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Indicaţii pentru punctaj

La fiecare exerciţiu se poate obţine cel mult un punct.

Nr.
Ex. Soluția

1. Deceniul al X-lea  /  secolul al XIX-lea

2.  epoca modernă

3.  formă de producție manuală

4.  Despotatul sârb

5.  pe timpul lui Milan Obrenović

6.  Marea migrație a popoarelor

7.  Monarhiei Austro-Ungare

8.  începutul Primei Răscoale Sârbeşti

9.  „Guvernul regal al Serbiei nu a răspuns în mod satisfăcător la nota datată cu 23 iulie 1914 pe 
care a înmânat-o reprezentatul austro-ungar la Belgrad. De aceea, guvernul cezaro-crăiesc află 
că este constrâns să se bazeze pe forţa armelor în scopul păstrării drepturilor şi a intereselor 
sale. Austro-Ungaria consideră că din acest moment se găseşte în război cu Serbia”.

10. Războiul 
Vienei

Războaiele lui 
Napoleon

Congresul 
de la Viena

începutul Primei Răscoale Sârbeşti   

Începutul celei de-a Doua Răscoale Sârbeşti   

Marea migraţie a sârbilor   

a doua Mare migraţie a sârbilor   

11. începutul 
Primului Război 

Mondial

Revoluţia 
Junilor Turci

sfârşitul 
Primului Război 

Mondial
Criza anexionistă   

Atentatul de la Sarajevo   

străpungerea Frontului de la Salonic   

Insurecţia din Luna Mai   

12.  statul sârb a obținut rangul de regat

13.  Biserica Ortodoxă Sârbă

14.  distrugerea proprietăților publice și a monumentelor culturale

15.  terorizării populației sârbești
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16.  „Aceasta s-a întâmplat lângă râul Marica. Cel mai mare număr de necredincioşi au căzut în 
apă. S-au înecat. Dintre aceşti necredincioşi puţini au scăpat. Care au fugit, toţi au fost ucişi. Pe 
unii i-au ajuns pe drum şi i-au nimicit. Acum numesc acel loc Moartea sârbească. Când au fost 
necredincioşii sparţi cu ajutorul lui Dumnezeu, s-au dus.”

17. Anul 1815

18.  În anul 1815

19.  Drepturile elementare ale omului au fost pentru prima data stabilite în Declarația Drepturi-
lor Omului și Cetățeanului.

20.  încălcării orânduirii și a obiceiurilor statului și bisericii


