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1. Sklop: politične značilnosti 20. stoletja  

Novo obdobje 

 
1. Našteje spremembe, ki so spremenile življenje ljudi na prehodu v  20. Stoletje - 2.   
2. Opredeli vzroke in posledice preseljevanja in izseljevanja Evropejcev na prehodu 

v 20. Stoletje - 3. 
3. Primerja politično in ureditev in gospodarstvo v Evropi in Rusiji - 4. 
4. Razčleni vzroke boja za kolonije in pojem imperializem - 5.  
5. Razčleni vzroke za nastanek kriznega žarišča v Evropi - 5. 
6. Imenuj državi, ki sta postali novi gospodarski sili - 2.  

Zakaj vojna ni bila presenečenje 

 
1. Navede, zakaj so se stopnjevala nasprotja med evropskimi državami? - 3 
2. Navede, katera dva tabora držav sta se oblikovala? - 2 
3. Primerja zvezo centralnih sil in zvezo antantnih sil.-  4 
4. Razčleni pojem evropski »sod smodnika«. - 5  
5. Ugotovi, kateri dogodek je bil povod za začetek prve svetovne vojne. 3 

Vojne bo konec do božiča 

 
1. Imenuje države dveh nasprotujočih si taborov v prvi svetovni vojni - 2? 
2. Imenuje fronte v prvi svetovni vojni in nasprotnike na posamezni fronti - 3? 
3. Primerja vzhodno in zahodno fronto – 4. 
4. Razčleni vstop Italije v vojno na strani antantnih sil - 5.  

Kako je potekalo bojevanje 

 
1. Imenuje nova, močnejša orožja v prvi svetovni vojni – 2. 

 
2. Opiše taktiko – način vojskovanja v prvi svetovni vojni – 3. 
3. Primerjaj pojma pozicijsko vojskovanje in fronta – 4. 
4. Razčleni življenje v zaledju front - 5.  

Odločilno leto 1917 

 
1. Navede, katera država je leta 1917 stopila v vojno na strani antantnih sil. – 2 
2. Navede, v kateri državi je izbruhnila oktobrska revolucija. – 2 
3. Opiše vstop ZDA v vojno? - 3 
4. Primerja gospodarstvo in vladavino v Rusiji pred oktobrsko revolucijo in po 

njej. – 4 
5. Razčleni vzroke in posledice oktobrske revolucije ter mirovne pogodbe med 

Rusijo in Nemčijo. - 5  
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Konec vojne 

 
1. Navede, kdaj se je končala prva svetovna vojna? – 2 
2. Navede države poraženke prve svetovne vojne? – 2 
3. Našteje tri vzroke za poraz Nemčije. - 3 
4. Primerja politično stanje v Evropi pred vojno in po njej. – 4 
5. Razčleni vzroke za poraz Centralnih sil in posledice vojne. - 5  

Ali je bila pariška mirovna konferenca uspešna 

 
1. Navede štiri države, ki so imele glavno besedo na pariški mirovni konferenci? - 2. 
2. Navede tri mirovne pogoje, na katere je morala pristati Nemčija. - 3 
3. Primerja mirovne pogodbe z Nemčijo, Avstrijo, Madžarsko, Bolgarijo in Turčijo. - 

4 
4. Razčleni politične posledice mirovnih pogodb. - 5 
 

Stalinizem – uspeh ali neuspeh za Sovjetsko zvezo 

 
1. Navede, katera stranka je izvedla oktobrsko revolucijo in zmagala v 

državljanski vojni v Rusiji? – 2 
2. Navede, kako so se imenovale vojske v ruski državljanski vojni? – 3 
3. Primerja pojme Novi ekonomski program, plansko gospodarstvo, petletka, 

nacionalizacija in kolektivizacija. – 4 
4. Razčleni Stalinov prihod na oblast in njegovo vladavino. - 5   

Vzpon fašizma v Evropi  

 
1. Navede, katera stranka je prišla leta 1922 na oblast v Italiji in kdo jo je vodil? – 2 
2. Opiše oblast Benita Mussolinija. – 3 
3. Opiše fašistično vladavino. – 4 
4. Razčleni vzroke za državljansko vojno v Španiji in opiši njen potek. - 5 

