
Cum a început Primul Război Mondial?

Introducere
	 Primul	 Război	 Mondial	 a	 fost	 un	 eveniment		
devastator	ce	a	avut	loc	la	scară	mondială	la	începutul	
secolului	XX.	Au	murit	peste	17	milioane	de	oameni	
și	a	afectat	întreaga	lume.

De ce a avut loc Primul Război Mondial?
	 Evenimentul	principal	care	a	dus	la	declanșarea	
războiului	 a	 fost	 asasinarea	 Arhiducelui	 Franz	
Ferdinand.	Totuși,	au	mai	existat	și	alte	evenimente	
care	au	contribuit	la	declanșarea	lui.

Evenimente principale
	 Începutul	secolului	XX	în	Europa	era,	pentru	mulți,	un	timp	de	pace.	În	
majoritatea	locurilor,	țările	prosperau,	creștea	bunăstarea	și	oamenii	aveau	un	
trai	bun.	Unele	țări	europene,	în	special	Franța	și	Marea	Britanie,	dețineau	și	
controlau	țări	în	Asia	și	Africa	iar	aceste	țări	au	contribuit	la	sporirea	bogăției	
Europei.

Tratate de apărare
• Multe	țări	au	încheiat	între	ele	tratate	cu	scopul	de	a	se	apăra	reciproc	în	
caz	de	război.

• Antanta a	fost	alianța	dintre	Marea	Britanie,	Franța	și	Rusia.

• Puterile Centrale		a	fost	alianța	dintre	Germania,	Italia	și	 
Austro-Ungaria.

De ce s-au încheiat aceste tratate?
• Germania	își	dorea	să	fie	mai	puternică	deoarece	nu	stăpâneau	multe	
alte	teritorii.

• Germania	a	început	să	construiască	multe	nave	de	război	și	o	armată.

• Marea	Britanie	și-a	dat	seama	de	ceea	ce	făcea	Germania	și	a	început	și	
ea	să	construiască	nave	de	război.

• Țările	au	decis	că	în	caz	de	război	trebuie	să	se	ajute	reciproc,	astfel	că	au	
încheiat	tratate	pentru	a	se	proteja.

Arhiducele	Franz	Ferdinand
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Cum a început Primul Război Mondial?

Arhiducele Franz Ferdinand
• Arhiducele	Franz	Ferdinand	trebuia	să	devină	regele	Austro-Ungariei.

• În	28	iunie	1914	a	fost	ucis	de	un	bărbat	pe	nume	Gavrilo	Princip,	membru	
al	unei	grupări	sârbe	numită	Mâna	Neagră,	care	a	planificat	asasinatul.

• Din	cauza	acestei	crime,	Austro-Ungaria	a	amenințat	că	va	intra	în	război	
cu	Serbia.

• Datorită	tratatelor	de	apărare	existente	între	țări,	Germania	era	de	partea	
Austro-Ungariei,	însă	Rusia	era	de	partea	Serbiei	

• Austro-Ungaria	a	declarat	război	Serbiei	în	28	iulie	1914.

• Germania	a	declarat	război	Rusiei,	iar	în	3	august	1914,	a	declarat	război	
Franței.

• Prima	bătălie	majoră	a	fost	Bătălia	de	la	Mons,	Belgia.

• România	a	intrat	în	război	abia	în	data	de	27	august	1916,	de	partea	
Antantei,	cu	toate	că	semnase	aderarea	la	Tripla	Alianță	în	1883.

• Prima	țară	care	a	atacat	România	a	fost	Bulgaria,	pe	31	august	1916.
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Întrebări
1.	 Când	a	început	Primul	Război	Mondial?	Între	ce	țări	s-a	declanșat	inițial	războiul?	

 

2.	 Unde	a	avut	loc	prima	mare	bătălie	a	războiului?	

 

3.	 Cum	era	viața	oamenilor	din	Europa	înaintea	războiului?	

 

4.	 De	ce	unele	țări	europene	au	început	să-și	construiască	nave	de	război	și	armate?	

 

5.	 Cum	se	numea	alianța	dintre	Marea	Britanie,	Franța	și	Rusia?	

 

6.	 Cum	se	numea	alianța	dintre	Germania,	Italia	și	Austro-Ungaria?	

 

7.	 Unde	și	când	a	fost	asasinat	Arhiducele	Franz	Ferdinand?	

 

8.	 Când	a	intrat	România	în	război	și	de	partea	cui?	

 

9.	 Care	crezi	că	a	fost	principalul	motiv	pentru	care	România	a	intrat	în	război?	

 

 

 

Cum a început Primul Război Mondial
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Cum a început Primul Război Mondial?
	 Primul	 Război	 Mondial,	 adesea	 numit	 și	 Războiul	 cel	 Mare,	 a	 fost	 un	
eveniment		devastator	ce	a	avut	 loc	 la	scară	mondială	la	 începutul	secolului	
XX.	Au	murit	peste	17	milioane	de	oameni	și	a	avut	un	puternic	impact	politic	
asupra	țărilor	lumii.	Dar	de	ce	a	avut	loc	Primul	Război	Mondial	și	care	a	fost	
cauza	lui?

