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Важне информације 
Дајте једносмислене одговоре, примењујте једносмислене ознаке – такође и у 
случају да исправљате!  Трудите се да у одговорима истакнете суштину, немојте 
да прекорачите расположиво место за одговор !  

Напишите само онолико елемената одговора, колико се то захтева у задатку! 
(Ако пишете више, одговор оцењујемо по редоследу како је написано.) 

Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! 
 

Приликом решавања задатака имајте на уму следеће савете! 

• Пажљиво прочитајте задатке!  

• Пажљиво пратите упутства у задацима!  

• Проучите изворе везане уз задатак (слика, цртеж, текст, мапа)! 

• Након пажљивог процењивања одговоре по могућству упишите без 
преправљања!  

 
Желимо вам пуно успеха у раду! 
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I ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ КРАТАК ОДГОВОР 
 

1.  Задатак је у вези култура Старога века. 
Одлучите на основу одломка из извора, да ли су следеће тврдње тачне или 
нетачне! Одговоре означите знаком Х !( 1 бод по елементу.) 

 
«Не можемо два пута угазити у исту реку.» 
« Све тече, а ништа не стоји.» (Све ствари су у стању вечне промене, Panta Rei) 
«Хладно ће постати топло, а топло ће постати хладно, влажно ће бити суво, а суво ће 
бити влажно.» 
«Из свега ће постати једно, а из једног ће постати све.» 
„Спојене ствари су целе и нису целе, усклађене и неусклађене, све је једно и 
једно је све.”  
«Уши и очи су лоши сведоци људима  који имају варварску душу.» 
„Рат је отац свега, краљ свега, појединце приказује боговима, друге људима, 
једне је начинио слугама, а друге слободнима.” 
(Хераклит, грчки филозоф) 
 
 
„Nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba.”  
„Minden folyik, és semmi sem áll.” 
„A hideg meleg lesz, a meleg pedig hideg, a nedves száraz lesz, a száraz pedig 
nedves.” 
„Mindenből egy lesz, és egyből minden.” 
„Az egybefogottak egészek és nem egészek: összetartó és széttartó, összehangolt és 
összehangolatlan, az összes egy és az egy összes.”  
 „Az embereknek rossz tanújuk a fülük és a szemük, ha barbár lelkük van.” 
„A háború mindennek atyja, mindennek királya, és egyeseket isteneknek tüntetett 
fel,  másokat embereknek, egyeseket szolgákká tett, másokat szabadokká.” 
(Hérakleitosz, görög filozófus) 
 
 

Тврдње Тачно Нетачно

1. Хераклит објављује непрекидно настајање и пролазност, чему су 
подвргнуте све ствари. 

  

2. Хераклит сваки догађај закључује из односа противречности.   

3. Хераклит сматра да је човек мерило сваке ствари, који у интересу 
својих циљева може да започне и рат. 

  

4. Мислима јединства супротности, Хераклит се сматра за првог 
мислиоца материјалисту (материјалних принципа). 

  

 
 

 

4 бода  
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2. Задатак је у вези средњевековне привреде.  
Решите задатке!  
 
a) Изаберите из следећег набрајања одговарајуће појмове, и њима допуните 
слику! Подједнако обратите пажњу на узроке и последице процеса! (1 бод по 
елементу.) 

 
натурална привреда;   пораст становништва;   промена пашњака;    

тропољна привреда;   грудни ам;   домаћа индустрија 
 

 
 
 

SZÓTÁR РЕЧНИК 
1. külső támadások megszűnése, járványok vége 1. обустављање спољњих напада, престанак 

епидемија 
3. termőterület növelése 3. повећање плодних површина 
4. vándor- és telepesmozgalmak 4. покрети путника и досељеника 
6. irtás 6. крчење (нпр. шуме) 
7. termésmennyiség növelése 7. повећање количине приноса 
8. a nehezéke használata elterjed 8. проширује се употреба тегова (баласта) 
9. nyomáskényszer 9. принудни  притисак 
11. lovak patkolása 11. поткивање коња 
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б) Наведите облик у који су се организовала предузетништва у XI–XIII веку, а био 
је распрострањен у индустрији Западне Европе!     (1 бод) 
……………………………………………………….. 

ц) Формулишите које је циљеве имао тај облик организовања предузетништва! 
Наведите два!            (0,5 бодова по елементу) 
…………………………………………………………………………………………………... 

 

5 бодова  

 

 
 
 
 
3. Задатак се везује уз архитектуру Арпадовог доба.  

Спојте слике са описима! (Уз један опис не припада слика.) (1 бод по елементу.) 
 
 

1. 2. 3. 4. 

    

 
 
a) Доња црква централно уређене петобродне цркве из XI века у Фелдебру 

крије спомен првог мађарског зидног сликарства који се и до данас сачувао. 
По неким претпоставкама у крипти у коју се улази из доње цркве су 
сахранили краља Аба Самуела. 

 

б) Средњевековну капелу естергомске краљевске тврђаве су саградили на крају 
XII века. Њено специфично архитектонско решење је прозор у облику руже 
који је смештен изнад улаза.  

 

ц) Један од националних манастира из XIII века је онај у Жамбеку. Изнад 
капије троброде цркве се налази прозор у облику руже, кога обухвата пар 
торњева. Архитектонска решења у цркви сведоче о посебној мешавини 
романског и готичког стила.  

 

д) У деценијама после најезде Татара је изграђен 34 метра висок стамбени торањ 
који припада вишеградској доњој тврђави. Зидови Земека су високи 3,6 метара, 
а на четвртом нивоу се и данас виде готички дупли прозори тога доба. 

 

e) Црква у Ешеку са својим кружним бродом и светилиштем у облику 
потковице представља најједноставнији пример ротунде (кружне цркве, 
светилишта) римског доба. 
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4 бода  

  
 

2. 

4. 

1. 

 

  

3. 
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4. Задатак је у вези раздобља владавине Луја XIV.  
 Одговорите на основу извора и сопственог знаља!  
 

 
 
 

SZÓTAR РЕЧНИК 
XIV. Lajos Луј XIV 
Az állam én vagyok Ја сам држава 
Törvényeket rendel Прописује законе 
Kormányoz és igazgat Влада и управља 
Bíráskodik Суди 
Királyi rendeletek Краљеве уредбе 
Az Államtanács által felügyelve Надзире Државни савет 
A király az elnök Краљ је председник 
„államminiszterek” (csupán tiszteletbeli cím) «државни министри» (само почасна титула) 
A kancellár az összes törvényszék bíróság elnöke Канцелар је председник суда свих судова 
Királyi pecsétőr Чувар краљевог печата 
Pénzügyi főellenőr Финансијски главни контролор 
4 „államtitkár” 4 «државна секретара» 
Pénzügyi Финансијски 
Hadi Војни 
Tengerészeti Поморски 
A királyi házé Краљевског дома 
A PÉNZÜGYI TANÁCS által felügyelve az 
államháztartás tanácsadója, irányítja a gazdaságot 
Vezetés: pénzügyi ellenőr 

Саветник државног буџета који надзире 
ФИНАНСИЈСКИ САВЕТ, управља привредом 
Управа: финансијски контролор 

UDVARI BÍRÓSÁG ДВОРСКИ СУД 
Királyi fellebbezési bíróság Краљевски суд за жалбе 
Elnök: a király vagy helyettesként a kancellár Председник: краљ или канцелар као његов заменик 
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«Краљеви пре свега треба да се уздају у здрав разум, на такав начин ће само по 
себи разумљивом природношћу пронаћи прави пут […] Наредио сам свој 
четворици државних секретара да одсада нипошто не потписују док нису дали 
извештај, а исто тако и финансијском главном интенданту. Наређујем да се 
никакве финансијске мере не предузимају без тога да се не убележе у ону малу 
књижицу коју увек носим са собом […] тако сам одлучио, да својим 
министрима са времена на време – када на то најмање рачунају – наредим да 
дођу до мене да их детаљно испитам. Све је то зато да би схватили следеће: то 
уствари било када и у било у ком случају могу да учиним...» (Из мемоара писаних 
за сина Луја XIV, 1661.) 
 
 „A királyoknak mindenekelőtt a józan észre kell hagyatkozniuk, ily módon magától 
értetődő természetességgel rátalálnak a helyes útra […] Mind a négy államtitkárnak 
megparancsoltam, hogy ezentúl semmit alá ne írjanak, míg be nem számoltak róla, s 
ugyanígy a pénzügyi főintendáns se. Elrendeltem, hogy semmiféle pénzügyi intézke-
dés se történjen anélkül, hogy fel ne jegyezzék abba a kis könyvecskébe, amelyet 
mindig magamnál hordok […] úgy döntöttem, hogy minisztereimet időről időre – 
amikor a legkevésbé számítanak rá – magamhoz rendelem, és részletesen kikérde-
zem. Mindezt azért, hogy megértsék: ezt tulajdonképpen bármikor és bármilyen ügy 
kapcsán megtehetem…” (XIV. Lajos fia számára írt emlékirataiból, 1661) 
 
a) Наведите име система владавине који се види на слици! (1 бод) 
.................................................................................................................................................................... 

б) Одлучите ко је доносио коначну одлуку у војним и војнопоморским питањима! 
(1 бод) 
.................................................................................................................................................................... 

ц) Цитирајте по један доказ из текстуалног извора и са слике о томе да се Луј XIV 
учинио независним од сталежа! ( 0,5 бодова по елементу.) 

Из текста:.....................................................................................................................................  

Са слике: .....................................................................................................................................  

д) Наведите какав државни облик је карактеристичан за Енглеску у задњем 
периоду владавине Луја XIV ! (1 бод) 

.................................................................................................................................................................... 
 

