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Упутство за прегледање

Сваки задатак доноси највише 1 бод.

Р. бр. Решење

1. Десета,10., X  /  деветнаестог, 19., XIX 

2.  нови век

3.  начин ручно извођене производње

4.  Српска деспотовина

5.  за време Милана Обреновића

6.  Велика сеоба народа

7.  Аустро-угарске монархије

8.  почетак Првог српског устанка

9.  „Краљевска влада Србије није на задовољавајући начин одговорила на ноту 
датирану 23. јулом 1914. коју јој је предао аустроугарски посланик у Београду. Зато  
Царско-краљевска влада налази да је принуђена да се ослони на силу оружја ради 
очувања својих права и интереса. Аустроугарска сматра да се од овог тренутка налази 
у рату са Србијом.“

10. Бечки рат Наполеонови ратови Бечки конгрес
Почетак Првог српског устанка   
Почетак Другог српског устанка   
Прва Велика сеоба Срба   
Друга Велика сеоба Срба   

11. Почетак Првог 
светског рата

Младотурска 
револуција

Завршетак Првог 
светског рата

Анексиона криза   
Сарајевски атентат   
Пробој Солунског фронта   
Мајски преврат   

12.  Српска држава је стекла статус краљевине.

13.  Српска православна црква

14.  уништавање јавне имовине и споменика културе

15.  спровођења насиља над српским становништвом
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16.  „То се догодило поред реке Марице. Највећи број неверника сручи се у реку. Подавишe 
се. Од тих невeрника мало се који спасе. Што претече, све је било побијено. Неке по 
путу стигоше и уништише. Сад то место зову Српска Погибија. Кад су неверници 
божјом помоћи били разбијени, одоше.“

17. 1815. године

18.  1815. године

19.  Основна људска права први пут су установљена у Декларацији о правима човека и 
грађанина.

20.  кршења државног и црквеног поретка и обичаја


