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Pokyny na hodnotenie

Každá úloha sa hodnotí najviac 1 bodom.

Por. č.
úl. Riešenie

1. Desiate, 10, X/devätnáste, 19, XIX 

2.  novovek 

3.  spôsob ručnej výroby

4.  Srbské despotstvo (Srbská despotovina)

5.  počas Milana Obrenovića

6.  Veľké sťahovanie národov

7.  rakúsko-uhorská monarchia

8.  začiatok Prvého srbského povstania

9.  „ Kráľovská vláda Srbska neodpovedala uspokojivým spôsobom na nótu (písomné oznáme-
nie) zo dňa 23. júla 1914, ktorú jej odovzdal rakúsko-uhorský vyslanec v Belehrade. Preto 
cisársko-kráľovská vláda usúdila, že je nútená spoľahnúť sa na silu zbrane, aby zachovala 
svoje práva a záujmy. Rakúsko-Uhorsko mieni, že sa od tejto chvíle nachádza vo vojne so 
Srbskom.“ 

10. Viedenská 
vojna

Napoleonove  
vojny

Viedenský kon-
gres

začiatok Prvého srbského povstania   

začiatok Druhého srbského povstania   

prvé Veľké sťahovanie Srbov   

druhé Veľké sťahovanie Srbov   

11. začiatok prvej 
svetovej vojny

Mladoturecká 
revolúcia

koniec prvej sve-
tovej vojny

anekčná kríza   

sarajevský atentát   

prienik Solúnskeho frontu   

májový prevrat   

12.  srbský štát získal  status kráľovstva

13.  Srbská pravoslávna cirkev

14.  ničenie verejného majetku a kultúrnych pamiatok 

15.  vykonávanie násilenstva nad srbským obyvateľstvom
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16.  „ To sa stalo pri rieke Marici. Najväčší počet neveriacich bol zhodený do rieky. Utopili sa.  
Z tých neveriacich sa máloktorý zachránil. Ktorí utiekli, všetci boli zavraždení. 
Niektorých na ceste stihli a povraždili. Teraz to miesto volajú Srbské popravisko. 
Keď boli neveriaci s božou pomocou rozbití, odišli.“

17. 1815. roku

18.  v roku 1815

19.  Základné ľudské práva boli po prvýkrát stanovené v Deklarácii o právach človeka a občana.  

20.  porušeniu štátneho a cirkevného poriadku a obyčají 