  
 
5. Задатак је у вези дела Николе Зрињског, песника и војсковође. 
Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 

 
„[…] Најмилосрднији Господине, победничка оружја Вашег Величанства су се 
сада вратила са великом срећом и резултатима скоро из срца турских 
територија. Шта су тамо извршили и постигли је следеће: Берзенце и Бабочу 

4 бода  
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смо заузели без губитака вредних спомена, и сада их држимо. Затим смо даље 
напредовали и заузели и спалили Барч поред Драве и Тубек у близини 
Сигетвара. Одатле смо продирали даље, на препад освојили и опустошили 
ватром град Печуј, али зимска хладноћа нам је одузела поседовање тврђаве. 
После тога смо кренули напред у правцу Осијека, онај чувени и заиста 
краљевски мост спалили заједно са тврђавом Дарда која је бранила мост. 
Враћајући се одатле претворили смо у прах и пепео заједно са оградама 
Барањавар и Шашд […] 

На повратку назад смо заузели и Шегешд којег држимо запоседнутог. Ако би 
ова три места, Милостиви Господине, могли мало да држимо, Кањижа ће пасти 
сама од себе зато што са Турском нема комуникацију […] Иначе сада је опасно 
свако одлагање и пружа нам се велика прилика, ако радимо у интересу општег 
добра, и посебно да осигурамо ове територије […]” (Писмо Николе Зрињског) 
 
„[…] Legkegyelmesebb Uram, Fölséged győzelmes fegyverei most tértek vissza nagy 
szerencsével és eredménnyel szinte a török területeknek a szívéből. Amit ott 
véghezvittek és elértek, a következő: Berzencét és Babócsát említésre méltó veszteség 
nélkül bevettük, és most is tartjuk. Aztán tovább előrehaladtunk, és elfoglaltuk s 
fölégettük Barcsot a Dráva mellett, Tubékot Szigetvár közelében. Innen tovább 
nyomultunk, rajtaütéssel hatalmunkba kerítettük és tűzzel elpusztítottuk Pécs 
városát, de a tél hidege megfosztott minket magának a várnak birtokától. Ezután 
Eszék felé haladtunk előre, azt a híres és igazán királyi hidat fölégettük, a hidat védő 
Dárda várával együtt. Innen visszatérve elhamvasztottuk a palánkkal együtt 
Baranyavárat és Sásdot […] 

Visszatértünkben Segesdet is elfoglaltuk és megszállva tartjuk. Ha ezt a három he-
lyet, Kegyelmes Uram, egy kissé tartani tudjuk, Kanizsa magától elesik, mivelhogy 
Törökországgal nem közlekedhetik […] Egyébként most veszedelmes minden halo-
gatás és nagyszerű alkalom van arra, hogy a közjó érdekében működjünk, és különö-
sen hogy ezeket a területeket biztosítsuk […]” (Zrínyi Miklós levele) 

a) Наведите име владара коме је Зрињи написао писмо! 
………………………………………………………………………………………………… 

б) Одредите које године у фебруару је писмо написано! 
………………………………………………………………………………………………… 

ц) Објасните зашто је са стратешког аспекта било значајно спаљивање моста! 
………………………………………………………………………………………………… 

д) Наведите назив тврђаве чије поновно заузимање је Зрињи хтео да припреми 
својим ратним походом! 
………………………………………………………………………………………………… 
 

4 бода  
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6.  Задатак је у вези социјалистичких идеја XIX века.  
Спојте цитате и тврдње које објашњавају њихов садржај! У табелу уз слова 
упишите одговарајуће редне бројеве! (Једна од тврдњи не припада уз цитате!)  
( 1 бод по елементу.) 

 
а)  «Друштво се тако може на најповољнији начин организовати са аспекта 
развоја науке и индустрије, ако духовну власт [духовно вођство] поверимо 
научницима, а управљање светском власти поверимо индустријалцима.» 
 

б) Поред садашње запуштености и угњетености најсиромашнијих слојева, осим 
неизбежних различитих болести, постоје и друге околности које повећавају 
смртност мале деце. У многим породицама обадва родитеља раде ван куће, а 
последица тога је да своју децу потпуно занемарују; затварају их у стан, или их 
поверавају на бригу странцима. Није чудо ако стотине такве деце постају жртве 
смртоносних несрећа.» 
 

ц) «Приликом сваког удруживања великог бројног стања, учеснике треба 
разложити на једноставне групе по њиховим склоностима и способностима […] 
са тим циљем, да се способности појединих чланова у потпуности развију.» 
 

д) «Слободан човек и роб, патрициј и плебејац, барон и кмет, еснафски мајстор 
и калфа, укратко: угњетач и угњетени стајали су један према другом у сталној 
супротности, водили непрекидну, час скривену, час отворену борбу, такву 
борбу која се увек завршавала револуционарним преуређењем целог друштва 
или заједничком пропашћу класа које су се бориле.» 
 
 
 
a) „A társadalmat úgy lehet a tudomány fejlődése és az ipar szempontjából legked-
vezőbb módon megszervezni, ha a lelki hatalmat [a szellemi vezetést] a tudósokra, a 
világi hatalom igazgatását pedig az iparosokra bízzuk.” 
 
b) „A legszegényebb osztály mostani elhagyatottságából és elnyomásából szükség-
szerűen következő különböző betegségeken kívül vannak még más körülmények is, 
amelyek fokozzák a kisgyermekek halandóságát. Sok családban mindkét szülő házon 
kívül dolgozik, aminek az a következménye, hogy a gyermekeket teljesen elhanya-
golják; bezárják őket a lakásba, vagy pedig idegenek gondozására bízzák. Nem 
csoda, ha száz meg száz ilyen gyermek halálos baleset áldozata lesz.” 
 
c) „Minden nagy létszámú társulásban a résztvevőket hajlamaik és képességeik sze-
rint egyszerű csoportokra kell fölbontani […] abból a célból, hogy a legteljesebben 
kifejlődjenek az egyes tagok képességei.” 
 
d) „Szabad és rabszolga, patrícius és plebejus, báró és jobbágy, céhmester és mester-
legény, egyszóval: elnyomó és elnyomott folytonos ellentétben álltak egymással, sza-
kadatlan, hol palástolt, hol nyílt harcot vívtak, olyan harcot, amely mindenkor az 
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egész társadalom forradalmi átalakulásával vagy a harcban álló osztályok közös 
pusztulásával végződött.” 
 
1.  По теорији Маркса и Енгелса се још од првобитне заједнице историја може 
приказати као борба друштвених класа. 

2.  Фурије је мислио да стање хармоније пронађе у добровољном удруживању 
људи. 

3.  Блан је први објавио право на рад, и захтевао је да се држава брине о 
запошљавању незапослених.  

4.  Сен- Симон је сматрао да уместо старог друштва треба организовати ново 
друштво са аспекта развоја науке и индустрије. 

5.  Енгелс је у Манчестеру приметио беду и обесправљеност радништва у 
најразвијенојој држави, а на основу тих искустава је касније написао дело 
Стање радничке класе у Енглеској. 

 
 

Слово a) b) c) d) 

Редни број     

 

4 бода  

 
7. Задатак је у вези мађарске привреде у доба дуализма. 

У којем извору се налазе информације које потврђују ставове (тврдње)? Тачан 
одговор означите знаком X ! (0,5 бодова по елементу.) 

 
 

 
     Пораст учинака транспорта у Мађарској 

Развој мађарске  
жељезничке мреже 

Го
ди
на

 

Дужина 
жељезничких 
линија (км) 

Жељезничка 
линија на 100 

kм2 (kм) 

1846 35 0,0 

1850 222 0,1 

1867 2 285 0,8 

1873 6 253 1,9 

1890 11 246 3,4 

1900 17 108 5,2 

1913 22 084 6,8 

Транспорт робе 
жељезницом 

Транспорт путника 
жељезницом

Транспорт робе 
воденим путем

Милион 
тонакилометара 

Милион 
Путничкихкилометара
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Тврдње Табела Дија- 
грам 

Обадва Ни 
један 

a) Подаци индиректно упућују и на повећање 
капацитета мађарске привреде. 

    

б) Учинак транспорта робе воденим путем се 
четвороструко повећава. 

    

ц) Подаци се односе искључиво на период дуализма.     

д) За педесет година је дужина жељезничке линије 
на сто квадратних километара порасла за 5 
километара. 

    

 
 
 
8.  Задатак је у вези функционисања ОУН-а. 

Одлучите уз помоћ слике да ли су следеће тврдње тачне или нетачне! 
  Одговоре означите знаком Х ! (1 бод по елементу) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 бода  

Њујорк 
 

Савет безбедности 
 
• 5 сталних чланова (са правом вета): Совјетски Савез, 
Сједињене Државе, Велика Британија, Француска, Кина (до 1971. 
Тајван) 
• 6 чланова који се годишње мењају (од 1966. 10 чланова са 
двогодишњим мандатом) 

(за доношење одлуке је потребно 7 гласова «за») 

Њујорк 
 

Скупштина 
 

 (заседа годишње са учешћем свих земаља чланица) 

Генерални 
секретар 

(на пет година) 

Хаг 
Међународни 

суд 

Рим 
FAO 

(исхрана и 
пољопривреда) 

Вашингтон 
IMF 

(Међународни 
монетарни фонд) 

Париз 
UNESCO 

(образовање, 
наука и култура) 

Гент 
WHO 

(здравство) 

државе света 

Оружане 
снаге ОУН 

пр
еп
ор
ук
а 

пр
иј
ем

 

Учешће 
 

(без права гласа) 

избор 
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Тврдње Тачно Нетачно 

a) Савет безбедности је првенствено извршног карактера, 
оперативно тело.   

б) У скупштини ОУН-а велике силе располажу правом вета.   

ц) Генерални секретар ОУН-а нема право гласа у Савету 
безбедности.   

д) Скупштина првенствено може да донесе одлуке 
саветодавног карактера, а не одлуке са карактером обавезе.   
 

 

4 бода  

 
 
 
9.  Задатак је у вези културне историје у раздобљу између два светска рата.     

Потражите слике уз доле наведене тврдње! Уз слова у табели упишите 
одговарајући редни број слике! (Једна слика је вишак!) (1 бод по елементу.) 
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„Подизању нивоа опшег образовања је допринела Клебелсбергова културна 
политика. VII закон из 1926. године је прописао градњу нових народних школа 
и учитељских станова.[a]   XII закон из 1927. године је одређивао о подизању 
грађанских школа. У те мушке и женске школе су уписивали ученике након 
што су завршили четири разреда народне школе. [b]  
Као одлучујући правац у књижевном животу се  појавио покрет народних 
писаца, који је добио самосталне књижевне новине. [c]   Писци који се ту могу 
сврстати су животне прилике сељаштва овековечили у социографским 
радовима.” [d] (Текст из уџбеника) 
 

 
„Az általános műveltség emelését szolgálta a klebelsbergi kultúrpolitika. Az 1926. évi 
VII. törvény új népiskolák és tanítói lakások építését rendelte el. [a]   Az 1927. évi XII. 
törvény a polgári iskolák felállításáról rendelkezett. Ezekben a fiú- és leányiskolák-
ban a népiskola négy osztályának elvégzése után vették fel a tanulókat. [b]  
Az irodalmi életben meghatározó irányzatként jelentkezett a népi írók mozgalma, 
melynek önálló irodalmi újsága lett. [c]   Az ide sorolható írók a parasztság életkörül-
ményeit szociográfiai munkákban örökítették meg.” [d] (Tankönyvi szöveg) 
 

    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    1.                                                 2.                                              3. 
 

