
Test č. 3 – přelom 20. a 21. stol. – termín 

27.3.2017 

 

1. První konference Hnutí nezúčastněných zemí se konala v : 

2. Šestidenní válku začal(a) :  

3. Jaké území bylo předmětem sporu ve válce Íránu s Irákem 1980-88 ? 

4. V letech 1958 - 60 prosadil Mao Ce-tung v Číně tzv. : 

5. Který irácký politik vojensky obsadil Kuvajt ?  

6. Jak se jmenovala vojenská operace, při níž Izrael zvažoval užití atomových zbraní ?  

7. Kdo usiloval o nezávislost Indie cestou  nenásilí ? 

8. Nezávislost Ghany prosadil : 

9. Co to byla paňčašíla ? 

10. Jom kipurskou válku začal(a) :  

11. Íránský šáh, který vládl do islámské revoluce,  se jmenoval : 

12. V letech 1965 - 69 prosadil Mao Ce-tung v Číně tzv. : 

13. Prvním ministerským předsedou Izraele byl : 

14. Jaké území bylo několikrát předmětem války mezi Izraelem a Egyptem ? 

15. Prvním ministerským předsedou nezávislé Indie byl : 

16. Nezávislost Keni prosadil : 

17. Vyjmenujte aspoň 3 významné politiky z Hnutí nezúčastněných zemí. 

18. Jak se jmenuje politická organizace bojující za práva Palestinců ? 

19. Íránský náboženský vůdce se jmenoval : 

20. Čínští studenti obsadili náměstí Nebeského klidu v roce : 

21. Jak se jmenovala vojenská doktrína předložená Gorbačovem na zasedání OSA v New Yorku 

v roce 1988 ? 

22. Který prezident USA musel odstoupit z funkce v důsledku Watergate ? 

23. Co bylo podstatou Gorbačovovy perestrojky ? 

24. Jakým jednostranným krokem chtěl Gorbačov zastavit jaderné zbrojení ? 

25. Kdy se odehrály sebevražedné letecké útoky v New Yorku a Washingtonu ? 

26. Co byla glasnosť ? 

27. Jakou organizaci si založilo RSFSR, Ukrajina a Bělorusko v roce 1991 ? 

28. Co bylo podstatou aféry Watergate ? 

29. Kdo byl prezidentem USA i když do této funkce nebyl  zvolen ? 

30. Kdy zahájily USA válku v Afghánistánu ? (rok) 

31. S kterými prezidenty USA jednal na summitech M. S. Gorbačov ? 

32. Jakým vlastním krokem si KS SSSR způsobila ztrátu politického vlivu ? 

33. Za kterého prezidenta ohlásily USA vynález neutronové bomby ? 

34. Kdy zahájily USA poslední válku v Iráku ? (rok) 

Pozor, v testu mohou být i další otázky !! Přečtěte si učebnici !! 

 


