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TEST č. 2 – skupina A 
 

 

1) Správne priraď krajinu k diktatúre, ktorá sa v nej presadila! 
 

A. Taliansko                               ......... nacizmus 
B. Nemecko                               ......... fašizmus 
C. Rusko                                    ......... komunizmus 
 
 

2) Napíš rok vzniku ZSSR! 
 
 
 

3) Štátny prevrat v Taliansku, kedy moc v štáte prebrali fašisti sa 

uskutočnil? 
a) V roku 1933 počas „februárovej revolúcie“ 
b) V roku 1922 „pochodom na Rím“ 
c) V roku 1917 počas „októbrovej revolúcie“ 
 
 

4) Črtou, ktorej diktatúry bola ideológia čistej rasy? 
 
 

 

5) Zakrúžkuj všetko, čo charakterizuje komunistickú diktatúru! 
 

a) Pohŕdanie menejcennými rasami 
b) Podpora katolíckeho náboženstvo 
c) Ateizmus 
d) Nadradenie robotníckej triedy 
e) Nadradenie nordickej rasy 
f) Kolektivizácia – vznik roľníckych družstiev 

 
 

6) Napíš názov aspoň 1 nacistického orgánu diktatúry v Nemecku! 
 
 

 

7) Armádou „čiernych košieľ“ sa nazývala? 
 

a) Nemecká (nacistická) armáda 
b) Sovietska (komunistická) armáda 
c) Talianska (fašistická) armáda 

 
 

8) Označ vety správnymi symbolmi! Pravdivé  a nepravdivé ! 
 Jednou z čŕt nacistickej diktatúry bolo pohŕdanie „menejcennými“ rasami. 
 

 Medzi príčiny, ktoré spôsobili, že sa v Taliansku presadila fašistická diktatúra 
bol aj nerovnomerný vývoj medzi severom a juhom krajiny. 

 
 Počas Veľkej februárovej revolúcie sa komunistom podarilo prebrať moc 

v štáte. 
 

 Príčinou zlyhanie demokratického systému a presadenia nacizmu v Nemecku 
boli najmä hospodárske ťažkosti, akou bol aj krach na burze v  New Yorku. 

 
 V roku 1935 boli podpísané Lateránske dohody medzi talianskymi fašistami 

a Vatikánom. 
 

 Vodcovský princíp, titul neobmedzeného vodcu zvaný „duce“ zaviedol Adolf 
Hitler. 

 
 

9) Priraď správne k vodcovi diktatúru, ktorú presadzoval vo svojej 
krajine! 

 

A. Nacizmus                                         ........ A. Hitler          
B. Komunizmus                                  ......... B. Mussolini 
C. Fašizmus                                         ......... V. I. Lenin 
 
 

10) Kto si nechal vravieť „Führer“? 
 

a) V. I. Lenin 
b) Benito Mussolini 
c) Adolf Hitler 
d) J. V. Stalin 
 
 

11) Bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americkým matematikom 
a fyzikom. Stal sa symbolom ľudského poznania 20. storočia. Ešte pred 
začatím 2. svetovej vojny emigroval do USA, kde sa stal vedúcim 
projektu vývoja atómovej bomby. Tento človek je autorom známej 
teórie relativity a nositeľom Nobelovej ceny za fyziku.  

               KTO JE TO??? 