               
4.                                                                               5. 
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a) b) c) d) 

    
 
 
 
10.  A feladat a magyarországi rendszerváltozás első parlamenti időszakával kapcso-

latos. 
Válaszoljon a kérdésekre az ábra és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.) 
 

 
 

Расподела добијених мандата по партијама 

a) На коју годину парламентарних избора упућују подаци? ..........................................  

б) Наведите које партије су формирале владу!  
......................................................................................................................................................  

ц) Зашто се укзала потреба за вишепартијском владом? ...............................................  

………………………………………………………………………...………………………… 
 
д) Чиме се објашњава стварање тзв. МДФ-СДС пакта? Заокружите број 
одговарајућег одговора! 

1.  ублажавање тешке задужености државе 
2.  заустављање тзв. блокаде таксиста 
3.  омогућавање управљања државом од стране владе 

4 бода  

4 бода  

МДФ 
СДС 
ФКгП 
МСП 
ФИДЕС 
КДНП 
Незав. посл. 
Аграрни савез 
Заједнички кандидат 
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11. Задатак је у вези глобалних проблема садашњице. 
Одговорите на питања на основу извора и сопственог знања!  
 
 

 
 

Процена резерви нафте у свету на крају XX века 
 
 
 
 

СВЕТСКА ПРОИЗВОДЊА НАФТЕ (МИЛИОНИ БАРЕЛА) 
Држава 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Свет укупно 20162 21851 22607 23134 24011 23059 21645 20645 20441 20744 
Од тога 
Совјетски Савез 3600 3822 4013 4204 4307 4432 4476 4506 4528 4506 

Сједињене 
Државе 3653 3563 3600 3750 3700 3722 3716 3723 3730 3800 

Саудијска 
Арабија 2583 3139 3358 3030 3479 3624 3580 2366 1657 1493 

Велика 
Британија 12 91 287 405 583 603 670 773 861 942 

Иран 1953 2153 2067 1913 1156 537 480 873 891 744 
Венецуела 856 840 817 790 860 792 769 692 657 621 
Ирак 826 884 857 935 1269 969 328 369 401 447 
Либија 540 707 753 724 763 670 405 415 403 360 
Кувајт 761 785 719 778 913 609 412 301 385 426 

a) Формулишите каква противречност произилази из података о величини 
резерви нафте и производњи нафте у појединим земљама! (1 бод) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Сједињене Државе Друге државе 

Бивши 
Совјетски 
Савез

Западна Европа Блиски Исток 
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б) Објасните разлоге ове несразмерности! Наведите два разлога! (0,5 бодова по 
елементу.) 

…………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………...…………………… 
 

2 бода  

12. Задатак се односи на мађарски Уставни суд. 
 Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 

 
 „1. § У надлежност Уставног суда спада: 

a) претходно испитивање противуставности закона који су већ прихваћени 
али још нису оглашени, као и пословника Парламента и појединих одредби 
међународних уговора; 

b) накнадно испитивање противуставности правних прописа, као и појединих 
правних средстава државног управљања; 

c) испитивање правних прописа, као и сукобљавања појединих правних 
средстава државног управљања са међународним уговорима; 

d) просуђивање уставноправних жалби због повреде права гарантованих 
Уставом; 

e) укидање противуставности која се испољила због пропуста; 
f) укидање сукоба надлежности који је настао између државних органа, као и 

самоуправе и других државних органа, односно између самоуправа; 
g) тумачење одредаба Устава.” (XXXII закон из 1989. године о Уставном суду ) 

 
„1. § Az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik: 

a) a már elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény, az Országgyűlés ügyrendje és 
a nemzetközi szerződés egyes rendelkezései alkotmányellenességének előzetes 
vizsgálata; 

b) a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenes-
ségének utólagos vizsgálata; 

c) a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze nemzetközi szerző-
désbe ütközésének vizsgálata; 

d) az Alkotmányban biztosított jogok megsértése miatt benyújtott alkotmányjogi 
panasz elbírálása; 

e) a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetése; 
f) az állami szervek, továbbá az önkormányzat és más állami szervek, illetve az ön-

kormányzatok között felmerült hatásköri összeütközés megszüntetése; 
g) az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezése.” (Az 1989. évi XXXII. törvény az 

Alkotmánybíróságról) 

 

a) Чиме се објашњава да је Уставни суд настао тек 1989. ? (1 бод) 
………………………………………………………………………………………………… 
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б) Дефинишите на основу остваривања којих принципа је створен Уставни суд! 
Наведите два фактора! ( 0,5 бодова по елементу.) 
……..……………………………………………….………….…… 

…………………………………………………………………….... 

c) Набројте две од надлежности Уставног суда! ( 0,5 бодова по елементу.) 
……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….... 
 
 
 3 бода  
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I. Једноставни, кратки задаци  Могући 
број бодова 

Постигнут 
број бодова 

 1. Култура Старог века 4  
 2. Срењовековна привреда 5  
 3. Архитектура за време Арпадово доба 4  
 4. Владавина Луја XIV 4  
 5. Никола Зрински 4  
 6. Социјалистичке идеје XIX века 4  
 7.  Привреда дуализма 2  
 8. Функционисање ОУН 4  
 9. Историја уметности између два 
светска рата 4  
10. Друштвени преображај, транзиција 4  
11. Глобални проблеми 2  
12. Данашње мађарско друштво 3  

Укупно 44  
 
                                                     __________________________________ 
                                                               професор који исправља 
 
                   Датум: ............................................................. 
 
   

   

Elért 
pontszám / 
Постигнут 
број бодова 

Programba  
beírt pontszám /   

Број бодова уписаних 
у програм  

 
I. Egyszerű, rövid feladatok  /  
I. Једноставни, кратки задаци      

      
      

          ________________________                          ___________________________ 
   javító tanár / професор који исправља                                   jegyző / бележник  
 
Dátum/Датум: .............................................               Dátum/Датум: ......................................... 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. 
összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
Примедбе: 
1. Уколико је полагач испита отпочео решавање II писмене компоненте, онда ова 
табела и место потписивања остају празни! 
2. Уколико ce испит приликом решавања I компоненте прекида, односно не наставља II 
компонентом, онда се испуњава и ова табела те место потписивања! 
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II. 
 

Időtartam: 150 perc 
Време трајања: 150 минута 

 
Pótlapok száma / Број додатних листова  

Tisztázati / Коначни  
Piszkozati / Концепт  

 
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 

MINISZTÉRIUM 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ  

И КУЛТУРЕ 
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Важне информације 
Дајте једносмислене одговоре, примењујте једносмислене ознаке –такође и у 
случају да исправљате!  Трудите се да у одговорима истакнете суштину, немојте 
да прекорачите расположиво место за одговор !  

Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! 
 

Приликом решавања задатака имајте на уму следеће савете! 

• Пажљиво прочитајте задатке!  

• Пажљиво пратите упутства у задацима!  

• Проучите изворе везане уз задатак (слика, цртеж, текст, мапа)! 

• За решавање сваког задатка користите дозвољена помоћна средства: мапе 
из Историјског атласа и двојезични речник! 

• Након пажљивог процењивања одговоре по могућству упишите без 
преправљања!  

 
Приликом израде текстуалних, задатака есеја, предлажемо следећи редослед рада: 
 

1. Проблем означен у задатку поставите у времену и простору! 
2. За разумевање задатка искористите изворе, односно Историјски атлас! 
3. Прикупите оне опште појмове (нпр. развој, промена, производња, итд.), односно 

појмове који се везују за одређено доба (нпр. кмет, цех, култ личности), којима се 
може приказати дати проблем! 

4. Уградите у свој састав информације и закључке које дају извори!  
5. Ако је потребно направите скицу, односно концепт! 
6. Откријте догађаје који су претходили проблему, затим узроке, последице! 
7. Формулишите претпоставке, објашњења! 
8. У текст уградите сопствена знања (нпр. имена, године), аспекте, мишљење! 
9. Трудите се да вам реченице буду јасне! 

10. Конципирајте текст и пазите на правопис! 
 
За информацију: 

Аспекти исправљања есеја:  

• разумевање задатка, 

• задовољава садржајним захтевима, 

• композиција одговора, логичност, правилна употреба језика. 

 
Желимо вам пуно успеха у раду! 
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Пажљиво прочитајте! 
 
Од следећих наведених задатака треба урадити укупно четири. 
 
Избор се врши по следећим критеријумима:  
За израду: 

Два кратка и два дугачка задатка, међу којима се сваки односи на различито 
раздобље и барем два се односе на мађарску историју.  

 
Пажљиво проучите задатке! 

 

 Редни 
број Раздобља, теме Тип задатка 

13. Противреформација Кратак 

14.  Привреда Западне Европе у раном Новом 
веку Дугачак 

15. Трећи свет Кратак 
Светска 
историја 

16. Противнички војни савези у Ι Светском 
рату Дугачак 

17. Друштвене промене у Арпадово доба Кратак 

18. Распад државе на три дела Дугачак 

19. Национално питање у доба реформи Кратак 

20. Однос Хабсбуршког двора и мађарских 
сталежа Дугачак 

21.  Председник владе Ђула Гембеш Кратак 

Мађарска 
историја 

22. Културна политика Кадаровог раздобља Дугачак 
 
Након проучавања задатака заокружите редни број изабраног задатка! 
 
Проверите исправност избора испуњавањем следеће табеле!  
 

Аспекти избора задатка Да 
Изабрали сте четири задатка?  
Изабрали сте барем два задатка из мађарске историје?  
Изабрали сте барем један задатак из светске историје?  
Изабрали сте два кратка и два дугачка задатка?  
Сва четири изабрана задатка су из различитих раздобља?  
(Раздобља су у табели одвојена дуплом линијом.) 