Kako so nacisti nadzorovali Nemčijo 

 
1. Navede, katera stranka je prišla na oblast leta 1933 v Nemčiji in kdo jo je vodil? – 

2 
2. Opiše politični in gospodarski položaj v Nemčiji v obdobju weimarske republike. – 

3 
3. Razčleni pojem totalitarne države. – 4 
4. Razčleni vzroke za vzpon nacizma v Nemčiji in posledice nacistične diktature. – 

5 
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Zakaj je bil mir v Evropi in svetu izgubljen 

 
1. Navede, katere države so se povezale v sile osi. – 2 
2. Navede, zakaj so francoski in britanski politiki popuščali Hitlerju? – 3 
3. Razčleni vzroke in posledice sporazuma Hitler- Stalin. – 5 
4. Razčleni vzroke za oblikovanje japonskega pacifiškega imperija in opiši 

japonska osvajanja do začetka druge svetovne vojne. - 4 

Kako se je začela druga svetovna vojna 

1. Navede, s katerim dogodkom se je začela druga svetovna vojna? – 2 
2. Navede, katere države je na začetku vojne napadla SZ? – 3 
3. Navede, katere države je okupirala Nemčija leta 1940? – 3 
4. Primerja napad nemških sil na Francijo in Veliko Britanijo. – 4 
5. Razčleni potek bitke za Anglijo. – 5 
6. Razčleni pojem bliskovite vojne. - 5 

Kako se je vojna razširila v južno in vzhodno Evropo 

1. Navede, katere države jugovzhodne Evrope so okupirale sile osi? – 2 
2. Navede, katere države so napadle Kraljevino Jugoslavijo? – 3 
3. Primerja položaj na Hrvaškem in v Srbiji po okupaciji leta 1941. – 4 
4. Navede, kaj je načrt Barbarossa? – 3 
5. Primerja zgodnjo fazo operacije Barbarossa poleti 1941 in pozno fazo jeseni 

istega leta. - 4 
6. Razčleni cilje načrta Barbarossa in potek napada na SZ. – 5 
7. Razčleni vzroke za neuspeh sil osi ob napadu na SZ. - 5 

Kolaboracija in odpor 

1. Navede, kaj je odporniško gibanje? – 2 
2. Navede, kaj je kolaboracija? – 3 
3. Primerja pasivne in aktivne oblike odpora. – 4 
4. Razčleni reakcije vlad in prebivalstva ob okupaciji. – 5 
5. Razčleni vzroke za nastanek odporniških gibanj in njihov pomen. - 5 

Kako je vojna postala svetovna 

 

1. Našteje osvojitve Japoncev do sredine leta 1942. – 2 
2. Opiše vojno v severni Afriki. – 3 
3. Primerja razmerje sil v bitki za Atlantik. – 4 
4. Razčleni vstop ZDA v vojno. – 5 

Kakšna je bila totalna vojna 

 

1. Navede, kaj je značilno za totalno vojno. – 2 
2. Opiše vojno gospodarstvo. - 3 
3. Primerja položaj žensk pred vojno in med vojno. – 4 
4. Razčleni vlogo holokavsta in uničevalnih taborišč. – 5 
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Kako so v vojni zmagali zavezniki 

 

1. Našteje tri velike prelomne bitke druge svetovne vojne in zmagovalce v teh 
bitkah . – 2 

2. Časovno opredeli kapitulacijo Italije, konec vojne v Evropi in na Pacifiku. - 3 
3. Opiše izkrcanje v Normandiji. – 3 
4. Primerja tri velike prelomne bitke druge svetovne vojne. – 4 
5. Razčleni sklepne operacije zaveznikov v Evropi. – 5 
6. Razčleni sklepne operacije ZDA na Pacifiku. - 5 

O čem so se med vojno pogovarjali zavezniki 

 

