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ZBRANE 20. STOROČIA 

 

Nové využitie výbušnín prináša až 20. storočie, ktoré prichádza s obrovským množstvom nových a 

ničivých zbraní. Táto zmena spočíva spočiatku v tom, že je možné z ručných zbraní strieľať 

opakovane a rýchlo a delá sú pri veľmi ďalekom dostrele schopné strieľať náboje, ktoré pri dopade 

vybuchnú a tak je ich ničivá účinnosť väčšia. 

V prvej svetovej vojne na úzkej "fronte" dlhej stovky kilometrov sú zabarikádované vojská, ktoré sa 

ostreľujú z veľkej vzdialenosti delami, z bližšej guľometmi a nablízko bojujú vojaci s puškami a 

bajonetmi. Ku koncu 1. svetovej vojny sa ale objavujú nové zbrane: je to tank a lietadlo. 

Ako 1. svetová vojna končí, tak 2. svetová vojna pokračuje. Zbrane, ktoré tu dominujú sú tanky a 

lietadlá. Princípom týchto zbraní je vyšší stupeň "nezraniteľnosti" a veľká vzdialenosť, na ktorú sú 

schopné bojovať a ničiť nepriateľa hlboko v jeho zázemí. Na jej konci sa objavuje atómová bomba. 

Jej princípom je opäť len výbuch, s ktorým je možné zničiť nepriateľa, ale územie sa stane 

nepoužiteľným a rádioaktívny mrak dostihne časom aj víťaza. Počas studenej vojny, po 2. svetovej 

vojne sa sústredilo zbrojenie veľmocí na jadrové, chemické či biologické zbrane, ktoré voláme 

Zbraňami Hromadného Ničenia ZHN alebo ABC, čiže: Atóm, Biológia, Chémia. Všetky majú síce 

extrémnu ničivosť, ale ničia nepriateľa rovnako ako vlastných vojakov či obyvateľstvo. 

V súčasnosti elektronická revolúcia a vývoj technológií sa orientuje teda skôr na tzv. konvenčné 

zbrane a ich precízne zameranie. Lietadlá sú schopné byť nepozorovateľné radarom a pomocou 

laserového lúča trafiť veľmi presne svoj cieľ. Dnešné vojny a zbrane sú skôr zamerané na vojnu 

silného so slabým a technologickú prevahu v lokálnom a nie svetovom rozmere. 
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Hallgassa meg kétszer a következő idegen nyelvű szöveget és válaszoljon magyar nyelven a 

feladatlapon található kérdésekre. 

 
Kérdések: 
 

1) Mit eredményez az új robbanóanyagok felhasználása a 20. században? (2 pont) 

 
 
 
 
 
2) A 20. század elején miért nagyobb az ágyúból kilőtt lőszerek hatékonysága? (1 pont) 

 
 
 
 
 
3) Melyek azok a harci eszközök, amelyek a második világháborúban már dominálnak? 

  (2 pont) 

 
 
 
 
4) A hidegháborúban mely fegyverek jellemzőek?  (3 pont) 

 
 
 
 
 
5) Mi jellemző a mai háborúkra? (2 pont) 
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MINTAMEGOLDÁS 
 
 

1) Mit eredményez az új robbanóanyagok felhasználása a 20. században? (2 pont) 

 Új (1) és pusztító fegyverek (1) óriási mennyiségét. 

 
 
2) A 20. század elején miért nagyobb az ágyúból kilőtt lőszerek hatékonysága? (1 pont) 

 Mert leesés után fel is robbannak (1). 

 
 
3) Melyek azok a harci eszközök, amelyek a második világháborúban már dominálnak? 

  (2 pont) 

 Tank (1) és repülőgép (1). 

 
 
4) A hidegháborúban mely fegyverek jellemzőek? (3 pont) 

 atom (1); biológiai (1); vegyi (1) 

 
 
5) Mi jellemző a mai háborúkra? (2 pont) 

 Az erős megtámadja a gyengébbet. (1) Nem világviszonylatú (1). 