 

Једносмислено сте означили изабране задатке?  

Од задатака урадите само четири изабрана задатка, остало оставите празно! 

Приликом израде одговора може се писати скица (концепт)! 
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13.  Задатак је везан за противреформацију.                          (кратак) 
        Уз употребу извора и својих спознаја прикажите процес католичке обнове у 

Европи у 16-17. веку! У свом одговору скрените пажњу и на улогу уметности 
у том процесу и каквим је средствима помагала употпуњавање 
противреформације! 

 
 

Хронологија: 
 

1540. Папа Павле III је одобрио статут исусовачког реда. 
1542. Папа Павле III поново уводи инквизицију. 
1545-1563. Тридентски концил се одлучује за обнову католичке цркве. 
1564. Папа Пио IV  издаје списак забрањених књига, Индекс. 
1568. У Риму  започиње изградња прве барокне цркве, исусовачке Ил Ђезу. 
 
 

„Bárki, aki társaságunkban, melyet Jézusról kívánunk elnevezni, a kereszt lobogója 
alatt Isten harcosa kíván lenni, és csak az Urat és annak földi helytartóját a pápát 
akarja szolgálni, az ünnepélyes szüzességi fogadalom után lélekben legyen 
felkészülve arra, hogy olyan társaságtagja lesz, melynek célja a lelkeknek a 
keresztény tanok szerinti gondozása, a hit terjesztése nyilvános prédikációk útján, 
Isten igéjének szolgálata, lelki gyakorlatok és a gyermekek és a kereszténységet nem 
ismerők tanításában és a gyóntatásában megvalósuló szeretetszolgálat révén, illetve a 
keresztények hitben való megerősítése. ” (A jezsuita rend szabályzatából)  
 
«Било ко, ко  у нашем друштву које се спремамо назвати по Исусу, жели да под 
заставом крста буде борац Бога, и да служи само Господа и његовог намесника на овој 
земљи, папу, нека након свечане  девичанске заклетве буде спреман у души да ће 
постати чланом таквог друштва чији је циљ неговање душа по хришћанским учењима, 
ширење вере путем јавних проповеди, служење Божјој речи, душевне вежбе, а путем 
хоспиталских служби у учењу и исповедању деце и оних који хришћанство не познају, 
учвршчивање хришћана у својој вери.» (Из статута исусовачког реда) 
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Рубенс: Скидање с крста                              Фрањевачки самостан (манастир) у Папи 
 
III. Pál pápa a következőkben jelölte meg a zsinat célját: „Isten dicsőségére és 

magasztalására, a hit és keresztény vallás fejlesztésére és felemelésére, a 
tévtanok kiirtására, az egyház békéjére és egységére, a papság és a keresztény 
nép megjavítására, a keresztény név ellenségeinek megsemmisítésére”. 

 
Папа Павле III у следећем је назначио циљ концила: «За славу Божју и његово 

узвишење, за развој и уздизање вере и хришћанске религије, за истребљење 
кривих учења, за мир и јединство цркве, за побољшање свештенства и 
хришћанског света, за уништење непријатеља хришћанског имена». 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

Могући 
број 

Постигнут 
број Аспекти  

бодова 
Разумевање задатка  4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 6  
Откривање чињеница битних за догађаје 8  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 28  
  ДЕЛИЛАЦ 4 
Број испитних бодова 7  

 
14.  Задатак се односи на Западну Европу у раном Новом веку.                    (дугачак) 
      На основу извора и својих спознаја прикажите економске и друштвене   

промене  Западне Европе у раном Новом веку! 
 
„Császári felséged bizonyára tudja, hogy magam és unokaöcséim leghűségesebb 
alattvalóiként az Ausztriai-ház odaadó híveiként hajlottunk annak jólétét 
szolgálni…Az is ismeretes és nyilvánvaló, hogy Őcsászári Felsége a császári koronát 
támogatásom nélkül nem tudta volna megszerezni.” (Jakob Fugger levelében arra 
emlékezteti a császárt, hogy megválasztásához anyagilag jelentősen hozzájárult a 
Fugger-bank) 
 
«Ваше царско височанство засигурно зна да смо ја и моји побратићи као најверније 
присталице и одани поданици Аустријске куће спремни њену добробит служити... И то 
је познато и евидентно да Ваше Царско Височанство не би могло придобити царску 
круну без моје помоћи.» (Јаков Фугер у свом писму опомиње цара да је његовом избору 
материјално значајно придонела Банка Фугер) 
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СВЕТСКА ТРГОВИНА У 16. ВЕКУ 
 
Племенити метал, какао, кафа                      индустријски производ 
Дуван, шећер                                                   намирнице 
                                                                                 Караванкси путеви 
 
Робови                     алкохол                       зачин 
                                                                         Луксузна роба 
 

           ФУНКЦИОНИСАЊЕ МАНУФАКТУРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
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                                                                        реклама 
 
Власник мануфактуре                                                                               купац 
                                                                   Плаћа 
 
Плата 
 
Радник 
                                                              продаја 
Произведе 
 
 
роба 
 
„A spanyol király, a portugál király és Anglia királynője nem tartják méltóságukon 
alulinak, hogy a kereskedők ezen általános gyülekezetében [Antwerpenben] 
embereket tartsanak, akik őfelségeik üzleti ügyeit intézik… [A spanyol ügynökök] a 
királytól teljhatalmat nyertek, hogy szükség esetén tetszésük szerint, bármilyen 
összegű pénzről is legyen szó, zálogra vagy váltóra, vagy bármilyen más módon 
felvehessék, a királyt […] pénzügyileg lekötelezzék […]. (Lodovico Guiccardini 
antwerpeni beszámolója) 
 
«Шпански краљ, португалски краљ и егнлеска краљица не сматрају испод своје части 
да у овом општем скупу трговаца (у Антверпену) држе људе који би решавали послове 
њихових величанстава... (Шпански агенти) добили су од краља пуновласт да би у 
случају потребе по својој вољи подигну било коју своту новца на меницу или у залог, 
или било који други начин, а краља материјално задуже/обавежу ... (Извештај 
Лодовика Гуикардинија из Антверпена) 
 

Број душа у Лондону 
1485 50 000 
1560 90 000 
1600 500 000 
1700 700 000 
 
„A jövedelmét növelni kívánó nemesúr persze szintén felismerte a gyapjúban rejlő 
lehetőségeket. Először a közföldek, vagyis a falu és a földesúr által közösen használt 
legelők és szántók megkaparintására tett igen sikeres kísérletet. Később elég volt 
felbontania bérlőivel a szerződéseket, s máris ott álltak a hatalmas legelőterületek – 
szabadon! […] A földönfutóvá tett munkaerő pedig a városba tódult, nagy részét az 
ipar, kisebb részét a flotta és a hadsereg szívta fel.” (Szántó György Tibor: Anglia 
története) 
 
«Племић који је хтео да повећа своје приходе, наравно да је одмах препознао 
могућности које се крију у вуни. Најпре је веома успешно покушао да се домогне 
јавних поседа, тојест  њива и ораница које су село и велепоседник заједно користили. 
Касније је било довољно да прекине уговор са својим закупцима, и већ је имао огромне 
слободне њиве на располагању! ...  А радна снага коју је учинио изгнаником, похрлила 
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је у град, већи њен део је упила индустрија, а мањи флота и војска.» (Тибор Ђерђ 
Санто: Историја Енглеске) 
 
„Itália kiszorulását a nemzetközi forgalomból a kereskedelmi útvonalak 
áthelyeződésével szokták magyarázni. Hanyatlását a valóságban ennél összetettebb 
okokra kell visszavezetnünk. A félsziget városállamaiban a tőkefelhalmozás új 
képviselői, a kereskedők, bankárok a gazdasági társulásnak még primitív formáit 
sem hozták létre. Az egyéni tőkék nem vállalhatták a felfedezések kockázatát, majd 
az első kereskedelmi vállalkozások hosszú, néha évekig tartó megtérülési idejét.” 
(Barta János: Expanzió és új jelenségek a gazdaságban) 
 
«Истиснутост Италије из међународног саобраћаја навикли су да тумаче 
преусмеравањем трговачких путева. Њен пад у стварности морамо извести из 
сложенијих разлога. У градовима-државама полуострва нови представници гомилања 
капитала, трговци, банкари нису створили још ни примитивне облике економског 
удруживања. Приватни капитал није се примио ризика проналазака, затим ни дугог 
времена првих трговачких подузетништава којима би понекад више година требало да 
се уложено поврати.» (Јанош Барта: Експанзија и нове појаве у економији) 
 
„1492-től 1595-ig Nyugat-Indiából 2 milliárd pezeta aranyat és ezüstöt hoztak be 
Spanyolországba, s megközelítőleg ugyanekkora nem nyilvántartott összeget, és az 
egész mennyiségből Spanyolországban nem maradt több mint 200 millió pezeta, 100 
millió pénzben, 100 millió ingóságokban.” (J. de Ustariz, 1724) 
 
«Од 1492. до 1595. у Шпанију је из Западне Индије увежено злата и сребра у вредности 
од две милијарде  пезета, а приближно исто толико неевидентиране своте, а од целе 
количине у Шпанији није остало више од 200 милиона пезета, 100 милиона у новцу, 
100 милиона у покретнини.» (Ј. Де Устариз, 1724) 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………... 
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Могући 
број 

Постигнут 
број Аспекти  

бодова 
Разумевање задатка  8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 6  
Коришћење извора 10  
Откривање чињеница битних за догађаје 12  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 48  
  ДЕЛИЛАЦ 3 
Број испитних бодова 16  

 

15.  Задатак говори о проблемима трећег света.           (кратак) 
Прикажите уз помоћ следећих слика и сопственог знања какве појаве кризе 
су погодиле земље трећег света у другој половини XX века ! 