	 Principala	cauză	a	Primului	Război	Mondial	a	fost	asasinarea		Arhiducelui	
Franz	Ferdinand.	Totuși,	au	mai	existat	și	alte	evenimente	care	au	condus	 la	
începerea	războiului.

	 Începutul	secolului	XX	în	Europa	era,	pentru	mulți,	un	timp	de	pace.	În	
majoritatea	locurilor,	țările	prosperau,	creștea	bunăstarea	și	oamenii	aveau	un	
trai	bun.	Unele	țări	europene,	în	special	Franța	și	Marea	Britanie,	dețineau	și	
controlau	țări	în	Asia	și	Africa,	precum	și	unele	zone	de	pe	alte	continente	iar	
aceste	țări	au	contribuit	la	sporirea	bogăției	Europei.

	 Înaintea	începerii	războiului,	multe	țări	încheia-seră	între	ele	alianțe	și	
tratate	de	apărare.	Asta	 însemna	că	dacă	era	declarat	război	 împotriva	unei	
țări,	celelalte	membre	ale	alianței	trebuiau	să	intre	în	război	pentru	a	le	ajuta.	
Au	existat	două	mari	alianțe:	una	între	Marea	Britanie,	Franța	și	Rusia,	numită	
„Antanta”,	 și	una	 între	Germania,	 Italia	 și	Austro-Ungaria,	numită	 „Puterile	
Centrale”	sau	„Tripla	Alianță”.

	 Unul	din	motivele	acestor	tratate	
a	fost	faptul	că,	la	începutul	secolului	
trecut	fiecare	țară	își	dorea	să	fie	cea	
mai	 puternică.	Mai	 ales	 Germania,	
care	 nu	 controla	 multe	 teritorii,	 a	
început	 să	 construiască	 nave	 de	
război,	 dorind	 să	 devină	 cea	 mai	
puternică	 țară.	 Văzând	 acestea,	 și	
celelalte	 țări	 europene	 au	 început	
să	 cheltuiască	 tot	 mai	 mult	 pentru	
construirea	 navelor	 de	 război	 și	 a	
armatelor	 și	 au	 decis	 să	 încheie	
aceste	tratate	pentru	a	se	ajuta	
reciproc	 în	 cazul	 începerii	
unui	război.

Arhiducele	Franz	 

Ferdinand
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Cum a început Primul Război Mondial?

	 În	data	de	28	iunie	1914,	Arhiducele	Franz	Ferdinand,	moștenitorul	tronului	
austro-ungar,	a	fost	asasinat	de	un	om	din	Bosnia	numit	Gavrilo	Princip.	Acesta	
era	membru	al	unei	grupări	sabre	numită	Mâna	Neagră,	care	plănuise	asasinatul.	
Acest	eveniment	a	determinat	Austro-Ungaria	să	amenințe	că	va	intra	în	război	
cu	Serbia.

	 Ce	a	însemnat	asta?

• Datorită	tratatelor	de	apărare	existente	între	țări,	Germania	era	de	partea	
Austro-Ungariei,	însă	Rusia	era	de	partea	Serbiei.

• Austro-Ungaria	a	declarat	război	Serbiei		în	data	de	28	iulie	1914.

• Germania	a	declarat	război	Rusiei,	iar	în	3	august	1914,	a	declarat	război	
Franței.

• Prima	mare	bătălie	a	războiului	a	avut	loc	la	Mons,	Belgia.

	 Cu	toate	că	România	aderase	la	Puterile	Centrale	în	1883,	la	Consiliul	de	
Coroană	de	la	Sinaia	din	data	de	3	august	1914,	s-a	hotărât	păstrarea	neutralității	
României.	Cu	toate	acestea,	s-au	depus	eforturi	pentru	pregătirea	armatei,	în	timp	
ce	marile	puteri	din	ambele	alianțe	duceau	tratative	pentru	a	convinge	România	
să	intre	în	război	de	partea	lor.