1. Imenuje tri največje države protifašistične zveze. – 2 
2. Opiše določbe atlantske listine. – 3 
3. Primerja trojni pakt in protifašistično  zvezo. - 4 
4. Razčleni konference v Teheranu, Jalti in Potsdamu. – 5 

 

 Koliko žrtev je povzročila druga svetovna vojna 

 

1. Imenuje tri države z največ smrtnimi žrtvami med drugo svetovno vojno. – 2 
2. Opiše položaj ljudi v Evropi po koncu vojne. – 3 
3. Primerja število vojaških in civilnih žrtev med drugo svetovno vojno. - 4 
4. Razčleni vlogo mednarodnega sodišča v Nuernbergu. – 5 

Sodelovanje in nasprotje po drugi svetovni vojni 

 

1. Navede, kaj je OZN? – 2 
2. Opiše naloge OZN. – 3 
3. Opiše vodstvene organe OZN. - 4 
4. Razčleni naloge posameznih organov OZN. – 5 
5. Navede, kaj je hladna vojna? - 3 
6. Primerja vzhodni in zahodni blok. -4 
7. Razčleni začetek in potek hladne vojne. - 5 

Blokovsko razdeljen svet 

 

1. Navede državi, ki sta med hladno vojno razdelili svet na dva bloka? - 2 
2. Navede, zakaj so ZDA po vojni vodile Trumanovo doktrino in uresničevale 

Marshallov načrt? – 3 
3. Primerja Pojme SEV, Informbiro, NATO in Varšavski pakt. – 4 
4. Razčleni potek oboroževalne tekme. - 5 
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Kakšne so bile posledice hladne vojne v Evropi 

 

1. Navede, kaj je železna zavesa? - 2 
2. Kako so zavezniki uredili Avstrijo po vojni? – 3 
3. Primerjaj Zahodno in Vzhodno Nemčijo. – 4 
4. Razčleni spor Jugoslavije z Informbirojem. - 5 

Kakšne so bile posledice hladne vojne v svetu 

 

1. Imenuj tri svetovna krizna žarišča med hladno vojno? - 2 
2. Opiše začetek korejske vojne? – 3 
3. Primerja korejsko in vietnamsko vojno. – 4 
4. Razčleni vzroke iz vietnamsko vojno in njene posledice. – 5 
5. Strne dejavnosti ZDA v Srednji in Južni Ameriki ter Iranu. - 5 

Kdaj je popustila napetost hladne vojne 

 

1. Imenuje krizo, ki je pomenila vrh hladne vojne? - 2 
2. Opiše pojem vroča zveza? – 3 
3. Primerja SALT 1 in listino o varnosti in sodelovanju. – 4 
4. Razčleni vzroke in posledice kubanske krize. – 5 
5. Strne dejavnosti ZDA v Srednji in Južni Ameriki ter Iranu. – 5 
6. Razčleni vzroke za končanje hladne vojne. - 5 

Zakaj je propadel komunizem v vzhodnem bloku 

 

1. Imenuje države vzhodne Evrope, v katerih je na prelomu devetdesetih let 
propadel komunizem - 2 

2. Opiše padec berlinskega zidu in združitev Vzhodne in Zahodne Nemčije – 3 
3. Primerja padec komunizma v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Makedoniji in Bosni In 

Hercegovini. – 4 
4. Razčleni vzroke in posledice razpada Jugoslavije. – 5 

Kolonije so postale nove države 

 

1. Razloži pojem dekolonizacije. - 2 
2. Opiše probleme držav, ki so nastale iz bivših kolonij. – 3 
3. Primerja zahodni in vzhodni svet. – 4 
4. Razčleni ustanovitev države Izrael in posledice njenega nastanka za 

Palestince. – 5 
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Povezovanje v svetu in Evropi 

 

1. Imenuje najpomembnejšo svetovno organizacijo. - 2 
2. Opiše nastanek gibanja neuvrščenih. – 3 
3. Primerja pojme Arabska liga, Afriška unija, UNASUR, ASEAN. – 4 
4. Razčleni nastanek in pojem Evropske unije. – 5 

 