 
Експлозија становништва                     Становн. великих градова 2000.год 

 
 
 
Потрошња калорија у 1980.–1990. годинама (дан/особа) 

 
 

 
 

Индустријске 
земље 

Земље у 
развоју Укупно Година 

(милиона особа) 
1750 201   390   791 
1800 248   730   978 
1850 347   915 1262 
1900 573 1077 1650 
1950 858 1628 2486 
1975 1100 2900 4000 
2000 1400 4600 6000 

Град Становништво
(милион особа)

Мексико Сити 31,0 
Сао Паоло 25,8 
Шангај 22,7 
Пекинг 19,9 
Рио де Жанеиро 19,0 
Бомбај 17,1 
Џакарта 16,6 
Буенос Аирес 12,1 
Банкок 11,9 
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Терети дуговања (задужености) у 1980.-тим годинама 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

Могући 
број 

Постигнут 
број Аспекти  

бодова 
Разумевање задатка  4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 6  
Откривање чињеница битних за догађаје 8  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 28  
  ДЕЛИЛАЦ 4 
Број испитних бодова 7  

Укупна  
страна дуговања 
(милијарда долара) 

Терет дуговања 1988. 
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16.  Задатак је у вези догађаја који су претходили Првом светском рату.   (дугачак) 
Анализирајте на основу извора и сопственог знања разлоге стварања 
противничких војних савеза, и објасните колико је настављена борба за 
поновну расподелу света утицала на стварање појединих система савеза! 
 

 
Системи савеза у Европи након Бизмарковог повлачења 

 

 
Gyarmati egyezmény – Колонијални споразум 
Katonai szerződés – Војни уговор 
Hármas szövetség – Тројни савез 
Semlegességi szerződés – Уговор о неутралности 
 

Водеће велике силе и њихове колоније 
 

Матична држава (1910) Колоније 
У 1871. У 1910. 

 

Површина 
(1000 km2) 

Становништво
(1000 особа) Површина Становништво 

Површ. Становн. 

Енглеска 314 45 362 20 459 159 750 29 382 374 000 
Француска 536 39 600 1 206 6 469 12 341 54 000 
Немачка 541 60 926 – – 2 901 16 090 
Италија 287 34 671 – – 1 561 1 600 
Холандија 33 6 000 1 775 22 453 2 045 38 000 
Белгија 29 7 424 – – 2 356 20 000 
Португалија 89 5 550 1 917 3 873 2 100 7 500 
Шпанија 497 19 500 303 6 500 400 1 000 
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…………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Релативна расподела светске индустријске 
производње, 1880.–1913.  (%) 

Држава 1880 1900 1913 
Велика Британија 22,9 18,5 13,6 
Сједињене Државе 14,7 23,6 32,0 
Немачка 8,5 13,2 14,8 
Француска 7,8 6,8 6,1 
Русија 7,6 8,8 8,2 
Аустрија-
Мађарска 4,4 4,7 4,4 

Италија 2,5 2,5 2,4 

Индустријализација по особи, 1880–1913. 
(Основа упоређивања: Велика Британија  

у 1900. = 100) 
Држава 1880 1900 1913 

Велика Британија 87 (100) 115 
Сједињене Државе 38 69 126 
Француска 28 39 59 
Немачка 25 52 85 
Италија 12 17 26 
Аустрија-Мађарска 15 23 32 
Русија 10 15 20 
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…………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
Могући 
број 

Постигнут 
број Аспекти  

бодова 
Разумевање задатка  8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 6  
Коришћење извора 10  
Откривање чињеница битних за догађаје 12  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 48  
  ДЕЛИЛАЦ 3 
Број испитних бодова 16  

 
17.   Задатак је у вези Арпадовог доба.                                                                (кратак) 

Прикажите улогу настанка хришћанског краљевства и изградње нове 
државне организације у добу државних преображаја! 
 

«1. Десет села нека изгради једну цркву, коју ће опскрбити са два  плаца и исто толико 
робова, коњем и кобилом, шест волова и две краве, 30 комада ситне стоке. О одеждама 
и покривачима за олтар нека се брине краљ, а о свештенику и књигама бискуп. […] 
18. Ако је некоме Бог дао десет у једној години, десети део нека да Богу, а ако 
неко сакрије десетину, нека плати девет делова. А ако неко покраде десину 
одвојену бискупу, нека га осуде као лопова, а накнада штете која произилази из 
тога нека потпуно припадне бискупу. (Из законика Иштвана II, 1030.- 1038.) 
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8. Свештеници и жупани нека наложе свим сеоским судијама, да на њихову 
наредбу у недељу свако иде у цркву, стари и млади, мушкарци и жене, осим 
оних који чувају ватру. Ако неко због немарности а не зато што чува ватру 
остане код куће, таквога треба ишибати и ошишати. […] 
10. Ако неко мрсом (једењем меса) повреди свима познати период четири поста, 
онда нека пости недељу дана затворен. […] 
 

14. Ако нечији слуга убије слугу другога, слугу [убицу] треба дати уместо 
[убијеног] слуге, или нека га искупи [господар] и нека испашта [убица], као 
што смо то рекли.  
 

15. Ако неко од жупана окорелим срцем и заборављајући на душу – нека то 
буде далеко од срца које задржава верност – убиством своје жене укаља себе, по 
одлуци краљевског већа за педесет јунаца трба да се споразуме са жениним 
рођацима, и нека испашта по наредби црквених закона. А ако неки витез или 
богатији човек  учини исти тај злочин, по одлуци истога већа нека плати 
рођацима десет јунаца, и нека испашта као што смо то већ рекли. Ако овај 
злочин почини неко из народа, нека се за пет јунаца споразуме са рођацима, и 
нека га подвргну споменутом посту. (Из законика Иштвана I,око 1001.) 
 
„1. Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két telekkel s ugyanannyi rabszolgával 
lássanak el, lóval és kancával, hat ökörrel és két tehénnel, 30 aprómarhával. Ruhákról 
és oltártakarókról a király gondoskodjék, papról és könyvekről a püspök. […] 
18. Ha valakinek az Isten tizet adott egy évben, a tizedik részt adja Istennek, és ha 
valaki a tizedét elrejti, kilenc részt fizessen. És ha valaki a püspöknek elkülönített 
tizedet meglopja, mint tolvajt ítéljék meg, és az ebből eredő jóvátétel teljesen a 
püspöké legyen. (István II. törvénykönyvéből, 1030–1038 között) 
 

8. A papok pedig és az ispánok hagyják meg az összes falusi bíróknak, hogy ezek 
parancsára vasárnap mindenki menjen a templomba, öregek és fiatalok, férfiak és 
nők, kivéve azokat, akik a tüzet őrzik. Ha pedig valaki amazok hanyagsága folytán 
nem őrzés végett marad otthon, az ilyet verjék meg, és nyírják le. […] 
10. Ha valaki hús evésével megsérti a mindenki előtt ismeretes négy böjti időszakot, 
akkor egy héten át bezárva böjtöljön.  […] 
14. Ha valakinek a szolgája másnak a szolgáját megöli, a [gyilkos] szolgát adják a 
[megölt] szolga helyébe, vagy váltsa meg [ura] és [a gyilkos] vezekeljen, ahogy 
mondottuk. 
 

15. Ha valaki az ispánok közül megrögzött szívvel és lelkéről megfeledkezve – ami 
távol legyen a hűséget megtartók szívétől – felesége meggyilkolásával mocskolja be 
magát, a királyi tanács határozata szerint ötven tinóval egyezzék meg az asszony 
rokonaival, és vezekeljen az egyházi törvények parancsa szerint. Ha pedig 
valamelyik vitéz vagy gazdagabb ember esik ugyanazon bűnbe, ugyanazon tanács 
végzése szerint a rokonoknak fizessen tíz tinót, és vezekeljen, ahogy mondottuk. Ha 
pedig a népből való ember követi el ugyanezt a bűnt, öt tinóval egyezzék meg a 
rokonokkal, és vessék alá az említett böjtnek. (István I. törvénykönyvéből, 1001 körül) 
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XI. század – једанаести век 
Előkelők – велепоседници 
Vitézek – витезови 
Várjobbágyok – тврђавни кметови 
Közrendűek – јавни сталежи 
Rabszolgák – робови 

XIII. század eleje – почетак XIII века 
Nemesek – племићи 
Szerviensek – сервијенти (краљевски витезови) 
Várjobbágyok – тврђавни кметови 
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Могући 
број 

Постигнут 
број Аспекти  

бодова 
Разумевање задатка  4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 6  
Откривање чињеница битних за догађаје 8  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 28  
  ДЕЛИЛАЦ 4 
Број испитних бодова 7  

18.  Задатак је у вези наредног века после расцепа државе на три дела.   (дугачак)  
Прикажите и анализирајте на основу извора и сопстевног знања замисли 
које су имале за циљ уједињење државе између 1541. и 1629., као и факторе 
који су спречавали остваривање тога!  
 

« Уговор са краљицом (Изабелом) је већ спроведен, а државу је запосела војска 
краља Фердинанда. На ту вест су се Турци латили оружја, и кренули у жесток 
напад […] бојим се да ће Турци на крају зиме направити крај нашем постојању. 
[…] Да не би ми, који смо у нади за слободом збацили са нас турски јарам, 
подложили се под хришћанске кнежевине, да се преваримо у нашим 
очекивањима: у име Исуса преклињем Величанство, брините се о нама у овој 
нашој великој потреби, да нас од претеће опасности сачува милост Величанства, 
а за чију пропаст тако настоји противник, да је себи од почетка поставио за циљ 
да на мађарским рушевинама себи утре пут у недра хришћанске републике, а 
да ми и у будућности можемо бити први који пружају услуге тој републици и 
њој нудимо и своју крв. (Писмо Фратра Ђерђа цару Карлу V, 1551.) 

„Доклегод је Mађарска Kруна тамо горе, код народа јачих од нас, нека то буде 
немачки, и док мађарско краљевство такође зависи од немачког, увек је 
потребно и корисно одржавати једну мађарску кнежевину у Ердељу, јер и 
њима [сталежима краљевске Мађарске]је то у заштиту и корист. А ако би Бог 
дао то, да Мађарска Круна у Мађарској ниче у мађарским рукама, у оквиру 
једног крунисаног краљевства, тако опомињемо и ердељце да се од тога не 
оцепе, или буду против тога, него напротив, да помогну сходно својим 
способностима, и у једнаком значају да се по старом начину подају под круну.” 
(Из тетсамента Иштвана Бочкаија, 1606.) 
 
«Да сам се ја дао крунисати, нико од мене не би био луђи, беднији кнез, јер би 
Турци одмах затражили од мене да им предам пограничне куће државе, а за 
које да се нисам трудио, би тиме претио да ће ме напасти поред Немаца.»  
(Из писма Габора Бетлена, 1620.) 
 
