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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 се односи на Августов принципат. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
„[…] én egy olyan tisztséget sem fogadtam el, amelyet őseink szokása ellenére 
ruháztak rám. Azt, aminek végrehajtására a senatus megkért, tribunusi 
felhatalmazásom birtokában hajtottam végre. Ebben a hatáskörben magam kértem öt 
ízben a senatustól hivatali társat, és meg is kaptam.” (Augustus önéletrajza) 
 
„[...] нисам прихватио ни једну такву функцију, коју су ми мимо обичаја предака хтели 
доделити. Оно што је Сенат замолио да спроведем, спровео сам са трибунским 
овлашћењем. У овом делокругу сам од Сената пет пута тражио законитог сарадника, и 
добио сам.“ (Августова биографија) 
 
„Útját nem állta senki sem, mert a nyakasabbak elhullottak a harcmezőn vagy a 
halálos ítéletek következtében, a nemesség többi tagja pedig minél jobban hajlott a 
szolgaságra, annál jobban gyarapodott vagyonban és méltóságban […]. Az állam 
tehát nagy változáson esett át, s nyoma sem maradt a régi, érintetlen közéleti 
szellemnek: feladva az egyenlőséget, minden ember a princeps parancsait leste […].” 
(Tacitus: Annales) 
 
„Нико му није стао на пут, јер су тврдоглавији пали на борбеном пољу или били 
осуђени на смртну пресуду, а други чланови племства што су више били наклоњени 
ропству, боље су се богатили у имовини и достојанству [...]. Дакле, држава је доживела 
велике промене, и није остало ни трага од старог, нетакнутог духа јавног живота: 
одустајући од једнакости, свако је вребао наредбе принципата [...].“ (Тацит: Анали) 
 
a) Дефинишите уз помоћ два извора основну двојност (дуализам) која је 
карактерисала систем принципата! (1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

b) Када и где је дошло до судбоносне битке после које Август више није имао 
супарнике у политичком животу? (0,5 бодова по елементу.) 
 
Година: ……………   Град у чијој околини се одиграла битка: …………………… 
 
c) Каква посебна права су припадала Августу као поседнику функције описане у 
првом извору? Набројте два! (0,5 бодова по елементу.) 
 
……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 
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d) Наведите још једну функцију која се не појављује у извору, а коју је Август 
имао током своје владавине! (1 бод) 
 
………………………………………………….. 
 

4 бода  

 
 
2. Задатак се односи на Франачко царство.  
Решите задатке уз помоћ скициране мапе и сопственог знања! 
 
A) 

 
 
a) Када и где су склопили споразум чији садржај приказује скицирана мапа?   
(0,5 бодова по елементу.) 
 
Место склапања споразума (насеље): …………………………… 

Година склапања споразума: …………….. 

b) Како се зове династија којој су припадале особе које су потписале споразум?  
(1 бод) 
 
……………………………………………………………. 
 
 
 

SZÓTÁR – РЕЧНИК  
 

Kopasz Károly – Карло Ћелави 
Németh Lajos – Лудвиг Немачки 
Lothar – Лотар 
hűbéres terület – феудалнa територијa 
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B)  
Наведите име оног владара чије име се налази на мапи, а на кога се односи 
тврдња! (0,5 бодова по елементу.) 
 
c) Под његову власт је доспело насеље код којег је Карл Мартел 732. године зауставио 
Арапе.  

…………………………………………… 

d) Наступао је као заштитник Папске државе.  

…………………………………………… 

e) Један каснији наследник његовог престола је 962. године постао цар. 

…………………………………………… 

f) Каснији наследници његовог престола су у X – XI веку настојали да ставе Мађарску у 
феудалну зависност.  

…………………………………………… 

 

3. Задатак се односи на владавину Матије Хуњадија. 
Цитату из извора се односе на владара који је ратовао против Матије. Упишите 
редни број извора поред одговарајућег владара! (Географски назив „Панонија“ који 
се појављује у делу извора значи Мађарску.) (0,5 бодова по елементу.) 
 
1. „Azt hitte, hogy Pannónia elfoglalása után a keresztény közösség többi 
tartományát egykettőre uralma alá vetheti.”  
 

2. „Nem feledte a mérhetetlenül súlyos vereséget […], amelyet múltkorjában 
Görögfejérvárnál Corvinus Jánostól szenvedett.” 
 

3. „Ahogy [Újlaki] Miklóssal meg a többi párthívével megegyezett, Pannónia 
megszerzésének reményében megparancsolja kapitányának, hogy ötezer emberrel 
rontson rá Felső-Pannóniára. Ez a parancs szerint először Szombathely környékét 
támadja meg.” 
 