2. Sklop: Gospodarske spremembe v 20. In 21. stoletju 

Gospodarske razmere ob začetku 20 stoletja 

 
1. Opiše širjenje industrijske revolucije. – 2 
2. Opiše posledice širjenja industrijske revolucije. - 3 
3. Opiše vojno gospodarstvo. – 3 
4. Primerja kapitalistični in komunistični gospodarski sistem. – 4 
5. Razčleni vpliv prve svetovne vojne na evropsko in svetovno gospodarstvo. – 5 

 

Kaj je povzročilo svetovno gospodarsko krizo 

 
1. Opiše zlom borze na Wall Streetu. – 2 
2. Opiše New Deal. - 3 
3. Primerja reševanje krize v ZDA in v Nemčiji. – 4 
4. Razčleni vzroke in posledice velike gospodarske krize. – 5 

 

Gospodarsko povezovanje po drugi svetovni vojni 

 
1. Navede državo, ki je pomagala obnoviti gospodarstvo v zahodni Evropi. – 2 
2. Opiše japonski gospodarski čudež. – 3 
3. Primerja pojme EGS in SEV. – 4 
4. Razčleni delovanje mednarodnih organizacij za gospodarsko sodelovanje. – 5 

 

Kje so meje globalizacije 

 
1. Navede, kakšno gospodarstvo so uvedli v bivših komunističnih državah. – 2 
2. Razloži, kaj je globalizacija. – 3 
3. Primerja pojme prosta trgovina, pravična trgovina in multinacionalke. - 4 
4. Razčleni posledice globalizacije. – 5 
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3. Sklop: Slovenci v 20. In 21. stoletju 

Slovenci in prva svetovna vojna 

 
1. Navede, pod čigavo oblastjo je živela večina Slovencev pred prvo svetovno 

vojno. – 2 
2. Navede, kje so se vojskovali slovenski vojaki. – 3 
3. Opiše življenje na Slovenskem v zaledju soške fronte. - 4 
4. Razčleni boje na soški fronti. – 5 

 

Zakaj so se Slovenci leta 1918 odločili za Kraljevino SHS 

 
1. Navede bistveno zahtevo majniške deklaracije. – 2 
2. Navede bistveno zahtevo krfske deklaracije. – 3 
3. Primerja majniško in krfsko deklaracijo. – 4 
4. Razčleni nastanek Države SHS in Kraljevine SHS. – 5 

 

Kako so bile določene slovenske meje po prvi svetovni vojni 

 
1. Navede moža, ki ima največje zasluge za to, da je slovenska Štajerska z 

Mariborom ostala v Kraljevini SHS. – 2 
2. Opiše vojaške spopade za Koroško. – 3 
3. Primerja londonski sporazum iz leta 1917 in rapalsko pogodbo iz leta 1920. – 

4 
4. Razčleni potek koroškega plebiscita. – 5 
5. Razčleni priključitev Prekmurja Kraljevini SHS. - 5 

 

Kakšna država je bila Kraljevina SHS  

 
1. Navede etnične skupine in narode, ki so živeli v Kraljevini SHS. – 2 
2. Opiše Kraljevino SHS. – 3 
3. Primerja gospodarsko in kulturno razvitost v Kraljevini SHS. – 4 
4. Razčleni ureditev SHS po vidovdanski ustavi. – 5 
5. Primerja tri politične tabore na Slovenskem.- 4 

 

Kakšne spremembe je povzročila kraljeva diktatura  

 
1. Navede, po katerem dogodku je kralj Aleksander uvedel diktaturo. – 2 
2. Opiše ureditev Kraljevine Jugoslavije po uvedbi diktature. – 3 
3. Primerja obdobje kraljeve diktature in obdobje kraljevega namestništva. – 4 
4. Razčleni diktaturo kralja Aleksandra. – 5 
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Kako so Slovenci vodili gospodarstvo  

