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TESZTKÉRDÉSEK
1. Mikor derültek ki a külvilág előtt a sztálini vezetés lengyelellenes bűnei Katynban?
a. 1941
b. 1943
c. 1945
2. Churchill 1942-es utazása során miért nem egyezett bele a brit kormányfő a „második front”
gyors megnyitásába?
a. Észak-afrikai angol vereségekre hivatkozva.
b. Németország normandiai túlerejére hivatkozva.
c. Az angol közvélemény negatív hozzáállására hivatkozva.
3.

A szovjet hírszerzés és a lengyel ellenállás szembenállása melyik fővárosban hozott nagy
eredményeket Moszkva számára?
a. Lisszabon
b. Ankara
c. Genf

4. Törökország mikor került legközelebb Berlinhez külpolitika terén a második világháború idején?
a. 1940
b. 1941
c. 1944
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5. Ki volt az a szovjet politikus aki időről időre képes volt kifejteni nyugati beszélgető partnerei előtt,
hogy Sztálin esetében „kutyából nem lesz szalonna”?
a. Mikojan
b. Majszkij
c. Litvinov
6. Honnan értesült Hitler a teheráni találkozó németellenes határozatairól?
a. Angolok szivárogtatták ki.
b. Egy németeknek Ankarában dolgozó albán komornyik révén.
c. Japán kódfejtők által.
7. Melyik ország hovatartozása nem szerepelt Sztálin és Churchill 1944-es őszi megbeszélésein, mint
potenciális befolyási övezet?
a. Albánia
b. Bulgária
c. Litvánia
8. Mely országok között folytak intenzív tárgyalások a fegyverletételről Svájcban 1944. és 1945.
fordulóján?
a. Szovjetunió és Németország között.
b. Egyesült Államok és Japán között.
c. Egyesült Államok és Németország között.
9. Mikor vehette volna be Sztálin Berlint, mielőtt Dél-kelet Európában és Ausztriában intézett volna
támadást a német csapatok ellen?
a. 1944. december
b. 1944. február
c. 1944. április előtt nem volt ilyen lehetősége
10. Mely fővárosokban valósult meg a négy hatalom általi megszállás a háború után?
a. Bécsben és Berlinben
b. Berlinben és Bukarestben
c. Tokióban és Pekingben
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