
Република Сербия

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВИТИ, НАУКИ И ТЕХНОЛОҐИЙНОГО РОЗВОЮ
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Упутство за оценьованє

Кажди задаток ноши найвецей 1 бод.

Ч.
зад Ришенє

1. Дзешата,10., X  /  дзеветнастого, 19., XIX 

2.   нови вик

3.  способ ручно правеней продукциї

4.  Сербска деспотовина

5.  под час Милана Обреновича

6.  Велька селїдба народох

7.  Австро-Угорскей монархиї

8.  початок Першого сербского повстаня

9.  „Кральовска влада Сербиї на нєзадоволююци способ одвитовала на ноту датовану  
23. юлия 1914. року, хтору єй придал австроугорски посланїк у Беоґрадзе. Прето 
Царско-кральовска влада трима же є примушена опрец ше на силу оружия пре очуванє 
своїх правох и интересох. Австроугорска трима же ше од того моменту находзи у 
войни зоз Сербию.” 

10.
Бечка война Наполеоново 

войни
Бечки 

конґрес
початок Першого сербского повстаня   

початок Другого сербского повстаня   

перша Велька селїдба Сербох   

друга Велька селїдба Сербох   

11. початок Першей 
шветовей 

войни

Младотурска 
револуция

законченє  Першей 
шветовей войни

Анексийна криза   

Сараєвски атентат   

пребиванє Солунского фронту   

Майски преврат   

12.  сербска держава здобула статус кральовини;

13.  Сербска православна церква;

14.  знїщованє явного маєтку и памятнїкох култури 

15.  запровадзованє насилства над сербским жительством
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16.  „Случело ше то при рики Марици. Найвецей нєвирнїкох попадало до рики.  
Подавели ше. З тих нєвирнїкох ше лєм даєдни виратовали. Шицки цо остали були 
позабивани. Даєдних ше през драгу здогонєло и знїщело. Тераз тото место волаю 
Сербска Погибель.
Кед нєвирнїки з божу помоцу були розбити, пошли.”

17. 1815. року

18.  1815.

19.  Основни людски права першираз установени у Декларациї о правох чловека и 
граждана.

20.  потупйованє державного и церковного порядку и обичайох