„A szerződés a királynéval (ti. Izabellával) már végrehajtatott, s az országot Ferdi-
nánd király seregei szállották meg. A török azonban ennek hírére fegyvert fogott, s 
erős haddal támadott meg […] félek, hogy a török a télen véget vet fennállásunknak. 
[…] Nehogy tehát mi, kik a szabadság reményében ráztuk le magunkról a török 
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jármát, vetettük magunkat a keresztény fejedelmek alá, e reményünkben megcsa-
lattassunk: a Krisztus szerelmére könyörgök Felségednél, gondoskodjék rólunk e 
nagy szükségünkben, hogy a bennünket fenyegető veszélytől Felséged kegyelme 
által megóvassunk, s kiknek romlására oly igen törekedik az ellenség, hogy eleitől 
fogva célul tűzte ki magának a magyar nemzet romjain keresztül törni utat a ke-
resztény köztársaság kebelébe, mi e köztársaságban a jövőre is elsők lehessünk szol-
gálatunkat annak javára vérünk ontásával felajánlanunk.” (Fráter György levele V. 
Károly császárnak, 1551) 

 

„Valameddig pedig a Magyar Korona ott fenn, nálunknál erősebb nemzetségnél, a 
németnél lészen, és a magyar királyság is a németeken forog, mindenkor szükséges 
és hasznos egy magyar fejedelmet Erdélyben fenntartani, mert nékik [ti. a királyi 
Magyarország rendjeinek] is oltalmukra, javukra lészen.  Ha pedig Isten azt adná, 
hogy a Magyar Korona Magyarországban magyar kézhez kelne, egy koronás 
királyság alá, úgy az erdélyieket is intjük, nem hogy attól elszakadnának, vagy abban 
ellent tartanának, de sőt segéljék tehetségük szerént, és egyenlő értelemből azon 
korona alá a régi mód szerint adják magukat.”(Bocskai István végrendeletéből, 1606) 
 

„Ha én magamat megkoronáztattam volna, soha énnálam bolondabb, nyomorultabb 
fejedelem nem lött volna, mert a török mindjárt az országnak végházait én tőlem 
megadatni kívánta volna, melyet ha nem cselekedém, azontúl avval fenyegetne, 
hogy ellenem támad az német mellé.”(Bethlen Gábor leveléből, 1620) 
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Могући 
број 

Постигнут 
број Аспекти  

бодова 
Разумевање задатка  8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 6  
Коришћење извора 10  
Откривање чињеница битних за догађаје 12  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 48  
  ДЕЛИЛАЦ 3 
Број испитних бодова 16  
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19.  Задатак је у вези привредног живота у доба реформи.                  (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања почетке мађарске 
индустријализације, и откријте противречности!  

 
« Фабричких и индустријских зона је тако мало  и безначајне су у држави, да 
једва заслужују посебну напомену. За циљеве опште потрошње  ради неколико 
фабрика стакла и папира. Постоје две фабрике , у Холичу и Понђелеку, где 
производе посуђе које се зове «фајенс».  Једна  фабрика производи ваљану вуну 
(грубо сукно), а три индустријске зоне  (Гач, Темешвар и Подхеринг) производе 
чоју. У Овару постоји један комплекс за ткање вуне, једна фабрика коже у 
жупанији Мошон, фабрика кола у Будиму и Нађвараду, ткаоница чарапа у 
Братислави, а више индустријских зона се бави производњом гвозденог и 
бакреног посуђа и алата. Постоји неколико постројења за «кување» који 
производе шалитру, стипсу, лужину и вински камен. Отприлике помњањем 
свега овога смо исцрпили листу мађарске индустрије.» (Гергељ Беревици: О 
трговини и индустрији Мађарске, 1797.) 
 

„A gyár- és ipartelep oly kevés és jelentéktelen ez országban, hogy a külön felvételt 
alig érdemlik meg. A közönséges fogyasztás céljaira szolgáló munkával néhány 
üveg- és papírgyár van elfoglalva. Két gyár létezik Holicson és Pongyeleken, ahol 
fayence-nak nevezett edényt állítanak elő. (…) Egy (…) halinát [durva posztó], 
három ipartelep Gácson, Temesvárott és Podheringen posztót gyárt. Van Óvárott egy 
gyapjút szövő telep, egy bőrgyár Moson megyében, kocsigyár Budán és 
Nagyváradon, harisnyaszövöde Pozsonyban, vas- és rézedények  és szerszámok 
előállításával több ipartelep foglalkozik. Néhány főzőtelep van, melyek salétromot, 
timsót, lúgot, borkövet termelnek. Nagyjából ezek felemlítésével kimerítettük volna 
Magyarország iparát.” (Berzeviczy Gergely: Magyarország kereskedelméről és iparáról, 
1797) 

 
„Статус [држава] поступа исправније ако она сама не подиже државе, јер статус 
у многим погледима није баш способна за „фабриковање“, а у рукама статуса 
би се лако могао изродити и монопол; него би у звање статуса желели да 
положимо да помаже природно настајање фабрика, отклања препреке 
њиховом процвату, да им даје сигурност и заштиту, испод чијег заштитног 
штита новонастајућа фабричка индустрија може само да ојача.“ (новине Пешти 
Хирлап, Кошутова уредничка напомена, 1842.) 
 

„A status [állam] helyesebben cselekszik, ha maga gyárakat nem állít, mert a status 
sok tekintetnél fogva nem igen alkalmas a gyárnokságra, ami a status kezében 
különben is könnyen egyedárusággá fajul; hanem azt véljük a status hivatásában 
feküdni, hogy a gyárak természetes keletkezésének, a virágzásának akadályait 
elhárítsa, s biztonságot és oltalmat adjon, melyek védpajzsa alatt a keletkező gyáripar 
megerősödhessék.” (Kossuth szerkesztői megjegyzése, Pesti Hírlap, 1842) 
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Индустрија и саобраћај Мађарске у доба реформи 
 
„Кошут је имао велику улогу у оснивању Индустријског удружења, а затим и 
мађарског Трговинског друштва. Приликом првог индустријског сајма (1842.) 
Кошут је био убеђен у томе да ће развијенија аустријска и чешка индустрија 
заједничком царинском територијом угушити мађарске иницијативе. Зато су 
потребне заштитне царине. 
На скупштини 1843-44. доњи дом је изгласаосамостални мађарски систем 
заштитне царине, али је краљ одложио суштинску расправу тог питања. Тада је 
опозиција ради заштите мађарске индустрије основала друштвено 
организацију – Удружење за унапређење индустрије и занатства [Védegylet 
(1844.)]. Они који су ступили у ту организацију су прихватили да ће током 
наредних 6 година амо онда купити страну робу, ако не постоји одговарајући 
мађарски производ.“ (Панон енциклопедија – делови) 
 

„Kossuthnak nagy része volt az Iparegyesület, majd a magyar Kereskedelmi Tár-
saság létrehozásában. Az első ipari kiállítás (1842) alkalmával Kossuth meggyőződött 
arról, hogy a fejlettebb osztrák és cseh ipar közös vámterülettel megfojtaná a magyar 
kezdeményezéseket. Ezért védővámokra van szükség. 
Az 1843–44-es országgyűlésen az alsótábla megszavazta az önálló magyar védő-
vámrendszert, de a király elhalasztotta a kérdés érdemi tárgyalását. Az ellenzék 
ekkor a magyar ipar védelmére társadalmi szervezetet, Védegyletet (1844) alakított. 
Az ide belépők vállalták, hogy 6 éven át csak akkor vásárolnak külföldi árut, ha a 
megfelelő hazai termék hiányzik.” (Pannon enciklopédia – részletek) 
 

Прва генерација трговаца пољопривредним производима се обично појављује у 
већим центрима житних предела, затим трговина житом воденим путевима 
доспева у центре, Ђур, а касније Пешту. Нпр. оснивач имовине поредице 
Хатвањ-Дојч је кренуо из Арада и обављао је трговину пољопривредних 
производа са великих имања јужне Мађарске, занимао се и пословима 

метална индустрија 
производња машина 
парни млин 
производња шећера 
текстилна индустрија 

- жељезница 
- бродске линије
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осигурања, а када се преселио у Пешту инвестирао је у изградњу жељезнице. 
Следећа генерација већ оснива парне млинове, гради фабрике шећера, а 
касније и пилане и фабрике папира. (Текст из уџбеника) 
 

„A terménykereskedők első nemzedéke általában a nagyobb gabonatermő vidékek 
központjában tűnik fel, majd a gabonakereskedelem vízi útjain jut a központokba, 
Győrbe, utóbb Pestre. A Hatvany-Deutsch család vagyonának alapítója pl. Aradról 
indult, s a dél-magyarországi nagybirtok terménykereskedelmét bonyolította le, biz-
tosítóüzlettel foglalkozik, majd Pestre költözve vasútépítésekbe invesztál. A követke-
ző nemzedék már gőzmalmokat alapít, cukorgyárakat épít, később fűrésztelepeket és 
papírgyárakat is. (Tankönyvi szöveg) 
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Могући 
број 

Постигнут 
број Аспекти  

бодова 
Разумевање задатка  4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 6  
Откривање чињеница битних за догађаје 8  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 28  
  ДЕЛИЛАЦ 4 
Број испитних бодова 7  
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20. Задатак је у вези односа Хабсбургшког двора и мађарских сталежа у XVIII 
веку.                                       (дугачак) 
Анализирајте уз помоћ извора и сопственог знања функционисање 
Хабсбуршке државне организације са аспекта развоја односа двора и сталежа 
у периодо од 1711. до 1791. ! Осврните се на разлоге промене правног стања и 
његове последице!  

