie, ktoré zodpovedajú pojmom definícii!

5 b.

a) blesková vojna: stratégia vypracovaná anglickým/nemeckým/francúzskym armádnym velením, ktorá bola úspešná/neúspešná v prvej i druhej svetovej vojne (1 bod).
Cie¾om je sústrediœ všetky sily na daný frontový úsek a dosiahnuœ úspech v èo moþno
najkratšom èase rýchlym/viacfrontovým/obchvatným útokom (1 bod).
b) stojatá vojna: vojnová èinnosœ pozdĺþ súvislých/pohyblivých/ustrnulých línií a
vybudovaných systémov pevností. Nie je schopná rozhodnúœ výsledok vojny, preto
bojujúce strany sa snaþia prelomiœ/udrþaœ systém zákopov (1 bod).

2. Manifest Františka Jozefa
Preèítajte si úryvok a odpovedzte na otázky!
„Mojou najvrúcnejšou túþbou bolo, aby som roky, ktoré ešte z Boþej milosti mám pred
sebou, zasvätil mieru a ochrane mojich národov pred obeœami a œarchami vojny. Prozrete¾nosœ
rozhodla inak. Úklady nepriate¾a plného nenávisœou ma nútia, aby som po dlhých mierových
rokoch vytasil meè na ochranu cti, prestíþe a mocenských pozícií Monarchie a na zaistenie jej
územnej celistvosti. (…) Cez hranice prichádza zloèinecký prúd… Celá séria vraþedných atentátov a strašný úspech plánovaného sprisahania trafili do srdca mòa i moje verné národy: h¾a,
to sú ïalekosiahle krvavé stopy (…) tajných úkladov. (…) /Srbsko/ odmietlo umiernené a
spravodlivé poþiadavky mojej vlády a odoprelo plnenie povinností, ktoré sú základom pre
mierové spolunaþívanie národov a štátov. Nepostrádate¾né záruky vnútorného pokoja a
neustáleho vonkajšieho mieru pre moje štáty musím teda zabezpeèiœ ozbrojenou silou. V tejto
váþnej hodine som si vedomý všetkých dôsledkov môjho rozhodnutia a svojej zodpovednosti
pred Všemohúcim. Všetko som zváþil a premyslel. Na cestu povinností vykroèím s pokojným
svedomím.“ (Z manifestu Františka Jozefa: Mojim národom)
a) Pomenujte nepriate¾a spomínaného v manifeste! (1 bod)

b) V ktorom roku vznikol manifest? (1 bod)

c) V takto zaèatej vojne viedla Rakúsko-uhorská monarchia obrannú alebo útoènú
vojnu? (1 bod)
d) Uveïte jednu krajinu, na ktorú sa mohol František Jozef spoliehaœ v zaèínajúcej sa
vojne ako na spojenca! (1 bod)
e) Na ktorú ve¾moc sa mohol spoliehaœ protivník? (1 bod)
6 b.

f) Kedy vstúpili tieto dva štáty do vojny? (1 bod)
deò:

mesiac:

rok:

Od prvej svetovej vojny k rozpadu dvojpólového sveta
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3. Paríþska mierová konferencia: Wilson a Clemenceau
S kým sú spojené nasledujúce výroky? Napíšte k úryvkom zaèiatoèné písmeno
politika (C – Clemenceau, W – Wilson)
a) „Ministerský predseda je jedným zo zakladate¾ov a vodcov Radikálnej strany. Po
nemeckej kapitulácii bol hlavným organizátorom intervencie proti sovietskemu
Rusku a maïarskej Republike rád. Na paríþskej mierovej konferencii sa zasadzoval
za hegemóniu svojej krajiny a za politické i hospodárske oslabenie Nemecka. Protivníci ho nazývali „Tiger„…„ (1 bod)
b) „Predstavite¾ Demokratickej strany, jeho návrh na uzavretie mieru z januára 1918
bojujúce strany prijali, ale v mierovej dohode neuplatnili.„ (1 bod)
c) „Nastávajúci mier a politka vo svete závisia od nasledujúcej otázky: súèasná vojna
sa vedie za mier zaloþený na spravodlivosti a bezpeènosti, alebo iba za vytvorenie
novej rovnováhy síl?„ (1 bod)

3 b.

