Navodila za vrednotenje – Srednja strokovna šola
NAVODILA ZA VREDNOTENJE, SREDNJA STROKOVNA ŠOLA, DRŽAVNO TEKMOVANJE 12.
MARCA 2022
SPLOŠNA NAVODILA
Popravljalne znake pišemo na desno stran odgovora in nikoli čez odgovor dijaka.
V testno polo ne dopisujemo pravilnih odgovorov.
Če zaradi nečitljivosti ne moremo ugotoviti pravilnosti oziroma nepravilnosti odgovora, odgovor
ovrednotimo z 0 točkami.
Pravopisnih napak v odgovorih ne popravljamo. Priznamo tudi zapis, iz katerega lahko razberemo
vsebinsko pravilen odgovor (»toleranca ene črke«).
Ker pri vprašanjih odprtega tipa ne morejo biti navedene vse možne variante odgovorov dijakov, je v
teh primerih potrebno s pomočjo navodil za popravljalce presoditi, ali je odgovor dijaka, čeprav ni
zapisan z istimi besedami, strokovno sprejemljiv in ustreza zahtevam naloge.
V navodilih za vrednotenje smo s podpičjem ločili različne možne pravilne odgovore.

1)
a) začetku druge svetovne vojne; napadu Nemčije na Poljsko

1 točka

b) Velika Britanija; Francija

1 točka

c) Nemčiji sta napovedali vojno; razglasili sta vojno

1 točka

d) C

1 točka

2)
a) Zračna ofenziva

1 točka

b) Namestitev vrste radarskih postaj; nenehna pripravljenost pilotov za polet iz letalskih
oporišč
2 točki
c) Kanadčani; Novo Zelandci; Avstralci, Južnoafričani; Čehi; Poljaki
Za dve pravilni navedbi
1 točka
d) Nemci prenehajo z bombardiranjem letalskih oporišč; Nemci začnejo z bombardiranjem
civilnih ciljev; Nemci so bili prepričani, da bodo zasedli Veliko Britanijo brez invazije/samo z
zračnimi napadi
Za vsak navedeni razlog
1 točka
Skupaj 2 točki.
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3)
a) Trojna pogodba: trojni pakt; sile osi; os Rim-Berlin-Tokio
1 točka
Atlantska listina: protifašistična koalicija; zahodni zavezniki; zavezniki (VB, ZDA)
Samo »zavezniki« ne priznamo.
1 točka
Skupaj 2točki.
b) Poudarjajo pravico Nemčije, Italije in Japonske do širitve svojih imperijev; Nemčija, Italija
in Japonska si obljubljajo medsebojno pomoč; druge države, ki bi se pridružile trojnem paktu,
morajo priznati prvenstveno vlogo prvih treh podpisnic
Za vsako navedbo 1 točka
Skupaj 2 točki.
c) Velika Britanija; ZDA

1 točka

d) Poudarjajo željo po zmagi nad trojnim paktom; poudarjajo željo po miru, ki bo temeljil na
svobodi in demokraciji; ne želijo povečati svojega ozemlja
Za vsako navedbo 1 točka
Skupaj 2 točki.
4)
a) Obsežen nemški poskus zapore Velike Britanije; onemogočanje trgovskega in vojaškega
prometa po Atlantiku; ustaviti pomoč ZDA Veliki Britaniji; potapljanja ameriških in britanskih
konvojev
1 točka
b) poleti 1940; po porazu Francije; z nemškim napadom na VB

1 točka

c) Nemške podmornice so se z gorivom oskrbovale na morju.

1 točka

d) Marec 1943; spomladi 1943

1 točka

potopljeno je bilo več kot 200 tisoč ton ladjevja zaveznikov; po številu uničenih plovil; s
statistiko potopov
1 točka
Skupaj 2 točki.

e) Zavezniki so uvedli patruljiranje letal z dolgim dosegom; začeli so uporabljati letalonosilke,
ki so konvojem nudile lastno letalsko zaščito; radarji so bili izboljšani in so zaznavali
podmornice; zavezniki so dešifrirali radijska sporočila
Za vsako značilnost 1 točka.
Skupaj 2 točki.
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f) Nemške podmornice so delovale v skupinah (15-20 podmornic); razporedile so se vzdolž
pomorskih poti sredi Atlantika; ko je podmornica opazila konvoj, ga je zasledovala in po
radijskih povezavah poklicala ostale; skupina podmornic je podnevi konvoj zasledovala,
ponoči pa ga napadla; če so jih opazili, so se potopile in odplule; taktika presenečenja.
Za vsako značilnost 1 točka.
Skupaj 2 točki.

