Test z dwóch rozdziałów
1) Świat na drodze ku wojnie
2) Na frontach I wojny światowej
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Graf von Zeppelin skonstruował:
a. Broń maszynową
b. Drednoty
c. Sterowce
Jak nazwano pierwszy prototyp opancerzonego pojazdu ?
a. Mały chłopiec
b. Mały Willi
c. Mały John
Cieśniny łączące Morze Bałtyckie z Morzem Północnym to
a. Bosfor i Dardanele,
b. Kattegat i Skagerrak
c. Gibraltar
Do zamachu na Arcyksięcia Ferdynanda Habsburga doszło 28 czerwca 1914 roku w:
a. Wiedniu
b. Sarajewie
c. Skopje
Pierwsze czołgi rozwijały prędkość
a. 32 km/h
b. 132 km/h
c. 3,3 km/h
Które z państw wywołało drugą wojnę bałkańską?
a. Serbia
b. Grecja
c. Bułgaria
Czołgi były po raz pierwszy użyte w:
a. bitwie pod Cambrai
b. bitwie pod Verdun
c. bitwie pod Sommą
Pierwszy kraj, który wypowiedział wojnę innemu państwu rozpoczynając I wojnę
światową to:
a. Niemcy,
b. Austro-Wegry
c. Francja
U-boot to
a. Samolot
b. Okręt podwodny
c. Czołg
Wizję wojny błyskawicznej stworzył sztab armii
a. austro-węgierskiej,
b. niemieckiej
c. francuskiej
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Albania powstała w:
a. 1918 roku,
b. 1913 roku
c. 1878 roku
Cieśniny łączące Morze Śródziemne z Morzem Czarnym to:
a. Bosfor i Dardanele,
b. Kattegat i Skagerrak
c. Gibraltar
Natarcie niemieckie na Paryż zostało powstrzymane we wrześniu 1914 roku w wyniku
bitwy:
a. pod Verdun
b. pod Ypres
c. nad rzeką Marną
07 maja 1915 roku został zatopiony przez Niemców statek pasażerski. Jaka była jego
nazwa?
a. Titanic
b. Lusitania
c. Pinta
Miejscowość Ypres znana jest od czasów I wojny światowej gdyż:
a. po raz pierwszy zastosowano tam gazy bojowe,
b. po raz pierwszy użyto czołgów,
c. po raz pierwszy użyto samolotów
Które z przymierz zawarte było wcześniej?
a. Trójprzymierze
b. Trójporozumienie.
Rumunia uzyskała niepodległość w :
a. 1870 roku
b. 1878 roku
c. 1918 roku
Przedmiot konfliktu między Francją i Niemcami to:
a. Alzacja i Lotaryngia
b. Bosfor i Dardanele
c. Bośnia i Hercegowina
Ententa to:
a. Francja, Wielka Brytania, Włochy,
b. Francja Wielka Brytania, Austro-Węgry,
c. Rosja, Francja, Wielka Brytania.
W bitwie pod Gallipoli zwyciężyli:
a. Turcy,
b. Włosi,
c. Brytyjczycy
Symbolicznie jedna z najkrwawszych i największych bitew I wojny światowej to:
a. Somma
b. Verdun
c. Marna
Znajdź co to jest : Poppies Day.

