Kaj vemo o Rapalski pogodbi
V okviru predmeta ITS družboslovje sem izvedla anketo o poznavanju Rapalske pogodbe.
Zanimalo me je, koliko dijaki vedo o omenjeni pogodbi in koliko so seznanjeni s podatki o njej.
Anketa je bila poslana na 50 e-naslovov dijakov tretjega in četrtega letnika gimnazijskega
programa, do roka jo je izpolnilo 27 dijakov.
V nadaljevanju predstavljam analizo po posameznih vprašanjih.

1. Katero obletnico podpisa Rapalske pogodbe obeležujemo v teh dneh?
Pravilni odgovor: Letos obeležujemo 100. obletnico podpisa Rapalske pogodbe.
Analiza odgovorov: Večina dijakov in dijakinj (85%) je na vprašanje odgovorila
pravilno, 15% dijakov je odgovorilo, da obeležujemo 50. obletnico.
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2. Kateri dve državi sta bili podpisnici Rapalske pogodbe? Možnih je bilo več odgovorov.
Pravilni odgovor: Državi, ki sta podpisali Rapalsko pogodbo (12. 11. 1920) sta bili
Kraljevina SHS ter Kraljevina Italija.
Analiza odgovorov: večina anketiranih je odgovorila pravilno in sicer da sta pogodbo
podpisali Kraljevina Italija in Kraljevina SHS; 93% anketiranih je odgovorilo, da je bila
ena izmed podpisnic Kraljevina Italija, 85% dijakov pa je za drugo podpisnico izbralo
Kraljevino SHS. Drugi, možni (napačni) odgovori so bili tudi Kraljevina Francija, za
katero se je odločilo 22% vprašanih ter Kraljevina Madžarska, za katero se je odločilo
7% anketiranih dijakinj in dijakov naše šole.

3. Koliko slovenskega ozemlja je zavzela Italija?
Pravilni odgovor: Italija je po podpisu Rapalske pogodbe zajela eno tretjino celotnega
slovenskega ozemlja.
Analiza odgovorov: 70% anketiranih je odgovorilo pravilno. 4% vprašanih je
odgovorilo da celotno Slovensko ozemlje, 26% pa je bilo prepričanih, da je Italija
zajela polovico Slovenskega ozemlja.
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4. Koliko slovenskih ljudi je zajela Italija?
Pravilni odgovor: Italija je po podpisu Rapalske pogodbe pod svoje okrilje zajela kar
300.000 ljudi, ki so živeli na območju Julijske krajine.
Analiza odgovorov: 81% anketiranih je odgovorilo pravilno, 19% odstotkov vprašanih
je odgovorilo napačno. Od napačnih odgovorov je 4% vprašanih odgovorilo, da je bilo
zajetih 1.000.000 ljudi ter 15% vprašanih, da je bilo zajetih 500.000 ljudi.
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5. Ali veš, kaj je fašizem?
Pravilni odgovor: Fašizem je politična ureditev, ki temelji na diktaturi, kultu osebnosti,
nestrpnosti do drugače mislečih, šovinizmu, rasizmu in agresivni zunanji politiki, med
obema vojnama in med drugo svetovno vojno, zlasti v Italiji in Nemčiji. Velik pobudnik
fašizma je bil italijanski diktator Benito Mussolini.
Analiza odgovorov: Vsi anketiranci so odgovorili da vedo, kaj je fašizem.
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6. Kaj predstavljajo črke organizacije TIGR?
Pravilni odgovor: Začetnice organizacije TIGR so akronim za glavno antifašistično
organizacijo na naših tleh med prvo svetovno vojno in predstavljajo mesta: Trst, Istra,
Gorica in Reka.
Analiza odgovorov: Večina anketirancev je na vprašanje odgovorila v celoti pravilno
(75%), kar pomeni, da so pravilno navedli kaj predstavljajo vse črke organizacije,
ostali (25%) anketirani dijaki pa so odgovorili bodisi napačno, bodisi pomanjkljivo.
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