	 La	 Consiliul	 de	 Coroană	 de	 la	 Palatul	 Cotroceni	 din	 data	 de	 27	 august	 
1916,	regale	Ferdinand	a	anunțat	intrarea	României	în	război	de	partea	Antantei,	
trădând	astfel	țara	sa	natală	și	vechea	alianță.	Astfel,	se	dorea	eliberarea	teritoriilor	
aflate	 sub	 stăpânire	 austro-ungară.	 Prima	 care	 declară	 război	 României	 este	
Germania,	în	28	august,	urmată	de	Turcia.	Primul	atac	asupra	țării	a	fost	cel	al	
Bulgariei,	în	31	august	1916,	cu	toate	că	aceasta	nu	ne	declarase	război	decât	cu	
o	zi	mai	târziu.
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Întrebări
1.	 Când	a	început	Primul	Război	Mondial?	Între	ce	țări	s-a	declanșat	inițial	războiul?	

 

2.	 Unde	a	avut	loc	prima	mare	bătălie	a	războiului?	

 

3.	 Cum	era	viața	oamenilor	din	Europa	înaintea	războiului?	

 

4.	 De	ce	unele	țări	europene	au	început	să-și	construiască	nave	de	război	și	armate?	

 

5.	 Cum	se	numea	alianța	dintre	Marea	Britanie,	Franța	și	Rusia?	

 

6.	 Cum	se	numea	alianța	dintre	Germania,	Italia	și	Austro-Ungaria?	

 

7.	 Unde	și	când	a	fost	asasinat	Arhiducele	Franz	Ferdinand?	

 

8.	 Când	a	intrat	România	în	război	și	de	partea	cui?	

 

9.	 Care	crezi	că	a	fost	principalul	motiv	pentru	care	România	a	intrat	în	război?	

 

 

 

Cum a început Primul Război Mondial
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Cum a început Primul Război Mondial?
	 Primul	 Război	 Mondial,	 adesea	 numit	 și	
Războiul	cel	Mare,	a	fost	un	eveniment		devastator	ce	
a	avut	loc	la	scară	mondială	la	începutul	secolului	
XX.	Au	murit	peste	17	milioane	de	oameni	și	a	avut	
un	puternic	impact	politic	asupra	țărilor	lumii.	Dar	
de	ce	a	avut	loc	Primul	Război	Mondial	și	care	a	fost	
cauza	lui?

	 Evenimentul	 declanșator	 al	 Primului	 Război	
Mondial	 a	 fost	 asasinarea	 Arhiducelui	 Franz	
Ferdinand.	Totuși,	au	existat	și	alte	evenimente	care	
au	contribuit	la	începerea	războiului.

	 Începutul	secolului	XX	în	Europa	era,	pentru	mulți,	un	timp	de	pace.	În	
majoritatea	locurilor,	țările	prosperau,	creștea	bunăstarea	și	oamenii	aveau	un	
trai	bun.	Unele	țări	europene,	în	special	Franța	și	Marea	Britanie,	dețineau	și	
controlau	țări	în	Asia	și	Africa,	precum	și	unele	zone	de	pe	alte	continente	iar	
aceste	țări	au	contribuit	la	sporirea	bogăției	Europei.

	 Înaintea	 declanșării	 Primului	 Război	 Mondial,	 multe	 țări	 încheiaseră	
între	ele	alianțe	și	tratate	de	apărare.	Asta	însemna	că	dacă	era	declarat	război	
împotriva	unei	 țări,	 celelalte	membre	ale	alianței	 trebuiau	să	 intre	 în	 război	
pentru	a	le	ajuta.	Au	existat	două	mari	alianțe:	una	între	Marea	Britanie,	Franța	
și	Rusia,	numită	 „Antanta”,	 și	una	 între	Germania,	 Italia	 și	Austro-Ungaria,	
numită	„Puterile	Centrale”	sau	„Tripla	Alianță”.

	 Unul	 din	 motivele	
acestor	tratate	a	fost	faptul	
că,	 la	 începutul	 secolului	
trecut	fiecare	țară	își	dorea	
să	 fie	 cea	 mai	 puternică.	
Mai	 ales	 Germania,	 care	
nu	controla	multe	teritorii,	
a	 început	 să	 construiască	
nave	 de	 război,	 dorind	 să	
devină	 cea	 mai	 puternică	
țară.

 

“Gavrilo Pricep” by RV1864 is licensed under CC BY 2.0

Imagine	asociată	cu	 
arestarea	lui	Gavrilo	Princip

Germania

Imperiul  
Austro-Ungar

Italia

Rusia
Marea 

Britanie

Franța
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	 În	 acel	 moment,	 Marea	 Britanie	 văzând	 ce	 se	
întâmpla,	 a	 început	 și	 ea	 să	 cheltuiască	 sume	 tot	 mai	
mari	de	bani	pentru	construirea	unor	nave	mari	de	război.	
Pe	măsură	 ce	 tot	mai	multe	 țări	 europene	 începeau	 să	
investească	bani	în	nave	și	pentru	dotarea	și	dezvoltarea	
armatelor,	ele	au	decis	să	încheie	aceste	tratate	pentru	a	
se	ajuta	reciproc	în	cazul	începerii	unui	război.