5)
a) Bitka za Stalingrad

1 točka

b) Dostop do nafte v Zakavkazju.

1 točka

c) Rasni pomen: zmaga bi bila dokaz superiornosti Germanov nad Slovani

1 točka

Politični pomen: zmaga bi bila dokaz superiornosti nacizma nad komunizmom 1 točka
Skupaj 2 točki.
d) Sovjetska vojska se je borila za vsako stavbo; Rusom so zaloge in okrepitve vozili vsako noč
pod silovitim obstreljevanjem; ko so Nemci vdrli v stavbo, so potekali boji za posamezne
prostore; v spopadih so imeli pomembno mesto ostrostrelci; spopadi so bili siloviti, saj sta
tako Hitler kot tudi Stalin svoji vojski ukazala, da morajo zmagati za vsako ceno
Za vsako značilnost 1 točka.
Skupaj 2 točki.

Nemška armada je bila poražena od po mnenju nacistov armade manjvredne rase; nemška
armada je kapitulirala in se začela umikati proti Nemčiji.
1 točka
Skupaj 3 točke.
e) Niso želeli razburjati nemškega prebivalstva,( ki je bilo pod vplivom propagande).
1 točka
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6)
a) Teheran

1 točka

b) Odprtje nove fronte v Evropi; SZ ohrani ozemlja Poljske, ki jih je zasedla po paktu HitlerStalin; v Jugoslaviji pomoč proti hitlerjevske koalicije dobijo le partizani; najprej bo poražena
Nemčija in nato Japonska; po porazu Nemčije bo SZ pomagala ZDA proti Japonski
Za vsako pravilno navedbo 1 točka.
Skupaj 3 točke.
c)
Adolf Hitler predstavlja Nemški rajh; nacizem.
Roke predstavljajo glavne članice proti hitlerjevske koalicije.

1 točka
1 točka

Zanka predstavlja vojaško obkolitev Nemčije v Evropi.

1 točka

Skupaj 3 točke.
d) Izkrcanje Angležev in Američanov v Franciji,
1 točka
saj se bo tako Nemčija napadena z obeh strani; zanka okoli Nemčije bo zategnjena
1 točka
Skupaj 2 točki.

7)
a) Ustanove, namenjene zapiranju (nezaželenih oseb), ki so se v času druge svetovne vojne
spremenile v prizorišča mučenja in množičnega pobijanja.
1 oseba

b) Namenjena so bila množičnem ubijanju; v koncentracijskih taboriščih je bilo ubijanje
organizirano kot industrijski proces.
1 točka
Na območju vzhodne Evrope; Poljske.
1 točka
Skupaj 2 točki.
c) Judje; Židje

1 točka

Holokavst

1 točka

Skupaj 2 točki.
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8)
a) ZDA in Japonska

1 točka

Japonci so želeli v Aziji oblikovati svoj imperij, kar je bilo v nasprotju z ameriškimi interesi;
Američani so uvedli embargo na prodajo nafte Japonski, in Japonci so bili prisiljeni ali napasti
ZDA ali pa opustiti načrte osvajanja.
1 točka
Skupaj 2 točki.
b) Na otočjih Tihega oceana; na otočjih zahodnega Pacifika (tudi poimensko naštetih)
1 točka

c) »Taktika samomorilskih kamikaz« - Japonci so v boj spustili pilote samomorilce, ki so
napadali zavezniško ladjevje.
1 točka
Da bi rešili japonsko otočje pred invazijo ZDA; obup Japoncev
Skupaj 2 točki.

9)
a)
DA; NE; NE; DA; DA; NE; DA
Za vsako pravilno rešitev 1 točka.
Skupaj 7 točk.

5

1 točka