4. Topografia prvej svetovej vojny (I.)
Urète poradie nasledujúcich zemepisných názvov!
A) Sarajevo
B) Marne
C) Somme
D) Petrohrad
a) na základe geografickej polohy, zaènite najsevernejším a konèite najjuþnejším
miestom! (1 bod)
–
–
–
b) pod¾a èasového sledu významných udalostí prvej svetovej vojny, ktoré sa s nimi
spájajú (vychádzajte z vojnových udalostí)! (1 bod)
–
–
–

2 b.

5. Topografia prvej svetovej vojny (II.)
Zistite, na ktoré z nasledujúcich otázok môþete odpovedaœ na základe máp historického atlasu a na ktoré nie! Otázky, pri ktorých môþete vyuþiœ mapy, oznaète
znakom X, ostatné znakom spojovníka (krátkou vodorovnou líniou)
a) V akom poradí vstúpili ve¾moci do vojny? (1 bod)
b) Kde a kedy nasadili v priebehu prvej svetovej vojny bojový plyn? (1 bod)
c) Kde a kedy utrpela nemecká flotila prvú väèšiu poráþku? (1 bod)
d) Opíšte ofenzívu rakúsko-uhorskej armády v priebehu roka 1917 na rôznych
frontoch! (1bod)
e) Kedy nastal „èierny deò„ nemeckej armády? (1 bod)

5 b.
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6. Zvrat v priebehu prvej svetovej vojny
Na základe priloþenej chronológie, historického atlasu a vlastných vedomostí
opíšte, ktorý rok znamenal v priebehu prvej svetovej vojny zvrat: 1916, 1917
alebo 1918!
CHRONOLÓGIA
1916. Február: zaèiatok œaþkých bojov pri Verdune.
Máj: Anglicko a Francúzsko sa dohodnú na rozdelení Tureckej ríše.
Máj: bitka pri Jutlande.
Jún: Brusilovova ofenzíva na východe.
August: Rumunsko sa pripája k centrálnym mocnostiam.
1917. Február: Nemecko vyhlási neobmedzenú ponorkovú vojnu.
Február: Obèiansko-demokratická revolúcia v Rusku.
Apríl: Spojené štáty americké vstúpia do vojny na strane dohody.
Október: Zaèiatok bo¾ševického prevratu.
1918. 18. január: Wilsonových 14 bodov.
Marec: brest-litovský mier.
Marec: Zaèiatok nemeckej ofenzívy na západnom fronte.
8. august: „Èierny deò„ nemeckej armády.
21 b.
September: Kapitulácia Bulharska.
Október: Kapitulácia Turecka.
11. november: Nemecko podpisuje prímerie.

7. Mienka o vojenských velite¾och
Preèítajte si názor anglického historika o velite¾och v poèiatoènej etape prvej
svetovej vojny a odpovedzte na otázky!
„Do prvých bitiek sa zapojilo dokopy takmer šesœ miliónov ¾udí. (…) Ich velite¾mi boli
starší muþi, ktorí ovládali vojenské umenie iba v teórii a na vojenských cvièeniach. Hlavní
velitelia (…) získavali pozície skôr vïaka svojím kontaktom, alebo v dôsledku politických
zmien neþ pre svoje schopnosti. (…) Máloktorý z nich poèul výstrel namierený proti nim samotným, a ich skúsenosti sa nerozširovali ani poèas vojny – zdrþiavali sa v hlavnom stane ïaleko
za frontovými líniami, kreslili na mapy èiary, vydávali rozkazy do telefónu a obklopoval ich
pätolízaèský hlavný štáb.„ (J. P. Taylor)
a) Vojenské velenie ktorých krajín opísal takto historik? Podèiarknite správnu odpoveï!
(1 bod)
centrálne mocnosti

dohoda

obe

ani jedna

b) Aké dôsledky mala pod¾a autora nepripravenosœ starších generálov? (1 bod)
c) Kedy bola v západnej Európe posledná významnejšia vojna pred prvou svetovou
vojnou (1 bod) a ktoré krajiny stáli proti sebe (1 bod)?
3 b.

