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Pasaulinis karas – karas, į kurį buvo įtraukti 
visų žemynų kareiviai, o karo veiksmai, be 
Europos, vyko Azijoje, Afrikoje, Australijoje, be 
to, Ramiajame, Indijos ir Atlanto vandenyne, 
daugelyje jūrų.

. 



Bosnijos sostinėje Sarajeve 
nužudomas Austrijos- Vengrijos 
sosto įpėdinis Ferdinandas



1914 07 23 Austrija-Vengrija, žinodama, jog 
Rusija palaiko Serbiją, ir turėdama Vokietijos 
paramą, įteikė Serbijai ultimatumą. Jame buvo 
liepiama pasmerkti žmogžudystę. Serbija 
ultimatumą priėmė.

1914 07 28 Austrija-Vengrija nutraukė 
diplomatinius santykius su Serbija. Prasidėjo 
visuotinė mobilizacija.



1914 08 01 Vokietija paskelbia karą Rusijai

1914 08 03 Vokietija užima Belgiją ir paskelbia 
karą Prancūzijai.

1914 08 04 Didžioji Britanija įstoja į karą. 
Vėliau įsitraukia ir Austrija-Vengrija.





Prancūzija – susilpninti Vokietiją ir atsiimti 
Elzasą ir Lotaringiją. 

Anglija – norėjo atsiimti kolonijas iš Vokietijos.

Rusija (Nikolajus II) – norėjo valdyti Juodosios 
jūros baseiną.

Vokietija – (Vilhelmas II) norėjo prisijungti 
Belgiją ir Prancūzijos uostus.



Pozicinis karas

(apkasų karas) –

kai atsisakoma 
manevrinio karo ir 
pereinama prie 
gynybos – ginamos 
ilgalaikių įtvirtinimų 
linijos, nusistovi frontai. 

Vakarų frontas: pozicinis karas





Parengtas Šlyfeno planas – staigiu puolimu 
nugalėti Prancūziją ir perkelti jėgas į rytus. 

1914 08 03 Vokietijai užėmus Belgiją, Anglijos 
ir Prancūzijos kariuomenė 09 05 prie Marvos 
sustabdo Vokiečių kariuomenę. Prasidėjo 
pozicinis karas.

1916 mūšis prie Verdeno



Manevrinis karas- situacija frontuose, kuomet 
fronto linija nuolat kinta.



 1914 Rusija atsiliepė į Prancūzijos prašymą padėti 
ir užpuolė Vokietijos ir Austrijos-Vengrijos 
pasienius. Rusijos puolimas buvo mažai parengtas 
ir nekoordinuotas. 

 1915 Vokiečiai, padedami Austrijos-Vengrijos ir 
Bulgarijos, nukariauja Serbiją ir atima iš Rusijos 
Lietuvą, Lenkiją, Kuršo teritorijas. 

 1916 Rumunija stojo į Antantės pusę, tad 
Vokiečiai dalį kariuomenės gavo permesti į 
Austriją-Vengriją.



1915m. britai atidarė Pietų frontą- norėjo 
įsitvirtinti Dardanelų sąsiauryje; nesėkmingai 
kovojo su turkais ir vokiečiais.

1915m. Italija perėjo kariauti į Antantės pusę

1917m. Prie Antantės kariuomenės prisijungus 
amerikiečių pajėgoms, Trilypė sąjunga ėmė  irti 
1918m. buvo pasirašytos sutartys su Vokietijos 
sąjungininkėmis Bulgarija, Turkija, Austrija-
Vengrija



1914 m. – nė viena iš kariaujančių pusių 
nepasiekė lemiamos pusiausvyros

1915-1916 m. – puolimo iniciatyva priklausė 
Centrinėms valstybėms

1917 m. – išryškėjo Antantės strateginė 
iniciatyva

1918 m. šalys pradėjo siekti paliaubų ar taikos 
sutarčių. Kompjeno paliaubos (1918 m. 
lapkričio 11 d.



1915 prasidėjo pavandeninių laivų karas.

1916 išryškėjo Anglų ir Prancūzų oro pajėgų 
stiprumas.

1917m. Anglai panaudojo tankus.

Buvo pradėtos naudoti cheminės dujos



Modernių ginklų panaudojimas I



Kompjeno paliaubos (1918 m. lapkričio 11 d.): 
karo veiksmai baigėsi, Vokietija prisipažino 
esanti nugalėta. 



Žuvo milijonai žmonių

Nuseko ūkis

Siautė badas, epidemijos, suirutės

Karo pralaimėtojai moka didžiules reparacijas 

 Pasaulyje ima vis labiau įsigalėti JAV ir SSRS 



 http://www.mokslai.lt/referatai/referatas/1375.html

 http://www.mokslai.lt/referatai/konspektas/istorijos-konspektai-
naujausi-laikai-puslapis1.html

 http://ztkp.lt/2007/12/14/pirmasis-pasaulinis-karaspamoka-nr-3/

 http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/446/

 http://www.technologijos.lt/n/mokslas/istorija_ir_archeologija/S-
14597/straipsnis?name=S-14597&l=2&p=1

 www.istorikas.lt

 http://www.licejus.lt/~xviib/dyzel/istorija/I.pasaulinis.karas.2.pdf

 Leidyklos „Kronta“ istorijos vadovėlis 9 klasei „Naujųjų laikų istorija“

 Juratės Litvinaitės „Istorija“, serija „Prieš egzaminą“, leidykla „Šviesa“
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