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REŠITVE PREVERJANJA ZNANJA 
 
Pravilne rešitve so označene oziroma zapisane z zeleno barvo. 
 
1. Kdaj se je začela hladna vojna?  

 Ob koncu 1. svetovne vojne.  
 Po pariški mirovni konferenci.  
 Ob koncu 2. svetovne vojne.  

 
 
2. Označi, kaj je bilo značilno za hladno vojno.  
Možnih je več odgovorov  

 Nastala sta vzhodni in zahodni blok.  
 Ni bilo vojaških spopadov.  
 Vodilni sili sta bili ZDA in SZ.  
 V Evropi so vse države imele demokratičen način vladanja.  

 
 
3. Zakaj ni prišlo do vojaškega spopada med zahodnim in vzhodnim blokom?   
Primer pravilnega odgovora. Pravilni so tudi vsi vsebinsko podobni odgovori: 
Do vojaškega spopada med zahodnim in vzhodnim blokom ni prišlo zaradi 
vojaškega ravnotežja – bila sta vojaško enako močna. 
 
 
4. Označi, kaj je bilo značilno za države vzhodnega bloka?   
Možnih je več odgovorov  

 Uvedena je bila ljudska demokracija.  
 Uveljavljene so bile vse človekove pravice.  
 Podržavili so gospodarstvo.  
 Uvedli so enostrankarski sistem.  
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Oglej si zemljevid in reši naloge.    
 
5. Kako je Winston Churchill poimenoval mejo, ki je 
prikazana na zemljevidu?           

 Hladna meja.  
 Železna zaveza.   
 Meja med vzhodnim in zahodnim blokom.  

 
 
6. Katera današnja država je bila po tej meji 
razdeljena na dva dela oziroma dve državi?  

 Italija.  
 Nemčija.  
 Francija.  

 
 
7. Leta 1961 so med državama zgradili tudi fizično pregrado. Kako se imenuje?  
Možnih je več odgovorov  

 Bremenski zid.  
 Berlinski zid.  
 Frankfurtski zid.  

 
 
8. Kaj je postavitev tega zidu povzročila?  
Možnih je več odgovorov  

 Veselje prebivalstva, ker so bili varni.  
 Ljudje so poskušali kljub temu pobegniti, nekateri so ob tem izgubili življenje.   
 Ločitev naroda oziroma družin, prijateljev ...  

 
 
9. Pojasni, zakaj je bila država, v kateri je bil zid zgrajen, razdeljena na 2 dela.    
Primer pravilnega odgovora. Pravilni so tudi vsi vsebinsko podobni odgovori: 
Ob koncu 2. svetovne vojne so zavezniške države VB, Francija, ZDA in SZ Nemčijo 
razdelile na 4 cone. Tudi Berlin je bil razdeljen na 4 cone. VB, Francija in ZDA so 
svoje cone združile v eno politično enoto in jo poimenovale ZRN - Zvezna 
republika Nemčija (Zahodna Nemčija), iz sovjetske cone pa je nastala NDR – 
Nemška demokratična republika (Vzhodna Nemčija).  
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Oglej si sliko in odgovori na vprašanja.   
 
 
10. Kako se imenuje organizacija, ki jo označuje prikazan 
simbol?  

 EU.  
 OZN.  
 NATO.  

 
 
11. Navedi dve organizaciji, ki sta nastali v času hladne vojne v vzhodnem bloku.   
Sev, Informbiro, Varšavski pakt 
 
 
12. Zakaj je nastalo gibanje neuvrščenih in kje je bila prva konferenca?   
Primer pravilnega odgovora. Pravilni so tudi vsi vsebinsko podobni odgovori: 
Gibanje neuvrščenih so ustanovile države, ki so bile večinoma bivše afriške oz. 
azijske kolonije. Niso bile uvrščene ne v zahodni, ne v vzhodni blok oziroma so 
odklonile sodelovanje z velesilama. Prva konferenca gibanja neuvrščenih držav 
je bila leta 1961 v Beogradu. 
 
 
13. Kaj je bilo značilno za proces dekolonizacije?  
Možnih je več odgovorov  

 V Severni Ameriki so nastale številne nove kolonije.  
 Večina britanskih, francoskih, portugalskih, nizozemskih, belgijskih in drugih 

kolonij se je osamosvojila.  
 Kolonije so se priključile zahodnemu bloku.  
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Oglej si sliko in reši naloge.   
 
14. Karikatura prikazuje obdobje, ko so bili odnosi med ZDA in SZ najbolj napeti 
oziroma vrh hladne vojne. Kako se imenuje?  
 

 Vietnamska vojna.  
 Kubanska kriza.  
 Korejska vojna.  

 
 
15. Kaj je rdeči telefon?  
Neposredna komunikacijska alarmna zveza med Washingtonom in Moskvo. 
 
 
16. Označi pravilni trditvi. 
Možnih je več odgovorov  

 Hladna vojna se je končala leta 1980.    
 Mihail Gorbačov je v SZ izvedel številne reforme, kar je pripeljalo do propada 

komunizma.   
 Nikita Hruščov je prevzel Stalinov način vladanja.  
 Hladna vojna se je končala leta 1990.  

 
 
 
 
 
 