Od prvej svetovej vojny k rozpadu dvojpólového sveta
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8. Pojmy a k¾úèové slová
Niektoré z nasledujúcich konštatovaní súvisia s bleskovou vojnou, iné zasa
s malou dohodou. Vyznaète v tabu¾ke spojenie medzi nimi znakom X!
Blesková vojna

Malá dohoda

Stratégia v prvej svetovej vojne.
Stratégia v druhej svetovej vojne.
Typické: sústreïovanie všetkých síl na jeden
frontový úsek.
Francúzsko podporilo jej vytvorenie.
Nakoniec nesplnila svoj cie¾.

6 b.

Vymyslelo ju nemecké vojnové velenie.

(V prípade zlej odpovede stiahnutie bodu.)

9. Urèenie pojmov
Urète nasledujúce pojmy tak, aby ste v odpovedi pouþili tieto k¾úèové slová!
Cie¾, Èeskoslovensko, 1920-1921, Francúzsko, frontový úsek, stredoeurópske pomery,
neúspech, nemecké vojnové velenie, stratégia, Krá¾ovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov
a) blesková vojna:
(2 body)
b) malá dohoda:
(2 body)

4 b.

10. Vznik Èeskoslovenska
Na základe zodpovedajúcich máp v historickom atlase a vlastných vedomostí analyzujte význam vzniku èeskoslovenského štátu z h¾adiska európskych politických
pomerov! Aké politické ciele sa takto uskutoènili? Aké hrozby sa v nich skrývali?

11. Vojnová zodpovednosœ
231. bod versaillskej mierovej dohody obsahuje aj otázku vojnovej zodpovednosti. Preèítajte si tento bod a porovnajte ho s názormi dvoch historikov.
Analyzujte tieto tri pramene a zistite podrobnosti èi rozdiely! Na základe vlastných vedomostí argumentujte v prospech niektorého stanoviska a skúste zistiœ,
aké mocenské záujmy sa tiahli v pozadí 231. bodu!
„231. èlánok. Spojenecké a Pridruþené Vlády vyhlasujú, a Nemecko uznáva, þe Nemecko
a jeho spojenci ako štáty, ktoré spôsobili tieto straty a škody, sú zodpovedné za všetky škody,
ktoré utrpeli Spojenecké a Pridruþené vlády, respektíve ich obèania v dôsledku vojny vynútenej
Nemeckom a jeho spojencami.“

7 b.
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„… vzniklo latentné porozumenie v tom, þe vojna mala mnoþstvo príèin, a v þiadnom prípade nemoþno zvaliœ zodpovednosœ na jednu krajinu alebo na jednu skupinu krajín. Svoju úlohu
zohrali aj tradièné, kontinentálne ohniská súperenia. (…) Objavili sa však aj úplne nové konflikty, ktoré prepukli kvôli ovládaniu medzinárodného obchodu, morí a vzdialenejších svetadielov. „Vina“ Nemecka sa prejavovala v prvom rade v tom, þe sa snaþilo svoje nároky uplatniœ.“ (Historièka Mária Ormosová)
7 b.

