
Češi a Slováci v 1. světové válce, Důsledky I.světové války, Ruské 

revoluce 1917 a Vznik Československa = opakování (2021-2022) 

1) Vysvětlete zkratku VŘSR a uveďte, v kterých dvou měsících v roce 1917 proběhly  

     v Rusku revoluce. 

2) Jak se jmenoval vůdce (vlastním jménem Uljanov) nejsilnější strany v Rusku a jak se tato  

    strana nazývala = rok 1917? 

3) S kým a kde uzavřelo v březnu roku 1918 Rusko separátní mír? 

4) Jak se jmenoval poslední ruský car a jaký byl v roce 1918 jeho osud? 

5) Jak se nazývala vláda ustavená v Rusku v únoru 1917 a kde měla a jak se nazývalo sídlo,  

    na které v říjnu 1917 zaútočili bolševici? 

6) Kdo to byl Kerenskij a které 2 dekrety vydal v roce 1918 V.I. Lenin? 

7) Kdy přesně a čím v roce 1918 skončila 1. světová válka: 

8) Uveďte příklady tzv. nástupnických států vzniklých po I. světové válce a vyjmenujte říše,  

    které naopak zanikly. 

9) Proti komu a kde bojovaly v Rusku československé legie? Kudy se snažili dostat  

    českoslovenští legionáři domů? 

10) Uveďte místo, kde československé legie na východní frontě v roce 1917 významně  

      zasáhly do války. 

11) Které 2 české osobnosti byly za 1. světové války perzekuovány – odsouzeny k trestu  

      smrti za vlastizradu? Co se s nimi nakonec stalo? 

12) Které osobnosti vedly za 1. světové války zahraniční odboj v Paříži a jak se jmenoval  

      orgán, v jehož čele stály? 

13) Jak jmenoval orgán českého domácího odboje a které osobnosti se 28. října 1918 sešly  

      v Ženevě? 

14) Vyjmenuj 5 mužů 28. října, kteří v Praze vyhlásili vznik Československa, v které budově  

       to bylo? 

15) Jakým způsobem se k nám (Československu) 30.10. 1918 připojili Slováci? 

16) Jak se jmenoval 1. předseda vlády samostatného Československa a kdo byl zvolen  

      prezidentem Československa a jak to bylo s jeho osobní účastí na vyhlášení  

      Československa v Praze? 

17) Z kterých územních částí se nově vzniklé Československo skládalo? 

 