	 În	 data	 de	 28	 iunie	 1914,	 Arhiducele	 Franz	
Ferdinand,	 moștenitorul	 tronului	 austro-ungar,	 a	 fost	
asasinat	de	un	bărbat	din	Bosnia	numit	Gavrilo	Princip.	Acesta	era	membru	
al	 unei	 grupări	 sârbe	 numită	Mâna	Neagră,	 care	 plănuise	 asasinatul.	 Acest	
eveniment	a	determinat	Austro-Ungaria	să	amenințe	că	va	intra	în	război	cu	
Serbia.	 Datorită	 tratatelor	 de	 apărare	 existente	 între	 țări,	 Germania	 era	 de	
partea	Austro-Ungariei,	 însă	Rusia	 era	de	partea	Serbiei.	Pentru	a	 împiedica	
războiul,	Austro-Ungaria	a	impus	Serbiei	mai	multe	condiții.

	 Acestea	nefiind		îndeplinite,	a	declarat	război	la	data	de	28	iulie	1914.	
Germania	a	declarat	război	Rusiei,	 iar	 în	data	de	3	august	1914,	a	declarat	
război	 și	 Franței.	 Atunci	 când	Germania	 a	 trecut	 granițele	 Franței	 pentru	 a	
invada	Belgia,	în	4	august	1914,	Marea	Britanie	s-a	alăturat	și	ea	războiului.	
Prima	bătălie	majoră	 a	Primului	 Război	Mondial	 a	 fost	 Bătălia	 de	 la	Mons,	
Belgia.

	 Cu	toate	că	România	aderase	la	Puterile	Centrale	în	1883,	la	Consiliul	de	
Coroană	de	la	Sinaia	din	data	de	3	august	1914,	împotriva	dorințelor	regelui	
Carol	 I	 de	 a-și	 respecta	 angajamentul	 față	 de	 Puterile	 Centrale,	 s-a	 hotărât	
păstrarea	neutralității	României.	Cu	toate	acestea,	s-au	depus	eforturi	pentru	
pregătirea	armatei,	în	timp	ce	marile	puteri	din	ambele	alianțe	duceau	tratative	
pentru	a	convinge	România	să	intre	în	război	de	partea	lor.

	 La	Consiliul	de	Coroană	de	la	Palatul	Cotroceni	din	data	de	27	august	
1916,	 regele	 Ferdinand	 a	 anunțat	 intrarea	 României	 în	 război	 de	 partea	
Antantei,	 trădând	 astfel	 țara	 sa	 natală	 și	 vechea	 alianță.	 Astfel,	 se	 dorea	
eliberarea	 teritoriilor	aflate	 sub	 stăpânire	austro-ungară.	Prima	care	declară	
război	României	este	Germania,	în	28	august,	urmată	de	Turcia.	Primul	atac	
asupra	țării	a	fost	cel	al	Bulgariei,	în	31	august	1916,	cu	toate	că	aceasta	nu	
ne	declarase	război	decât	cu	o	zi	mai	târziu.

Arhiducele	Franz	Ferdinand
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1.	 Cum	era	viața	în	Europa	la	începutul	secolului	XX?	

 

2.	 De	ce	unele	țări	europene	au	început	să	construiască	nave	de	război	și	să	pregătească	armate?	

 

3.	 Ce	însemna	că	Arhiducele	Franz	Ferdinand	era	moștenitorul	tronului	?	

 

4.	 De	ce	asasinarea	Arhiducelui	Franz	Ferdinand	a	fost	un	eveniment	atât	de	important?	

 

 

5.	 De	ce	crezi	că	Germania	își	dorea	mai	multă	putere	și	a	început	construirea	navelor	de	război	și	dezvoltarea	armatei?	

 

6.	 Cum	se	numeau	cele	două	mari	alianțe	și	ce	țări	făceau	parte	din	fiecare? 

 

 

7.	 Care	era	scopul	alianțelor	încheiate	între	state?	

 

8.	 În	ce	dată	a	început	Primul	Război	Mondial?	

 

9.	 Când	a	intrat	România	în	război	și	de	partea	cui?	

 

10.	 Care	a	fost	principalul	motiv	al	intrării	României	în	război?		

 

 

11.	 Ce	crezi	că	s-ar	fi	întâmplat	dacă	România	ar	fi	respectat	alianța	încheiată	în	anul	1883?	Ar	fi	schimbat	cursul	

războiului?	De	ce	crezi	asta?	

 

 

Cum a început Primul Război Mondial

Întrebări
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