Dve veci sa vzœahujú na všetkých úèastníkov: kaþdý mal pocit, þe sa bráni a obe strany boli
pripravené na vojnu. Všetci preceòovali ohrozovanie svojej existencie, všetci podceòovali
vojnu.“ (Nemecký histroik Thomas Nipperdey)

12. Charakteristika prvej svetovej vojny
Z prvej svetovej vojny sa zachovalo ove¾a viac fotografií ako z iných vojen. Sú
na nich zobrazené nielen vynikajúce osobnosti, ale aj obyèajní frontoví vojaci
a vojaci tyla i všedné dni vojny.
Vyberte z fotografií tie, ktoré sú najvhodnejšie na dokreslenie þivota v zázemí
a ich pomocou, respektíve na základe svojich vedomostí, predstavte význam
zázemia a jeho útrapy poèas prvej svetovej vojny.

Lloyd George na návšteve
u robotníèiek v závode
na výrobu munície

Znièené mesto Loos
na zábere z lietadla

Od prvej svetovej vojny k rozpadu dvojpólového sveta
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16 b.
Vojnový plagát

Preprava raneného v prvej svetovej vojne

8.2. Nové hospodárske a spoloèenské javy v rozvinutom
svete
ÚROVNE SKÚŠKY
TÉMY

8.2. Nové javy hospodárstva
a spoloènosti v rozvinutom
svete

Stredný stupeò

Zvýšený stupeò

Niektoré typické znaky moderného þivotného štýlu
(napr. kino,auto)
Zmena úlohy þien.

Prestavba svetového hospodárstva po vojne. Zaèiatky rozpadu koloniálnej ríše (napr.
India, Blízky Východ).

13. Sluþobníctvo (èe¾adníci)
Preèítajte si úryvok, pomocou ktorého môþete nahliadnuœ do postavenia èe¾adníctva, a tieþ pomocou svojich vedomostí odpovedzte na otázky!
„Sprostredkovate¾ské kancelárie vznikajú na rušných uliciach, rozmnoþujú sa ako huby.
Vonku na dverách i na stenách sú farebné letáky, na ktorých odporúèajú do pozornosti verejnosti chyþné, všeobecné pomocnice, koèišov, vychovávate¾ky, kuchárky, atï. Vovnútri
rozde¾uje miestnosœ plot z latiek, èasœ bliþšia ku vchodu je èakáreò, za plotom zasa kancelária.
Pozdĺþ stien èakárne sú dokola nahnedo zafarbené lavice pre „materiál„, ktorý je na sklade.
Na písacom stole v „kancelárii“ i v zásuvkách sú pohádzané èe¾adné kniþky. Ich majitelia
sú zèasti prítomní, iní zasa kniþku nechali tu a celé mesiace sa po òu nehlásia.
Je to ustanovizeò, kde si moþno nájsœ èe¾adníctvo.
Z tejto miestnosti sa vydáva na svoju dráhu mnoho dievèat z vidieka, ktoré neskôr takisto
v tejto miestnosti získava zárodky skazenosti.
To je tá miestnosœ, ktorá ako hmlu rozpty¾uje ruþové nádeje mnohých dievèat a nièí ich
morálku a budúcnosœ.
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Tu je škola èe¾adníkov. Tu sa nauèia, þe okrem poctivej práce jestvuje aj iná forma zárobku.
Ustanovizeò je kasínom èe¾adníka, tu sa ohrievajú, rozprávajú celý deò, tu si uœahujú zo
þien, ktoré prichádzajú po èe¾adníkov. Tu blahoþelá jeden èe¾adník druhému, keï sa mu podarilo získaœ prácu. „H¾a, ideš na dobré miesto, 3. poschodie, 4 deti a domáca je s kaþdým èe¾adníkom sústavne na polícii. Tam vþdy chýba jedna strieborná lyþièka.“
K tomu teda, aby som mohol drþaœ èe¾adníkov, zdá sa, þe v prvom rade musím vyhovieœ
poþiadavkám sprostredkovate¾a…“ (Lajos Molnár: O systéme sprostredkovania èe¾adníctva)
a) Aké zamestnania sú na rovnakej úrovni s èe¾adníkmi? Vymenujte aspoò dve! (1 bod)

b) Z akého spoloèenského prostredia vychádza prevaþná èasœ èe¾adníkov? (1 bod)

c) Zhròte krátko názor autora na èe¾adníkov! (1 bod)