„Прекидањем мушке лозе вашег најсветијег царског и краљевског величанства 
[…] престо по праву наслеђивања прелази и Мађарској и њеној круни, као и 
крајевима, државама и покрајинама које јој припадају и уз помоћ Бога су јој 
враћене, или ће јој бити враћене, и на женску лозу величанствене Аустријске 
Домовине  […] недељиво и неодвојиво, међусобно и заједнички […] владавину 
и управљање владом коначно уступају. Његово најсветије царско и краљевско 
величанство милосрдно ће потврдити и поштовати сва права, слободе, 
привилегије […]створене законе и усвојене обичаје […] за државу и делове који 
су јој прикључени са свим верним рукама и сталежима.“ (Мађарска прагматска 
санкција)  
 

„Ő legszentségesebb császári és királyi felsége férfiágának magvaszakadtával […] az 
öröklési jogon való utódlást Magyarországban és koronájában, s az Isten segedelmé-
vel már visszaszerzett és visszaszerzendő ehhez tartozó részekben, országokban és 
tartományokban, felséges Osztrák Házának nőágára is […] feloszthatatlanul s elvá-
laszthatatlanul, kölcsönösen és együttesen […] uralkodás és kormányzás végett átru-
házzák. Ő legszentségesebb császári és királyi felsége az ország s az ahhoz kapcsolt 
részek összes hű karainak és rendeinek minden […] jogait, szabadságait, kiváltságait 
[…] az alkotott törvényeket és helybenhagyott szokásokat. […] kegyelmesen meg-
erősíti, s meg fogja tartani.” (Pragmatica Sanctio) 
 
„1. § Слично томе, његови потомци, краљеви Угарске и њених припојених 
делова који ће бити законито крунисани такође ће несмањено одржати исте 
привилегије, поменуте повластице и законе за тела и сталеже земље и њених 
припојених делова.“ (закон из 1723. о посебним привилегијама племства) 
 

„1. § S hogy a nemesi kiváltságnak örvendő embert, idézés s a törvény kellő útján 
való elmarasztalás nélkül, személyében s vagyonában semmi módon meg ne ká-
rosítsák: azt az ország és a hozzákapcsolt részek karai és rendei Ő szent felsége bele-
egyezésével elhatározzák.” (1723. évi V. törvénycikk a nemesség különös kiváltságáról) 
 
„Руке и сталежи државе подносе понизни предлог декрета краљевском светом 
величанству на одобрење: 
1. § Када се уред палате и намеснички уред који је са њим законски повезан у 
будућности упразне, и то преко једне године, не могу остати празни. 
2. § И када је постављен назад на потпуну и законску власт и право, на томе ће 
се задржати. 
3. § Овим законским правом нека се у потпуности служе како стари уред, тако и 
нови уред палате.“ (IX члан закона из 1741. године о уреду палате) 
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„Az ország karai és rendei alázatos előterjesztését a királyi szent felség helyeselvén, 
határoztatott: 
1. § Hogy mikor a nádori és a vele törvény szerint összekötött helytartói hivatal 
jövendőben megüresedik, az egy éven túl, nem fog üresedésben hagyatni. 
2. § És hogy az teljes és törvényes hatalmába és jogába visszahelyeztetvén, abban 
meg fog tartatni. 
3. § E törvényes joghatósággal pedig teljesen éljenek az országnak úgy a jelenlegi 
nádora, mint a jövendőbeliek.” (1741. évi IX. törvénycikk a nádori hivatalról) 
 
„5. § У случају упражњавања места у краљевском савету намесника, из сваког 
дела државе могу се запослити мушкарци који су способни и познају државне 
послове и устав, Мађари поседници.“ (XI члан закона из 1741. године о извршавању 
мађарских послова и ствари од стране Мађара) 
 

 „5. § Üresedések bekövetkező eseteiben pedig ezen királyi helytartótanácsba az or-
szág minden részeiből alkalmas s az ország dolgait és alkotmányát ismerő férfiakat, 
birtokos magyarokat alkalmazand.” (1741. évi XI. törvénycikk a magyar dolgoknak és 
ügyeknek magyarok által való intézéséről) 
 
„[…] Mађарска, заједно са деловима који су јој прикључени, слободна и са 
државном управом на потпуно законски начин односно (урачунавајући све  
владине органе) независно, значи да није потчињена другој држави или делу 
државе него постојањем сопствене државе и устава, услед тога одговарајући 
према члановима закона 1715:III. , као и 1741:VIII.  и XI. , од законски 
крунисаног наследног краља, и од Његовог светог величанства и његових 
наследника, мађарских краљева, је држава по властитим законима и обичајима, 
а не на начин како се управља и влада другим покрајинама.» (X члан закона из 
1790/91. године о независности Мађарске и њених припојених делова) 
  
 „[…] Magyarország, a hozzá kapcsolt részekkel együtt, szabad és kormányzatának 
egész törvényes módját illetőleg (beleértve mindenféle kormányszékeit) független, 
azaz semmi más országnak vagy résznek alá nem vetett, hanem saját állami léttel és 
alkotmánnyal bíró, s ennélfogva az 1715:III. tc., valamint az 1741:VIII. tc. és XI. cik-
kelyek rendelésének megfelelően, törvényesen megkoronázott örökös királyától, és 
így Ő szent felségétől s örököseitől, Magyarország királyaitól, tulajdon törvényei és 
szokásai szerint, nem pedig más tartományok módjára igazgatandó és kormányozan-
dó ország.” (1790/91. évi X. törvénycikk Magyarország és a hozzákapcsolt részek függet-
lenségéről) 
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Хабсбуршка административна организација у Мађарској 
 

 

 
Király – краљ 
Központi hivatalok – централни уреди 
Magyar udvari kancellária – Мађарска дворска    
                                                    канцеларија 
Udvari Haditanács – Дворски војни савет 
Udvari Kamara – Дворска комора 
Magyar Kamara – Мађарска комора 
Harmincad hivatalok – Канцеларије тридесетине 
Pénzverőházak – Ковачнице новца 
Bánya- és sókamarák – Рударске и коморе за со 
Szabad királyi városok – слободни краљевски    
                                              градови 
Postamesterek – управници поште 
Adó- és tizedszedők – убирачи пореза и десетине 
 

Titkos tanács – тајно веће 
Magyar tanács – мађарски савет 
Helytartótanács – Савет намесника 
Rendiség – сталештво 
Nádor – палатин (припада уреду палате) 
Országgyűlés – скупштина (парламент) 
Vármegyék – жупаније 
Főispán – главни жупан 
Alispán – заменик жупана 
Főméltóságok – главни достојанственици 
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Могући 
број 

Постигнут 
број Аспекти  

бодова 
Разумевање задатка  8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 6  
Коришћење извора 10  
Откривање чињеница битних за догађаје 12  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 48  
  ДЕЛИЛАЦ 3 
Број испитних бодова 16  

21.  Задатак се везује уз председника владе  Ђулу Гембеша.                          (кратак) 
Прикажите на основу следећег извора и сопственог знања политичке и 
друштвене циљеве Ђуле Гембеша, и откријте покретне опруге његовог 
програма! 

 
Хронологија: 
 
1933. Гембеш борави у посети Хитлеру. Мађарско-немачки трговински уговор отвара 
немачко тржиште пред мађарским аграрним производима. 
1935. Гембеш покушава увести систем заштите интереса (корпорација) и 
једнопартијски систем. 
 
Постављен сам пред тежак задатак […] Надам се да ће ми народ помагати, 
ценећи моју досадашњу делатност, јер над тешкоћама можемо владати само 
заједничким и хармоничним радом […] Према унутра, као и према споља, 
објављујем миран рад и стварање средстава која су за то потребна. Објављујем 
мисли националне егоцентричности, јер међу данашњим односима и у датом 
случају мађарског народа само ова мисао може бити узор политичким вођама и 
политичком друштву […] Осећање и замисао ми је да душу целог народа треба 
преобликовати. Та околност да дуго нисмо могли уживати у могућности 
независног националног постојања, поставља за потребно да народ и душевно 
поставе у круг мисли независне Мађарске […] Сваког једнако сматрам за 
Мађара, који заједно самном и овлашћенима верно служи народу. Објављујем 
борбу против естремиста, и под свим околностима намеравам да одржим 
правни ред, без кога нема мирног рада, и нема народног оснажења […] Свако 
треба да помогне у томе да омогућимо производни рад, да покренемо 
циркулацију крви привредног живота. Желим да поразим свакога ко у 
данашње време, када сви слојеви становништва воде тешку борбу за 
свакодневни хлеб, жели да игра улогу користољубивог зеленаша […] Сазвао сам 
своје колеге да их упознам са својим народним радним пројектом, који […] то 
има за циљ, да и влада и народ имају свог водича […] Желим да будем 
грађевински радник и вођа новој генерацији. Ми који смо били у рату боље смо 
упознали живот и социјалне невоље него други, јер смо се ми борили заједно са 
онима који зарађују свој хлеб жуљевитим рукама, а такође и са онима који су 
вековима стварали темеље народа […] Као брат позивам свакога на рад, и 
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уверен сам да сваки Мађар жели исто што и ја.“ (Прва изјава председника владе 
представницима штампе, 1932.) 
 
„Nehéz feladat elé állíttattam […] Remélem, hogy a nemzet, méltányolva eddigi 
tevékenységemet, segítségemre lesz, mert a nehézségeken csak közös és harmonikus 
munkával lehetünk úrrá […] Befelé úgy, mint kifelé hirdetem a békés munkát és az 
ehhez szükséges eszközök megteremtését. Hirdetem a nemzeti öncélúság gondolatát, 
mert a mai viszonyok között és a magyar nemzet adott helyzetében csak ez a 
gondolat lehet eszménye a politikai vezetőnek és a politikai társadalomnak […] 
Érzésem és elgondolásom az, hogy az egész nemzet lelkét át kell formálni. Az a 
körülmény, hogy sokáig nem élvezhettük a független nemzeti lét lehetőségeit, szük-
ségessé teszi, hogy a nemzet lelkileg is beállíttassék a független Magyarország gon-
dolatkörébe […] Mindenkit egyformán magyarnak tartok, aki a nemzetet velem és az 
arra hivatottakkal együtt híven szolgálja. A szélsőségek ellen harcot hirdetek, és 
minden körülmények között fenntartom a jogrendet, amely nélkül nincs békés 
munka, és nincs nemzeti megerősödés […] Mindenkinek segítenie kell abban, hogy a 
termelőmunkát lehetővé tegyük, hogy megindítsuk a gazdasági élet vérkeringését. 
Le akarok sújtani mindenkire, aki a mai időkben, amikor a lakosságnak valamennyi 
rétege nehéz küzdelmet folytat a mindennapi kenyérért, haszonlesésből uzsorás 
szerepet akar játszani […] Összehívtam kollégáimat, hogy megismertessem velük 
nemzeti munkatervemet, amelynek […] az a célja, hogy a kormánynak is, a nemzet-
nek is vonalvezetője legyen […] Én az új generációnak építőmunkása és vezére aka-
rok lenni. Mi, akik a háborúban jártunk, jobban megismertük az életet, a szociális ba-
jokat, mint mások, mert mi együtt küzdöttünk azokkal, akik kérges tenyérrel keresik 
kenyerüket és azokkal is, akik évszázadokon át a nemzet fundamentumát alkották 
[…] Testvérként hívok mindenkit a munkához, és meg vagyok győződve, hogy 
minden magyar velem egyet akar.” (A miniszterelnök első nyilatkozata a sajtó képviselői-
hez, 1932) 
 
