Občanská válka ve Španělsku – test
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Jaká byla hospodářská situace ve Španělsku ve třicátých letech?
Co to byla Falanga?
Kdy ve Španělsku probíhala občanská válka?
Čím začala občanská válka ve Španělsku?
Které země poskytly pomoc válčícím stranám?
Jakou politiku vůči Španělsku uplatňovala většina zemí?
Bombardování kterého baskického města bylo prezentováno jako symbol utrpení
civilního obyvatelstva ve válce?
8. Jmenuj španělského malíře, který zpracoval námět uvedený v předchozí otázce.
9. Jmenuj alespoň jednoho spisovatele, který psal na téma španělské občanské války.
10. Kdy občanská válka ve Španělsku skončila a s jakým výsledkem?
11. Kdo to byli interbrigadisté?
12. Byli mezi zahraničními dobrovolníky také Čechoslováci?

Občanská válka ve Španělsku – řešení testu
Jaká byla hospodářská situace ve Španělsku ve třicátých letech?
Situace ve Španělsku na začátku třicátých let byla silně ovlivněna ekonomickou zaostalostí
země a hospodářskou krizí. Španělsko bylo zemědělským státem a veškerá půda byla v rukou
malé skupiny vlastníků, zatímco zemědělští dělníci žili v bídě.
Co to byla Falanga?
Fašistická strana, která vznikla v roce 1934, podpořila povstání generále Franca, ten se
později stal jejím vůdcem.
Kdy ve Španělsku probíhala občanská válka?
V letech 1936-1939.
Čím začala občanská válka ve Španělsku?
V červenci 1936 proti republice vystoupila skupina generálů, která vyzvala k povstání proti
republice armádu.
Které země poskytly pomoc válčícím stranám?
Francovi poskytly pomoc Itálie a Německo, republikánům dobrovolníci ze zahraničí
a částečně Sovětský svaz.
Jakou politiku vůči Španělsku uplatňovala většina zemí?
27 zemí se přidalo k politice nevměšování, kterou vyhlásila Francie.
Bombardování kterého baskického města bylo prezentováno jako symbol utrpení civilního
obyvatelstva ve válce?
V roce 1937 bylo bombardováno město Guernica.
Jmenuj španělského malíře, který zpracoval námět uvedený v předchozí otázce.
Guernicu vytvořil Pablo Picasso.
Jmenuj alespoň jednoho spisovatele, který psal na téma španělské občanské války.
Ernest Hemingway nebo George Orwell.
Kdy občanská válka ve Španělsku skončila a s jakým výsledkem?
1. dubna 1939 vítězstvím nacionalistické strany generála Franca.
Kdo to byli interbrigadisté?
Dobrovolníci, kteří se přidávali na stranu republikánů proti Francovi.
Byli mezi zahraničními dobrovolníky také Čechoslováci?
Do Španělska odešlo bojovat 2200 Čechoslováků.