4 b.

d) Názory ktorej spoloèenskej skupiny zastupuje autor? (1 bod)

14. Rozšírenie volebného práva v Európe
Mapka znázoròuje èas zavedenia všeobecného volebného práva a volebného
práva þien. Na základe mapky, údajov z tabu¾ky a vlastných vedomostí urète, èi
sú nasledujúce tvrdenia pravdivé!
Pravdivé Falošné

Tvrdenia
V Dánsku zaviedli všeobecné volebné právo naraz pre muþov i þeny.
Zavedenie všeobecného volebného práva viedlo v celej Európe k demokratickým zmenám.
Získanie volebného práva znamenalo pre þeny aktívnu úèasœ na politickom þivote.
Vo väèšine európskych krajín znamenala prvá svetová vojna prielom
v boji za volebné právo þien.

Pomer poslankýò v nemeckom parlamente
Rok
Pomer (%)

1919

1920

1924

1928

1930

1932

9,6

8,0

5,7

6,7

6,7

5,6
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4 b.
Zavedenie všeobecného hlasovacieho práva a hlasovacieho práva þien v európskych štátoch

15. Zmena v postavení þien (I.)
Priloþené zdroje znázoròujú postavenie nemeckých þien po prvej svetovej vojne.
Na základe údajov a vlastných vedomostí odpovedzte na otázky!

Rozdelenie pracujúcich þien pod¾a zamestnania (zaèiatok 1920. rokov)
Percento

Èíslo

Pomocnice

36,0%

4,1 mil.

Robotníèky

30,5%

3,5 mil.

Zamestnankyne a úradníèky

12,5%

1,4 mil.

V domácnosti

11,4%

1,3 mil.

9,6%

1,1 mil.

Samostatné
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Poèet poslaknýò v nemeckom parlamente
Rok

Celkový poèet poslancov

Z toho þeny

Percentuálny
pomer

1919

423

37

8,7

1919

–

41

9,6

1920

463

37

8,0

1924

472

27

5,7

1924

493

33

6,6

1928

490

33

6,7

1930

577

39

6,7

1932

608

34

5,6

1932

582

35

6,1

1933

558

21

3,8

1933

661

0

0,0

„Od konca 19. storoèia si vyþadovala práca v úradoch, obchodoch a v oblasti niektorých
sluþieb, napríklad v telefónnych centrálach a pri ošetrovaní nemocných, stále viac þenskej pracovnej sily. Tretí sektor sa postupne rozširoval…“ (E. J. Hobsbawn: Doba extrémov. Dejiny
krátkeho 20. storoèia)
Struèný opis právnych noriem upravujúcich vzœahy medzi manþelmi v Nemecku:
- V prípade sporu medzi manþelmi má právo koneèného rozhodnutia otec rodiny. Rozhodovacie právomoci má matka v oblasti vedenia domácnosti a výchovy detí.
- Þena má právo uzatváraœ pracovnú zmluvu, ale potrebuje k tomu aj súhlas manþela. Manþel
má právo vypovedaœ zmluvu aj bez dodrþania výpovednej lehoty.
- Manþel rozhoduje o celom majetku manþelky, ak neuzavreli zmluvu o rozdelení majetku.
- Manþel má rozhodovacie právomoci oh¾adne obliekania a þivotného štýlu manþelky.
a) V ktorej oblasti þivota þien moþno postrehnúœ najväèšiu zmenu oproti predchádzajúcemu obdobiu? Odôvodnite odpoveï! (2 body)

b) V ktorej oblasti boli þeny diskriminované? Odôvodnite odpoveï! (1 bod)

4 b.

c) Zakrúþkujte oznaèenie toho tvrdenia, ktoré povaþujete na základe tabuliek za pravdivé! (1 bod)
A) Po prvej svetovej vojne nastal v þivote þien prielom.
B) Prvá svetová vojna iba urýchlila zmeny zaèaté na prelome storoèí.
C) Þeny boli naïalej v nevýhodnej situácii a z právneho h¾adiska boli utláèané.

