PONOVIMO

1. Kakšen je bil položaj Slovencev v Avstro-Ogrski monarhiji za časa vladarja Franca Jožefa?
2. JUGOSLOVANSKI KLUB in JUGOSLOVANSKI ODBOR – pojasni; kdo so bili člani?

3. KRFSKA DEKLARACIJA – kdaj je bila podpisana in kakšna je bila vsebina?
MAJNIŠKA DEKLARACIJA – kdaj je bila podpisana in kakšna je bila vsebina?
4. Kdaj je bila ustanovljena Država Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS), kateri deli so
bili vključeni vanjo in s kakšnimi težavami se je soočala novonastala država?
5. Kdaj nastane Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljevina SHS), kateri deli so
vključeni vanjo in zakaj se je Država SHS združila s Kraljevino Srbijo?
6. Kje in kako so po prvi svetovni vojni uredili težave z oblikovanjem meja?
7. Kdo se je odlikoval v bojih za severno mejo? Pojasni vlogo Rudolfa Maistra.
8. Zakaj je bilo potrebno na Koroškem izvesti plebiscit? Pojasni pojem PLEBISCIT.
9. Kdaj je bil plebiscit izveden? Kaj se zgodi po plebiscitu?
10. Kako, kdaj je bila določena zahodna meja? Pojasni to vprašanje.
11. So bile meje po prvi svetovni vojni določene pravično? Utemelji odgovor.
12. Kateri državni praznik obeležujemo 23. novembra? (Ni pa dela prost dan)
13. Kakšen je bil gospodarski položaj posameznih delov Jugoslavije?
14. Kakšna je bila razvitost Slovenije? Kateri deli so bili bolj industrijski, kateri bolj kmetijski?
15. Pojasni, zakaj je propadal slovenski kmet. Kdaj in s katerimi ukrepi se je položaj kmetov nekoliko
izboljšal?
16. Kaj je Sloveniji omogočalo hitrejši gospodarski razvoj v primerjavi z ostalimi deli
Jugoslavije? Kaj je bilo značilno za trgovino?
17. Zakaj pravimo, da je medvojno obdobje čas velikega napredka na kulturnem, umetnostnem in
arhitekturnem področju? Svoj odgovor utemelji s primeri.

18. Kakšen je bil položaj Slovencev v Avstriji v obdobju med obema vojnama?
19. Zakaj se je položaj slovenskega prebivalstva v Avstriji poslabšal leta 1938?
20. Kdaj se je poslabšal položaj slovenskega prebivalstva v Italiji?
21. Kako se je slovensko prebivalstvo spopadalo z nasilno italijanizacijo in fašističnim

nasiljem?
22. Kaj pomeni kratica TIGR? Pojasni delovanje te organizacije.
23. Kakšen je bil položaj slovenskega prebivalstva na Madžarskem?