 
1. Navede industrijske panoge, ki so se razvijale na Slovenskem med obema 

vojnama. – 2 
2. Opiše položaj slovenskih kmetov med obema vojnama. – 3 
3. Primerja gospodarsko razvitost na Slovenskem in Kraljevini Jugoslaviji. – 4 
4. Razčleni lastništvo tovarn, bank, hotelov in trgovin na Slovenskem. – 5 

 

Kako so živeli Slovenci med obema vojnama  

 
1. Navede delež kmetov in delavcev na Slovenskem pred drugo svetovno vojno. 

– 2 
2. Opiše položaj slovenskih delavcev pred drugo svetovno vojno . – 3 
3. Primerja življenje bogatih meščanov in delavcev. – 4 
4. Razčleni uspehe slovenskega športa med obema vojnama. – 5 

Kako so ustvarjali Slovenci v času med obema vojnama  

 
1. Navede ustanove na Slovenskem, ki so nastale med obema vojnama. – 2 
2. Utemelji napredek pri uveljavljanju slovenskega jezika med obema vojnama. - 

3 
3. Razčleni pomen ustanovitve ljubljanske univerze . – 4 
4. Razčleni umetniško ustvarjanje med vojnama na Slovenskem. – 5 

 

Kakšen je bil položaj slovenskih manjšin  

 
1. Navede države, v katerih so živeli Slovenci med obema vojnama. – 2 
2. Opiše germanizacijo na Koroškem. - 3 
3. Primerja germanizacijo italijanizacijo in madžarizacijo. – 4 
4. Razčleni posledice prihoda nacizma in fašizma za zamejske Slovence in 

delovanje organizacije TIGR. – 5 

 

Kakšne so bile posledice aprilske vojne v Sloveniji  

 
1. Navede države okupatorje, ki so zasedli slovensko ozemlje po aprilski vojni 

leta 1941. – 2 
2. Opiše, kako so si okupatorji razdelili slovensko ozemlje. - 3 
3. Primerja odnos okupatorjev do Slovencev med okupacijo. – 4 
4. Razčleni odziv slovenske politike na okupacijo. – 5 
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Boj za osvoboditev  

1. Navede, kdo se je na Slovenskem boril proti okupatorjem. – 2 
2. Opiše delovanje OF, partizanov in pripadnikov organizacije TIGR. – 3 
3. Primerja delovanje Slovenske zaveze in OF. – 4 
4. Razčleni ustanovitev OF. - 5 

Kakšno je bilo življenje med vojno  

 
1. Navede, kakšna je bila preskrba prebivalstva med okupacijo. – 2 
2. Opiše nastanek partizanskega osvobojenega ozemlja. - 3 
3. Primerja kulturno delovanje pod nemškim in italijanskim okupacijskim režimom 

in na osvobojenem ozemlju. – 4 
4. Razčleni organizacijo družbe na osvobojenem ozemlju. – 5 

Državljanska vojna – spopad med Slovenci  

 
1. Navede nasprotnike v državljanski vojni. – 2 
2. Opiše nastanek partizanskega osvobojenega ozemlja. - 3 
3. Primerja odnos meščanskega in marksističnega tabora in njihova stališča do 

okupatorjev. – 4 
4. Razčleni nastanek vaških straž, slovenskih domobrancev, in četnikov, njihov 

namen, delovanje in konec. – 5 

Kako se je razvijala nova oblast v Sloveniji in Jugoslaviji  

 
1. Navede, katera organizacija je vodila osvobodilni  boj na Slovenskem in 

katera stranka je imela glavno vlogo v njej. – 2 
2. Opiše bistvo dolomitske izjave. - 3 
3. Primerja pomen Zbora odposlancev slovenskega naroda, zasedanja SNOS v 

Črnomlju in imenovanje slovenske vlade v Ajdovščini. - 4 
4. Razčleni razvoj nove oblasti v Jugoslaviji. – 5 

 

Kaj je konec vojne pomenil Slovencem  

 
1. Navede, katera vojska je osvobodila slovensko ozemlje Slovenijo spomladi 

1945. – 2 
2. Opiše usodo sodelavcev okupatorja in nasprotnikov OF na Slovenskem. - 3 
3. Razčleni prizadevanja Narodnega odbora za Slovenijo. - 4 
4. Razčleni potek vojaških operacij za osvoboditev Jugoslavije in slovenskega 

narodnostnega ozemlja. – 5 
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Junakom borbe naj slede junaki dela  