Od prvej svetovej vojny k rozpadu dvojpólového sveta
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16. Zmena v postavení þien (II.)
Na základe údajov v tabu¾kách a vlastných vedomostí predstavte vývoj spoloèenského postavenia þien medzi dvoma svetovými vojnami!
a) Þeny v práci:
Rozdelenie pracujúcich þien pod¾a zamestnania v 1920. rokoch v Nemecku
Percento

Èíslo

Pomocnice

36,0%

4,1 mil

Robotníèky

30,5%

3,5 mil

Zamestnankyne a úradníèky

12,5%

1,4 mil

V domácnosti

11,4%

1,3 mil

9,6%

1,1 mil

Samostatné

„Od konca 19. storoèia si vyþadovala práca v úradoch, obchodoch a v oblasti niektorých
sluþieb, napríklad v telefónnych centrálach a pri ošetrovaní nemocných, stále viac þenskej pracovnej sily. Tretí sektor sa postupne rozširoval…“ (E. J. Hobsbawn: Doba extrémov. Dejiny
krátkeho 20. storoèia)
b) Þeny v politike
Poèet poslaknýò v nemeckom parlamente
Rok

Celkový poèet poslancov

Z toho þeny

Percentuálny pomer

1919

423

37

8,7

1919

–

41

9,6

1920

463

37

8,0

1924

472

27

5,7

1924

493

33

6,6

1928

490

33

6,7

1930

577

39

6,7

1932

608

34

5,6

1932

582

35

6,1

1933

558

21

3,8

1933

661

0

0,0
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„… po II. svetovú vojnu bolo politicky nepredstavite¾né, aby sa v ktorejko¾vek krajine a za
akýchko¾vek podmienok dostala þena do vedúcej politickej úlohy.“ (E. J. Hobsbawn: Doba
extrémov. Dejiny krátkeho 20. storoèia)
c) Postavenie þien v manþelstve
Struèný opis právnych noriem upravujúcich vzœahy medzi manþelmi v Nemecku:
- V prípade sporu medzi manþelmi má právo koneèného rozhodnutia otec rodiny. Rozhodovacie právomoci má matka v oblasti vedenia domácnosti a výchovy detí.
- Þena má právo uzatváraœ pracovnú zmluvu, ale potrebuje k tomu aj súhlas manþela. Manþel
má právo vypovedaœ zmluvu aj bez dodrþania výpovednej lehoty.
- Manþel rozhoduje o celom majetku manþelky, ak neuzavreli zmluvu o rozdelení majetku.
- Manþel má rozhodovacie právomoci oh¾adne obliekania a þivotného štýlu manþelky.
„Môþeme konštatovaœ, þe typická matka z radov robotníckej triedy sa ako dvadsaœroèná
vydala, a keïþe otehotnela desaœkrát, 15 rokov strávila v poþehnanom stave èi výchovou
dieœaœa do jedného roka. V tomto období bola v zajatí nepretrþitých pôrodov. V súèasnosti /roku
21 b. 1958 / venuje matka tejto èinnosti iba štyri roky svojho þivota. Tento èas sa skrátil za obdobie
dvoch generácií, èo revoluèným spôsobom zmenilo slobodu þien. Bolo to tak vïaka tomu, þe
þeny dokázali regulovaœ poèatie„. (Sociológ R. M. Titmus)

17. Hospodárske vzœahy medzi ve¾mocami
Na obrázku sú znázornené hospodárske vzœahy medzi ve¾mocami po prvej svetovej vojne. Napíšte k jednotlivým pojmom èíslo šípiek symbolizujúcich tieto
vzœahy!

Nemecko
Spojené
štáty

nemecké banky
štát

hospodárstvo

Francúzsko
Ve¾ká Británia

5 b.

(vojnové) reparácie

dane

poskytovanie úverov

splátky vojnových pôþièiek

