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Utasítások a teszt értékeléséhez

Minden feladat maximális pontszáma 1 pont.

Sorsz. Megoldás

1. Tizedik, 10., X. évtized, tizenkilencedik, 19., XIX. század 

2.  újkor

3.  ez a kézzel való termelés egy módja

4.  Szerb Despotaság

5.  Milan Obrenović

6.  a nagy népvándorlás kora

7.  Osztrák‒Magyar Monarchia területén

8.  az első szerb felkelés kezdete 

9.  „A Szerb Királyság nem a megfelelő módon válaszolt az 1914. július 23-án kelt 
diplomáciai jegyzékre, melyet az Osztrák‒Magyar Monarchia képviselője adott át Belgrád-
ban. Ezért a császári és királyi kormány úgy véli, hogy kénytelen fegyver erejére támaszkodni 
jogainak és érdekeinek megvédése érdekében. Az Osztrák‒Magyar Monarchia úgy gondolja, 
hogy ettől a pillanattól kezdve háborúban áll Szerbiával.”

10. bécsi háború 
bécsi háború

Napóleon 
háborúi

bécsi 
kongresszus

Az első szerb felkelés kezdete   

A második szerb felkelés kezdete   

A szerbek első nagy vándorlása   

 A szerbek második nagy vándorlása   

11. Az első világháború 
kitörése

Ifjútörök 
forradalom

Az első világháború 
befejezése

annexiós válság   

szarajevói merénylet   

szaloniki front áttörése   

májusi fordulat   

12.  a szerb állam királysággá alakult át

13.  a Szerb Ortodox (pravoszláv) Egyház

14.  a közösségi javak, emlékművek és kulturális értékek megrongálását

15.  mert erőszakoskodtak a szerb lakosokkal, rémuralmat gyakoroltak 
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16.  „Mindez a Marica folyó mellett történt. A hitetlenek többsége belezuhant a folyóba. Sokan
megfulladtak. A hitetlenek közül csak kevesen menekültek meg. Akik megmaradtak, azokat 
lemészárolták. Akiket útközben értek utol, azokat megölték. Ezt a helyet most úgy nevezik: 
szerbek vesztőhelye.
Amikor a hitetlenek seregét isteni segítséggel szétverték, elmentek.”

17. 1815

18.  1815-ben

19.  Mert az alapvető emberi jogokat először az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatában fo-
galmazták meg.

20.  megszegte az állami és egyházi törvényeket, szokásokat