 
1. Navede posledice vojne v Sloveniji. – 2 
2. Opiše obnovo porušene domovine. - 3 
3. Primerja razvite in nerazvite republike povojne Jugoslavije. - 4 
4. Razčleni ureditev povojne Jugoslavije. – 5 

Kdo bo prevzel oblast – krona ali zvezda  

 
1. Navede stranko, ki je prišla na oblast v povojni Jugoslaviji. – 2 
2. Opiše usodo slovenskih Domobrancev. - 3 
3. Razčleni prve volitve v povojni  Jugoslaviji in deklaracijo o razglasitvi 

republike. - 4 
4. Razčleni obračunavanje komunističnih oblasti z nasprotniki. – 5 

Mi tujega nočemo, a svojega ne damo  

 
1. Navede, katera ozemlja je zasedla jugoslovanska armada ob koncu vojne. – 2 
2. Opiše osvoboditev Primorske in Trsta. - 3 
3. Primerja Julijsko krajino in STO. - 4 
4. Razčleni usodo Koroške po koncu druge svetovne vojne. – 5 

Leta pomanjkanja in revolucionarnih sprememb  

 
1. Navede, kaj je sistem racionalne preskrbe. – 2 
2. Opiše obvezni odkup. - 3 
3. Primerja nacionalizacijo, kolektivizacijo in agrarno reformo. - 4 
4. Razčleni odnos oblasti do rimskokatoliške cerkve. – 5 

Kako je politika vplivala na razvoj gospodarstva  

 
1. Navede, kdo je po vojni v Jugoslaviji prevzel upravljanje gospodarstva. – 2 
2. Opiše petletko. - 3 
3. Primerja pojme samoupravljanje in decentralizacija. - 4 
4. Razčleni delovanje in poraz liberalne struje v Sloveniji. – 5 

»Kako smo pili kokto in poslušali Kameleone« 

 
1. Navede, zakaj se je  v 60. letih izboljšalo življenje v Sloveniji. – 2 
2. Opiše dopust delavcev na Jadranu. - 3 
3. Primerja življenje v zahodni Evropi in Sloveniji. - 4 
4. Razčleni kulturne vplive zahoda na Slovenijo. – 5 
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Zakaj je razpadla Jugoslavija, država bratstva in enotnosti  

 
1. Navede, kdo je imel nadzor nad gospodarstvom v Jugoslaviji. – 2 
2. Opiše stanje v gospodarstvu v Jugoslaviji. - 3 
3. Primerja stanje v Jugoslaviji pred smrtjo in po smrti Josipa Broza Tita. - 4 
4. Razčleni boj civilne družbe za demokratizacijo države in napetosti med 

Slovenci in Srbi. – 5 

 

Kako se je rodila nova država  

 
1. Navede, kdaj je Slovenija postala samostojna država. – 2 
2. Opiše zahteve Majniške deklaracije 1989 in deklaracijo o suverenosti 

republike Slovenije. - 3 
3. Primerja delovanje JLA in slovenskih vojaških enot med osamosvojitveno 

vojno. - 4 
4. Razčleni potek osamosvajanja Slovenije. – 5 

 

Slovenija po osamosvojitvi  

 
1. Navede, kaj je denacionalizacija. – 2 
2. Opiše gospodarsko stanje v Sloveniji po osamosvojitvi. - 3 
3. Primerja organe oblasti v slovenski državi. - 4 
4. Razčleni potek mednarodnega povezovanja Slovenije. – 5 

4. Sklop: Izbirna vsebina 

 

Vojne v 20. In 21. stoletju  

 
1. Navede vrste vojn v 20. In 21. stoletju. – 2 
2. Opiše terorizem. - 3 
3. Primerja državljanske in osvobodilne vojne. - 4 
4. Razčleni oborožitev v 21. stoletju. – 5 

 


