XX. TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV
»DRUGA SVETOVNA VOJNA«
ŠOLSKO LETO 2021/22

GIMNAZIJA

ŠIFRA DIJAKA:

DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK:

Spoštovani tekmovalci, spoštovane tekmovalke!
Testna pola, ki jo imate pred seboj, je sestavljena iz 14 nalog in vsebuje 60 točk.
Naloge pozorno preberite in jih rešite po svojih najboljših močeh.
Če se zmotite, napačni odgovor prečrtajte in zraven napišite novega.
Veliko uspeha pri reševanju vam želi organizacijski odbor tekmovanja.
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1. Ob bližajoči se vojni sta Nemčija in Sovjetska zveza sklenili zavezništvo.
a) Navedite datum, kdaj je bil sporazum
podpisan. (1 točka)

b) Pojasnite, zakaj je bila za zavezništvo
zainteresirana Nemčija. (1 točka)

Karikaturist David Low je 20. Septembra
1939 upodobil Hitlerja, ki pozdravlja Stalina s
priklonom: “Izmeček sveta, če se ne
motim?«, Stalin pa mu, prav tako s
priklonom, odgovarja “Krvavi ubijalec
delavcev, domnevam?”

c) Pojasnite, zakaj je bila za zavezništvo
zainteresirana Sovjetska zveza. (1 točka)

(Vir: http://euromaidanpress.com/2017/07/01/the-real-reasonthe-kremlin-will-never-completely-disown-the-molotov-ribbentroppact-euromaidan-press/, dostopno 28. februarja 2022)

d) Koga na karikaturi predstavlja truplo na tleh med Hitlerjem in Stalinom in zakaj je
postavljeno v tak položaj? (2 točki)

e) S sporazumom s Stalinom v žepu je Hitler napad na Poljsko načrtoval za 26. avgust. Zakaj ga
je v zadnjem trenutku odložil na 1. september? Navedite dva vzroka. (2 točki)
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2. Druga svetovna vojna se je začela z nemškim napadom na Poljsko.
a) S pomočjo slik primerjajte tehnično opremljenost poljske in nemške vojske. (1 točka)

Poljska vojska 1939

Nemška invazija na Poljsko 1939

(Vir: www.telegraph.co.uk, dostopno 28.
februarja 2022)

(Vir: https://www.dw.com/es/polonia-y-alemaniaconmemoran-los-75-a%C3%B1os-del-inicio-de-la-ii-guerramundial/a-17892696, dostopno 28. februarja 2022)

b) Katere značilnosti nove nemške taktike prikazuje slika Nemška invazija na Poljsko? (1 točka)

c) Poimenujte novo taktiko, ki so jo Nemci uporabili v vojni. (1 točka)

3. V vojni sta obe strani pospešeno razvijali tehnično opremo. Nekatera tehnična oprema je
bila znana že pred vojno, drugo so razvili med vojno. Pojasnite spodaj navedene pojme.
(5 točk)
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4. Po napadu na Poljsko je najprej sledila »lažna vojna« Pojasnite pojem »lažna vojna« in
opredelite čas »lažne vojne«. Navedite en primer poteka »lažne vojne«. (3 točke)

5. Odgovorite na vprašanja s pomočjo vira.
»V torek, 4. junija 1940, se konča akcija Dinamo, ki ji ni primere v modernem vojskovanju.
Zavezniki iz /…/ z 848 ladjami vseh velikosti evakuirajo 338.226 vojakov, med katerimi je
112.000 Francozov. S tem rešijo 85 % moštva britanskega ekspedicijskega korpusa, ne pa tudi
njegove opreme /…/.«
(Vir: Piekalkiewicz J., Druga svetovna vojna, Ljubljana, DZS, 1996)

a) Navedite ime kraja, kjer je potekala omenjena evakuacija. (1 točka)

b) Za Veliko Britanijo je bila akcija uspeh in hkrati neuspeh. Pojasnite, zakaj eno in zakaj drugo.
(2 točki)

c) V čem je bil pomen evakuacije za nadaljnje vojskovanje? (1 točka)

6. V pravilnem kronološkem redu navedite evropske države, ki jih je zasedla Nemčija od
začetka vojne do napada na Sovjetsko zvezo.
(1 točka)
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7. Za zaveznike je bilo eno najpomembnejših prizorišč bojevanje na Atlantiku.

