
Høgskoleni Østfold

EKSAMEN
Emnekode: Emne:

L-SAM10413 Historie, samfunnskunnskap og geografi 2 (ny/utsatt eksamen)

Dato: 01.12.2015 Eksamenstid: Fra kl 09:00 til kl 15:00

Hjelpemidler: Faglærere:

Ingen Hans Petter Hermansen, tlf. 69 21 51 44

Steinar Wennevold, tlf 69 21 51 45

Eksamensoppgaven:

Oppgavesettet består av 2 sider inklusiv denne forsiden. Kontroller at oppgaven er komplett før du
begynner å besvare spørsmålene.

Oppgavesettet består av to deler. Bruk om lag like mye tid på å besvare hver del.

Alle oppgavene skal besvares.

Ved sensuren tillegges besvarelsene på de to oppgavedelene lik vekt og for å bestå eksamen må
besvarelsene på begge delene av oppgavesettet vurderes til bestått.

Sensurdato: 21.12.2015

Karakterene er tilgjengelige for studenter på studentweb senest 2 virkedager etter oppgitt sensurfrist. Følg
instruksjoner gitt på: www.hiof.no/studentweb



DEL 1 DEN KALDE KRIGEN (VEKT 50 %)

DEL 1 utgjøres av kortsvarsoppgaver. Alle oppgavene skal besvares.
Bruk om lag tre timer på besvare oppgavene i DEL 1.

Hva ligger i begrepene unipolart, bipolart og multipolart stormaktsystem?

Hvilke stater er faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd, og hva er vetoretten?

Hva gikk Marshall-planen ut på, og hva førte den til?

Hvorfor ble Tyskland delt etter krigen, og hva het de to statsdannelsene?

Hva var Berlin-blokaden, og når og hvorfor var byen delt av en mur?

Hva gikk Korea-krigen ut på?

Hva var Vietnam-krigen?

Hvilken krise markerte høydepunktet i den kalde krigen?

Hva er forskjellen på kontrollert opprustning og nedrustning?

Hva hendte i Ungarn 1956, Tsjekkoslovakia 1968og Polen 1980?

Hvilke er de baltiske stater, og hvorfor eksisterte ikke disse mellom 1940 og 1991?

L)Når tok den kalde krigen slutt?

DEL 2 GEOGRAFI (VEKT 50 %)

DEL 2 består av to oppgaver. Begge oppgavene skal besvares og veier likt ved vurderingen.
Bruk om lag tre timer på å besvare oppgavene i DEL 2.

OPPGAVE 1

Gjør rede for minst 10 av de mest grunnleggende begrepene i økonomisk geografi.
Begrunn hvorfor du velger nettopp disse begrepene.
Vis til slutt i besvarelsen sammenhenger mellom de valgte begrepene.

OPPGAVE 2

Hva er det næringsøkonomiske grunnlaget for at vi nå kan kalle Norge et postindustrielt
samfunn? Gi i besvarelsen konkrete henvisninger til endringer i det norske næringsgrunnlaget.


