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1. SVĚTOVÁ VÁLKA 

1. Světová válka – později nazvaná první – vypukla z několika příčin.                                                        

Víš, jaké příčiny to byly? Vylušti kódovanou zprávu a připomeneš si je. 

 

                   

                     

         

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………...

 

a  á  b  d   e   ě   ch   i   í  j  k  l  m   

n  o  r    s  š  t  u  v  y   z   ž 

 

2. Vylušti doplňovačku a doplň chybějící slovo. 

 

Záminkou k vyhlášení války byl …………………………na následníka rakouského 

trůnu Františka Ferdinanda d´Este.  

A. dopravní prostředek 

B. vysoký nebo nízký krevní ? 

C. sopka na Sicílii 

D. obloha 

E. obrněné  bojové vozidlo 

F. Jan ? Komenský 

G. písemná zkouška 
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3. V 1. světové válce proti sobě válčily státy dvou vojenských bloků. Jak se tato 

uskupení jmenovala? Srovnej rozházená písmena. 

DAHOOD…………………………….               Francie, Velká Británie a Rusko  

SPOJORTEKL…………………………….       Německo, Rakousko – Uhersko, Itálie 

 

4. Ve kterém roce válka začala a kdy skončila?  Použij malou nápovědu. 

Válka trvala od roku ………………do roku………………… 

1  4  8  9 

  
5. V 1. světové válce zahynulo ………………………lidí. (zhruba počet obyvatel ČR) 

    Zraněno nebo zmrzačeno bylo ……………………………. lidí. (2krát více)   

 

 

6. Spoj události a čas, jak k sobě patří.  

 

červenec 1914                                                    Itálie vstupuje do války proti Německu         

                                                                            a Rakousku – Uhersku 

 

podzim 1914                                                       Rusko vystupuje z války 

 

duben 1915                                                         začátek světové války 

 

květen 1915                                                        vstup USA do války 

 

září 1916                                                            1. použití tanků 

 

duben 1917                                                        1. použití bojového plynu – yperitu 

 

březen 1918                                                        konec 1. světové války 

 

listopad 1918                                                      začátek zákopové války 

 

      

    

1914                                                                                                                     1918 

 

 

 

zakresli data na časovou přímku 



 

 

Řešení: 

1. boj o kolonie zdroje surovin nová odbytiště zboží a možnosti obchodu 

2. 

 

 

 

 

 

3. Dohoda, Trojspolek 

4. 1914, 1918 

5. 10 mil., 20 mil. 

6. červenec 1914 - začátek světové války  

podzim 1914 - začátek zákopové války                                                                                                                                                      

duben 1915 - 1. použití bojového plynu – yperitu               

květen 1915 - Itálie vstupuje do války proti Německu a Rakousku – Uhersku 

září 1916 - 1. použití tanků  

duben 1917 -  vstup USA do války 

březen 1918 - Rusko vystupuje z války              

listopad 1918 - konec 1. světové války 
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