„A szükséges belső reformok elmaradtak; az elszakított magyarság erkölcsi, anyagi, 
külpolitikai támogatást tőlünk nem kapott. A belső süllyedést és a külső közönyt egy 
revizionista lárma leplezte el, melyet az itteniek meguntak s az ottaniak 
megsínylettek (…), a határokon, melyeket odébb akartunk tolni, kínai falat emeltünk 
tájékozatlanságból (…). Az irredenta ódákat szavaló magyar fiatalság (…) tanuljon 
állami költségen csehül, románul, szerbül, ismerje meg a helyzetet, amelybe sorsa 
helyezte (…). A magyar reformnak két nagy akadálya van: az egyik a nagybirtok, a 
másik a banktőke. (Németh László: Lesz-e reform? 1935) 
 
„Потребне унутрашње реформе су изостале; отцепљени Мађари од нас нису 
добили моралну, материјалну и спољно-политичку помоћ. Унутрашње тонуће 
и спољашњу равнодушност открила је једна ревизионистичка ларма која је 
овдашњим људима дојадила, док су тамношњи због ње настрадали, трпели (...), 
на границама, које смо желели даље померити, из  необавештености подигли 
смо кинески зид (...) Мађарска омладина, која  рецитује иредентистичке оде (...), 
нека на државном трошку учи чешки, румунски, српски, нека упозна ситуацију 
у коју ју је судбина довела (...). Мађарске реформе имају две велике препреке: 
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једна је велики посед, а други је банковни капитал. (Ласло Немет: Хоће ли бити 
реформе? 1935) 
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Могући 
број 

Постигнут 
број Аспекти  

бодова 
Разумевање задатка  4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 6  
Откривање чињеница битних за догађаје 8  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 28  
  ДЕЛИЛАЦ 4 
Број испитних бодова 7  
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22. Задатак се везује уз идеологију и културну политику Кадаровог раздобља. 
         (дугачак) 

Прикажите на основу извора и сопственог знања карактеристике културне 
политике, и анализирајте противречности! 

 
„Партија и влада првенствено подржавају стварање социјалистичко- 
реалистичких дела, али пружају помоћ и сваком другом напредном, 
реалистичком правцу, а задржавајући право рецензије обезбеђује јавност и 
таквим правцима који нису реалистички, али нису у супротности са народном 
демократијом. Исто тако одбија свако такво настојање, које за циљ има 
подривање државног и друштвеног поретка народне демократије.“ (Одлука 
Политичког одбора Централног комитета МСМП о издавању књиге, септембар 1957.) 
 

„A párt és a kormány elsősorban a szocialista-realista alkotások létrejöttét támogatja, 
de segítséget ad minden más haladó, realista irányzatnak, s a bírálat jogát fenntartva 
nyilvánosságot biztosít olyan nem realista irányzatoknak is, amelyek nem állnak 
szemben ellenségesen a népi demokráciával. Ugyanakkor elutasít minden olyan 
törekvést, amely a népi demokrácia állami és társadalmi rendjét akarja aláásni.” (Az 
MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a könyvkiadásról, 1957. 
szeptember) 
 
„Институције које се везују уз поједине уметничке гране: издавачи књига, 
редакције, филмска индустрија, позоришта, биоскопи, радио и телевизија, 
организације музичке и ликовне уметности, руководиоци установа за забаву и 
њихови сарадници нека обезбеде долажење до изражаја уметничку политику 
партије, и нека у средиште свога рада поставе народно просвећивање 
социјалистичког духа безситничавости. Разним средствима нека се брину о 
томе да праве вредности мађарске и међународне културе, а пре свега дела 
социјалистичке културе допру до све ширих слојева. Нека се боре против 
малограђанског укуса, кича, разних декадентних буржоаских праваца, и 
добротворним утицајем укуса јавности помогну укидању противречности 
захтева заосталијих маса и захтевима вишег слоја социјалистичке културе.“ 
(одлуке и документи Мађарске социјалистичке радничке партије, 1958.) 
 

„Az egyes művészeti ágakhoz kapcsolódó intézmények: könyvkiadók, szerkesztősé-
gek, filmgyárak, színházak, mozik, a rádió és a televízió, zenei és képzőművészeti 
szervek, szórakoztató intézmények vezetői és munkatársai biztosítsák a párt mű-
vészetpolitikájának érvényre jutását, és állítsák munkájuk középpontjába a minden 
szűkkeblűségtől mentes, szocialista szellemű népművelés feladatait. Változatos 
eszközökkel gondoskodjanak arról, hogy a magyar és a nemzetközi kultúra igazi 
értékei, s mindenekelőtt a szocialista kultúra alkotásai minél szélesebb rétegekhez 
eljussanak. Küzdjenek a kispolgári ízlés, a giccs, a különböző dekadens burzsoá 
irányzatok ellen, és a közönség ízlésének jótékony befolyásolásával segítsenek meg-
szüntetni az elmaradottabb tömegek kívánságai és a szocialista kultúra magasabb 
rendű igényei közötti ellentmondást.” (A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 
dokumentumai, 1958) 
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 „Имали су власт, а уз то је ишло и одговарајуће покриће насиља. Било им је у 
власти да раздвајају уметничка дела, и то на дозвољена и недозвољена дела, 
делити на добра и лоша дела, да стављају писце на разноразне забрањене 
листе, да забране дела, отпуштају редакције листова, обустављају 
функционисање установа и затим их поново покрећу (дозвољавају). […] У 
суштини основно начело „политике“ и „књижевности“ наизглед мирног 
живота једно поред другог је уствари било веома оштро. У пракси је то значило 
одвојени живот таквог карактера и степена, у коме се политика није мешала у 
рад књижевника све док је он само писао, али је себи задржала право да се 
умеша у свакој ситуацији када је писање, односно сам књижевник, прелазећи 
границе свога радног места, хтео да буде познат у јавности.“ (Акош Силађи: 
Остати стојећи, 1979.) 
 

„Volt hatalmuk, és ennek megvolt a kellő erőszakfedezete. Hatalmukban állt a mű-
veket szelektálni, engedélyezett és nem engedélyezett művekre, jó és rossz művekre 
osztani, írókat ilyen-olyan tiltó listákra tenni, műveket betiltani, lapok szerkesztősé-
gét meneszteni, intézmények működését felfüggeszteni és aztán újra engedélyezni. 
[…] Az alapelv lényegében »a« politika és »az« irodalom békés egymás mellett élését 
mondta ki. A gyakorlatban ez olyan jellegű és fokú különélést jelentett, amely mellett 
a politika mindaddig nem szólt bele az író dolgába, ameddig az csak írt, viszont 
fenntartotta magának a beleszólás jogát minden ponton, ahol az írás, illetve maga az 
író, átlépve műhelye határát, nyilvánossá akart válni.” (Szilágyi Ákos: Állóban marad, 
1979) 
 
„Једноом је само зазвонио телефон: треба да идем код Ђерђа Ацела заменика 
министра за културу. […] Ацел ме је са тиме прихватио да је јуче видео филм: 
одлично. Једним сажаљивим покретом је махнуо према горе […] ови су 
забранили, нешто треба да се уради, да нешто исечемо у интересу филма. 
Питао сам: шта? Казао је: свеједно. Ипак, шта? Не разумете? Донесите један 
комад филма, као да сте то исекли, и промените наслов. […]. (Део из интервјуа са 
филмским редитељем Иштваном Сабоом, 1997.)  
 

„Egyszer csak jött egy telefon: menjek be Aczél György kulturális miniszterhelyettes-
hez. […] Aczél azzal fogadott, hogy tegnap látta a filmet: kitűnő. Egy lesajnáló 
mozdulattal fölfelé mutatott […] hogy ezek betiltották, muszáj valamit csinálni, vág-
junk ki valamit a film érdekében. Kérdeztem: mit? Azt mondta: mindegy. Mégis mit? 
Nem érti? Hozzon be egy darab filmet, hogy ezt kivágta, és változtassa meg a címet. 
[…].” (Részlet a Szabó István filmrendezővel 1997-ben készült interjúból) 
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Могући 
број 

Постигнут 
број Аспекти  

бодова 
Разумевање задатка  8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 6  
Коришћење извора 10  
Откривање чињеница битних за догађаје 12  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 48  
  ДЕЛИЛАЦ 3 
Број испитних бодова 16  
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Максималан 
број бодова 

Постигнут 
број бодова 

I. Једноставни, кратки задаци 44  
II. Текстуални задаци уз анализу:  
13. Противреформација   7  
14. Привреда Западне Европе у раном Новом веку 16  
15. Трећи свет   7  
16. Противнички војни савези у Ι Светском рату 16  
17. Друштвене промене у Арпадово доба   7  
18. Распад државе на три дела 16  
19. Национално питање у доба реформи   7  
20. Однос Хабсбуршког двора и мађарских сталежа 16  
21. Председник владе Ђула Гембеш   7  
22. Културна политика Кадаровог раздобља 16  
II. Текстуални задаци уз анализу: 46  

I. + II. Укупно 90  
 
 

   
   
 Наставник који исправља  

 
 Датум: ......................................  
 
 
 

   

Elért 
pontszám / 
постигнут 
број бодова 

Programba  
beírt pontszám / 
број бодова 
уписаних у 
програм  

 
I. Egyszerű, rövid feladatok /  
I. Једноставни, кратки задаци    

 
II. Szöveges, kifejtendő feladatok /  
II. Текстуални задаци уз анализу      

      
      
      
           

javító tanár / 
 наставник који исправља  

Jegyző / записничар 

 
 
 Dátum/Датум: ..........................  Dátum/Датум: .....................  
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