
Pēckara pasaule.  

Kopā 40 punkti 

1.uzdevums. (9 punkti) 

Izskaidrojiet jēdzienus!  

 

Varšavas līguma organizācija         

             

          

Aukstais karš             

             

        

Māršala plāns           

             

          

Nepievienošanās kustība          

             

        

Prāgas pavasaris            

             

        

Vācijas Federatīvā Republika (VFR)          

             

        

Vācijas Demokrātiskā Republika (VDR)        

             

        

Berlīnes mūris            

             

        

Hunveibini             

              

2.uzdevums. Minētajām vēsturiskajām personām pierakstiet atbilstošā skaidrojuma burtu! (7 p.) 

1. Džons   

     Kenedijs  

  A Ēģiptes prezidents, arābu sociālisma 

piekritējs    

2. Konrāds  

   Adenauers 

 B Ķīnas Tautas Republikas un Ķīnas 

kompartijas vadītājs 

3. Mohandass  

   Gandijs  

 C PSRS vadītājs, kura varas laiku dēvē par 

stagnāciju  

4. Ņikita  

   Hruščovs 

 D Indijas atbrīvošanās kustības vadītājs, 

nevardarbīgās pretošanās organizētājs   

5. Leonīds  

   Brežņevs 

 E Amerikāņu kino aktieris un sabiedrisks 

darbinieks  

6. Mao  

  Dzeduns 

 F PSRS vadītājs, kura varas laiku dēvē par 

“atkusni»    

7. Gamāls  

    Nasers 

 G ASV prezidents  

H VFR pirmais kanclers 

 



3. uzdevums (10 p.) 

Ievietojiet minētos faktu, lietu un izpausmju kārtas ciparus tajā tabulas ailē, kurai tie raksturīgai! 

(Uzmanību - viens un tas pats vārds var būt atbilstošs abām ailēm!) 

 

1. Pirmie kodolieroči. 2. Pirmais cilvēks kosmosā. 3. Ekspedīcija uz Mēnesi. 4. ESM un pirmie datori. 5. 

Vienpartijas sistēma. 6. «Boeing» markas lidmašīnas. 7. Kolhozi un sovhozi. 8. «TU» markas lidmašīnas. 9. 

«Volga» markas automobiļi. 10. «Opel» markas automobiļi. 11. Komunistiskā partija. 12. Palīdzība 

jaunatīstības zemēm. 13. Valsts vadītāja runu citāti kā mācību obligāts saturs skolās. 14. Nomenklatūras 

vara. 15. Popmūzikas industrija. 16. Modes apģērbu industrija. 17. «Lielais lēciens». 18. Pirmās sadzīves 

kinokameras. 19. Vietējo politisko skandālu atspoguļošana plašsaziņas līdzekļos. 20. Plānveida ekonomika. 

21. Jaukta tipa ekonomika. 22. Sports kā bizness un industrija. 23. Sports kā ideoloģija. 24. Smagās 

rūpniecības dominante ekonomikā. 25. Destaļinizācija. 26. Kultūras revolūcija. 27. Rasu segregācija un cīņa 

pret rasismu. 28. Deficīts. 29. Blats. 30. Legāls bezdarbs. 31. Studentu demonstrācijas un nemieri. 32. 

Disidentu kustība. 33. Sociāldemokrātiskā kustība.                 

 

 
Rietumeiropas demokrātiskās valstis  

un ASV   

Austrumeiropas sociālistiskās valstis, PSRS, 

Ķīna, Ziemeļkoreja, Kuba      

 

     

     

     

      

 

 

     

     

      

      

  
4.uzdevums. (6 p.) 

Izpētiet attēlus, izvēlaties divus no tiem uz aprakstiet sīkāk tajā redzamos vēsturiskos notikumus!  

 

 
 

Karību jūra 1962.g. Ķīna 1967.g. 

  
Prāga 1968. g. Parīze 1968. g. 



  
Vjetnama, 1969.g.   Afganistāna 1982.g.  

 

1.              

             

             

             

       

2.              

             

             

             

    

 

5.uzdevums. (8 p.) 

Izvēlaties vienu no aforismiem un uzrakstiet apmēram 100 vārdus garu pārspriedumu!      

 

 Eiropieši nekad nav spējuši mācīties no savas vēstures kļūdām. 20. gadsimtā tikai vienas paaudzes 

dzīves laikā viņi izraisīja divus pasaules karus. Tikai kodolieroči kā Damokla zobens var nodrošināt 

mieru Eiropā. (politologs Sergejs Karaganovs)         

 Galvenais kapitālisma trūkums – labumu nevienlīdzīga sadale, galvenā sociālisma priekšrocība – 

vienlīdzība trūkuma sadalē. (Vinstons Čērčils)    

 Reklāma – līdzeklis, lai cilvēki izjustu nepieciešamību pēc tā, par ko tie agrāk pat dzirdējuši nebija. 

(rakstnieks Marti Larni)     

 Lai iejuktu pūlī nemaz nav nepieciešams iziet no mājām, pietiek, mājās esot, tikai atvērt avīzi vai 

ieslēgt televizoru. (dzejnieks Hjū Vistens) 

 Patriotisma priekšrocība ir apstāklī, ka tā piesegā mēs nesodīti varam krāpt, laupīt, slepkavot. Ne tikai 

nesodīti, bet pilni sava taisnīguma apziņas. (rakstnieks Oldous Hakslijs)  

  

 


