
Pirmasis pasaulinis karas vyko 

1914 m. rugpjūčio 1 d. - 1918 m. 
lapkričio 11 d.. 

I pasaulinis karas.

Vakarų frontas

Darbą parengė: Robertas 
Stefanovič 3a



Priežastys

 imperializmas

 nacionalizmas (militaristinis nacionalizmas)

 karinių blokų susikūrimas (Antantė ir Trilypė 
sąjunga)

 agresyvi didžiųjų valstybių užsienio 
politika

 ginklavimosi varžybos

 padidėjęs valstybių ekonominės raidos 
netolygumas



Kariniai blokai (sąjungos)

Trilypė sąjunga 

(1882 m.) 

Narės: 

Vokietija,

Austrija-Vengrija, 

Italija

(ji vėliau perstojo įAntantę); 

vėliau prisijungė

Rumunija,

Osmanų imperija 

ir Bulgarija

Antantės sąjunga 

(1907 m.)

Narės: 

Didžioji Britanija,
Prancūzija, 

Rusija 

vėliau prisijungė
Italija, Serbija, 

Rumunija, 

Japonija 

ir JAV.



Frontai

Pagrindiniai

 Vakarų frontas (Didžioji 

Britanija ir Prancūzija 

prieš Vokietiją)

 Rytų frontas (Rusija 

prieš Vokietiją ir Austriją-

Vengriją)

Kiti

 Alpių

 Balkanų



Karo eiga

Įvykiai Vakarų fronte
1914 m.
 Rugpjūčio 03-04 d. Vokietija užima Belgiją ir Liuksemburgą, puldama 

Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos pajėgas juda link Paryžiaus;
 Vokietijos puolimas prie Marnos buvo sustabdytas, nes įstojo Rusija.
1915 m.
 Mūšiai Prancūzijos teritorijoje, pagrindinis - Ipro;
 Vokietija panaudoja chloro dujas (pirmą kartą karų istorijoje).
1916 m. 
 Pozicinis karas Prancūzijos teritorijoje (iškasta apie 700 km apkasų);
 Jūrų mūšis prie Jutlandijos;
 Verdeno kautynės
 Somos mūšis, kuriame pirmą kartą panaudoti tankai (Didžiosios 

Britanijos).
1917 m.
 Tęsiasi pozicinis karas;
 Vokietijos povandeninis karas.



Somos mūšis
 Vyko 1916 m. liepos-lapkričio mėn

 Sąjungininkai (britų ir prancūzų

pajėgos) mėgino pralaužti vokiečių

linijas 40 kilometrų ilgio fronte

 Tankų debiutas

 1916 m. liepos 1 d., kai britai patyrė 

67 470 nuostolių, įskaitant 29 240 

žuvusiųjų.(pirma karo diena)

http://lt.wikipedia.org/wiki/1916
http://lt.wikipedia.org/wiki/JK
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pranc%C5%ABzija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietija
http://lt.wikipedia.org/wiki/1916
http://lt.wikipedia.org/wiki/Liepos_1


Vakarų frontas 1914 m. 



1918 m.

Baigiasi Pirmas pasaulinis karas

Baigtis Vakarų fronte

 Karas baigiamas 

Kompjeno paliaubomis. 

1918-11-11

(Vokietija pripažįsta 

kapituliaciją)



Kompjeno paliaubos

 Pasirašytos 1918 11 11.

 Paliaubos tarp Vokietijos ir Antantės valstybių. 

 Vokietijai buvo padiktuotos sąlygos- nutraukti 

karo veiksmus, išvesti kariuomenę iš okupuotų 

teritorijų, Reino d. krante sudaryti 

demilitarizuotą zoną. 






