


Kariniai blokai

 Trilypė sąjunga (1882 m.)

(Narės: Vokietija, Austrija-Vengrija, Italija (kuri 

vėliau perstojo į Antantę); vėliau prisijungė 

Rumunija, Osmanų imperija ir Bulgarija).

 Antantės sąjunga (1907 m.)

(Narės: Didžioji Britanija, Prancūzija, Rusija; 

vėliau prisijungė Italija, Serbija, Rumunija, 

Japonija ir JAV. )





Pagrindiniai frontai 

Vakarų frontas (Didžioji 

Britanija ir Prancūzija prieš 

Vokietiją(pozicinis karas)).

Rytų frontas (Rusija prieš 

Vokietiją ir Austriją-

Vengriją(manevrinis karas)).





Karo eiga 1914m.

 Įvykiai Vakarų fronte:
 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.

 Įvykiai Rytų fronte:
 Rusija puola Vokietiją, užima dalį Rytprūsių;

 Rusija priverčia Vokietiją kariauti dviem frontais;

 Rusija įsiveržia į Austrijos-Vengrijos teritoriją ir užima 
Galiciją.



Vakarų frontas 1914m.



Karo eiga 1915m.

 Įvykiai Vakarų fronte:
 Mūšiai Belgijos teritorijoje, pagrindinis - Ipro;

 Vokietija panaudoja chloro dujas (pirmą kartą 
karų istorijoje).

 Įvykiai Rytų fronte:
 Vokietija išstumia Rusiją iš Rytprūsių (kuriuos 

Rusija užėmė 1914 m.);

 Rudenį Vokietija okupuoja Lietuvą ir ją laikys 
okupuotą iki 1918 m. pab.)

 Austrija-Vengrija išstumia Rusiją iš Galicijos
(kurią užėmė 1914 m.).



Ipro mūšis, kuriame pirmą kartą panaudotos 

nuodingosios dujos



Karo eiga 1916m.

 Įvykiai Vakarų fronte:

 Pozicinis karas Prancūzijos teritorijoje 

(iškasta apie 700 km apkasų);

 Jūrų mūšis prie Jutlandijos;

 Verdeno kautynės (kiekviena pusė turėjo 

po 300 000 aukų);

 Somos mūšis, kuriame pirmą kartą 

panaudoti tankai (Didžiosios Britanijos).



Po Verdeno mūšio



Karo eiga 1917m.

 Įvykiai Vakarų fronte:

 Tęsiasi pozicinis karas;

 Vokietijos povandeninis karas.

 Įvykiai Rytų fronte:

 Rusijoje įvyksta Vasario ir Spalio 
Revoliucijos;

 Bolševikams atėjus į valdžią 
pradedamos separatinės taikos derybos.



Rytų frontas 1917m.



Karo pabaiga 1918m.

Baigtis Vakarų fronte:
 Karas baigiamas Kompjeno 

paliaubomis. 

Baigtis Rytų fronte:
 Karas baigiamas separatine Bresto 

taika.

http://protas.pypt.lt/istorija/rusija_pirmojo_pasaulinio_karo_metais


Europa po 1918m.



Nuorodos

 www.google.lt

 http://protas.pypt.lt/istorija/pirmasis_pas

aulinis_karas

 http://lt.wikipedia.org

http://www.google.lt/
http://protas.pypt.lt/istorija/pirmasis_pasaulinis_karas
http://lt.wikipedia.org/