(7 točk)

»Bitka za Atlantik je bilo ključno dejanje v drugi svetovni vojni. Niti za trenutek ne smemo
pozabiti, da je vse, kar se je dogajalo na kopnem, morju ali v zraku, bilo odvisno od njenega
izida.«
(Vir: Winston Churchill, Druga svetovna vojna, Borec, Ljubljana, 1964)

a) Zakaj je bilo vojskovanje na Atlantiku tako pomembno za zaveznike? (1 točka)

b) Katera je bila največja nevarnost za zavezniške transportne ladje? (1 točka)

c) O čem priča graf? (1 točka)

(Vir: Holmes, Richard 2. svetovna vojna : veliki ilustrirani vodnik, Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2015, str. 205)

d) Kako so zavezniki uspeli zaustaviti nemške podmornice? Navedite 4 primere. (4 točke)
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8. Vojna je potekala tudi v Afriki.
a) S katerim izrazom poimenujemo bojevanje v Afriki? (1 točka)

b) Katera vojska je začela spopade v Afriki in kaj je bil njen cilj? (2 točki)

c) Zakaj je bilo za zaveznike pomembno, da imajo nadzor nad Severno Afriko? (1 točka)

d) Katera bitka in kdaj je bila odločilna za zmago zaveznikov v Afriki? (1 točka)

9. Zavezniki so Nemčijo skušali oslabiti z bombardiranjem mest.
»Na sestanku pred odpravo smo izvedeli, da je tarča kompleks tovarn krogličnih ležajev in da
bo vojna šest mesecev krajša, če ga bomo spremenili v prah. Do nemške meje so nas spremljali
lovci F-47 … in ko smo prispeli tja, so pomahali s krili v pozdrav in se obrnili v drugo smer. V
nekaj minutah so nas napadli roji sovražnih lovcev. /…/ Tovarne krogličnih ležajev smo
bombardirali ob 15.11 in se nato obrnili proti domu; po ognju in dimu sodeč so bombniki uničili
tarčo.«
(Vir: Pričevanje Eddieja Deerfileda o ameriškem letalskem napadu 1943; v: Richard Holmes, 2. svetovna vojna,
MK, Ljubljana, 2015)

a) Katere cilje so Britanci bombardirali s strateškim bombardiranjem? (1 točka)

b) Kakšen je bil namen britanskega strateškega bombardiranja? Navedite dva namena.
(2 točki)

c) S katerim dogodkom je strateško bombardiranje doseglo skrajnost in tudi moralno
spornost? (1 točka)
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10. Številni japonski voditelji so bili prepričani, da je njihovi državi usojeno vladati Aziji.
a) Zakaj so japonski voditelji podprli širjenje cesarstva? Navedite dva razloga. (2 točki)

b) Zaradi katerega dogodka in na kateri datum so ZDA napovedale vojno Japonski? (1 točka)

c) Zakaj je bil vstop ZDA v vojno prelomna točka v 2. svetovni vojni? Navedite dva argumenta.
(2 točki)

d) Zaradi česa so se Američani za dokončen poraz Japonske odločili za uporabo atomskih
bomb? (1 točka)

11. Druga svetovna vojna je civilnemu prebivalstvu prinesla neizmerno trpljenje.
a) Nacistična oblast se je leta 1942 odločila za »dokončno rešitev« judovskega vprašanja.
Pojasnite, kaj je to pomenilo, in na kakšen način so to nacisti izvršili. (2 točki)
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b) Navedite tri primere, kako je vojna vplivala na življenje civilistov. (3 točke)

.

“Pridruži se ženski kraljevi
pomorski službi”
(Vir:https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Join_the_Wrens.jpg,
dostopno 28. februarja 2022)

12. Navedenim vojaškim operacijam, dopišite:
a) katera stran je operacijo začela,
b) na katerem območju je operacija potekala, in
c) kdaj (katerega leta) je potekala.
a) katera stran
operacijo začela

“Kopljite za zmago”
(Vir: https://dig-forvictory.org.uk/, dostopno 22.
februarja 2022)

(6 točk)

je b) prostor/območje vojaške c) leto
operacije

Barbarossa

Bakla

Husky

Citadela

Overlord

Market Garden
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13. Med zadnja pomembna srečanja zavezniških voditeljev štejemo konferenco v Potsdamu.
Navedi dve odločitvi, ki so ju sprejeli na konferenci.
(2 točki)

14. Določite kronološki vrstni red navedenih dogodkov od 1 do 6 tako, da pred najstarejši
dogodek zapišeš številko 1, pred najmlajšega pa številko 6.
(2 točki)
___ bitka za Iwo Jima
___ konferenca na Jalti
___ bitka pri Kursku
___ osvoboditev Pariza
___ Italija napade Grčijo
___ nemška ofenziva proti Moskvi
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