4. „Megparancsolta [hadvezérének], hogy rontson át a Száván Pannóniába, és tűzzel-
vassal pusztítson mindent. A Száva apadásakor először a szerémi vidéket rohanja 
le.” 
 

5. „Megtudta, hogy a hamis hitben való megátalkodottsága miatt Pál pápa [az 
uralkodói] méltóságból kiebrudalta őt, és sejtette, hogy mihamar háború indul ellene, 
[ezért] […] erős, jól felszerelt hadsereget állított, és remélte, hogy magát, hitét és 
rangját fegyverrel megvédi.” 
 

 6. „A koronát, amely 24 éven át a […] hatalmában volt, felszalagozva, páratlan 
pompával és ünnepélyes vidámsággal Sopronba viszik, mintha az égből szállt volna 
alá.” 
 

4 бода  
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7. „A sereg közepén vasas lovasokkal körülvéve elvonult, és a közelben 
megpillantotta [Mátyás] királyt: Hát így bánsz velem, fiam? – szólt. Ellenségként 
üldözöd szülődet, és az igaz hit ürügyével ki akarsz túrni az országomból?” 
 

8. „Keleti hadjáratra készültében, miután szárazföldön és tengeren kiemelkedő 
tetteket hajtott végre, […] mindenki meglepetésére mérgezés gyanújával a táborban 
elhalálozik.” 
(Bonfini: A magyar történelem tizedei) 
 
1.- „Мислио је да ће после заузимања Паноније за час под своју власт ставити и друге 
територије хришћанске заједнице.“ 
 
2.- „Није заборавио неизмерно тежак пораз [...], који је прошли пут претрпео од Јаноша 
Корвина код Београда.“ 
 
3.- „Како се са Николом [Илочким] и другим његовим следбеницима договорио, у циљу 
освајања Паноније нареди капетану да са пет хиљада људи насрне на Горњу Панонију. 
По том наређењу прво треба да нападне околину Сомбатхеља.“ 
 
4.- „Наредио је [свом војсковођи] да преко Саве насрне у Панонију, и да огњем и мачем 
све опустоши. Када Сава буде у опадању, нека прво насрне на Срем.“ 
 
5.- „Сазнао је да га је због окорелости у погрешној вери папа Павле ускратио 
[владарског] достојанства, и предосећао је, да ће што пре започети рат против њега, 
[зато] опремио је моћну, добро наоружану војску, и надао се да ће да заштити себе, 
своју веру и свој ранг.“ 
 
6.- „Круну, која је 24 године [...] била у његовој власти, украшену тракама, са 
невиђеном помпом и у свечаном расположењу носе у Шопрон, као да се спустила са 
неба.“ 
 
7.- „Повукао се окружен оклопним коњаницима у средини војске, и у близини спазио 
краља [Матију]: Сине мој, дакле, тако се односиш према мени? – казао је. Свога 
родитеља прогониш као непријатеља, и под изговором праве вере желиш да ме изгураш 
из моје државе?“ 
 
8.- „Током припреме за источни освајачки поход, након што је на копну и мору 
постигао истакнуте успехе, [...] на изненађење свих је преминуо у табору под сумњом 
да је отрован.“ 
(Бонфини: Деценије мађарске историје) 
 

 Фридрих III 
(Хабсбуршки),  

немачко-римски цар 

Јиржи Подјебрадски 
(Ђорђе Подјебрад), 

краљ Чешке 

Мухамед II, 
турски султан 

Редни број 
цитата из извора 

   

 

4 бода  
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4. Задатак се односи на привреду Европе у XVI веку. 
Одлучите која од наведених објашњења припадају симболу на мапи! Заокружите 
редни број тачног одговора! (1 бод по елементу) 
 

 
Привреда Европе у XVI веку 

 
    a) 

 

1. територије приморане на увоз хране 
2. најзначајнији центри прераде метала 
3. главне територије гајења рогате стоке 

  
    b) 

 
1. територије које оскудевају житом 
2. центри гајења крупне стоке 
3. најважније територије гајења пшенице 

  
c) 

 

1. најзначајније мануфактуре 
2. главни центри текстилне индустрије 
3. најзначајнији рудници сребра 

  
d) 

 
1. центри колонијалних царстава 
2. најзначајнији финансијски центри 
3. главни центри левантске трговине 

 

4 бода  

 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 20 2013. május 8. 
1312 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

5. Задатак се односи на односе мађарских сталежа и бечког двора у XVIII веку.  
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
„A tapasztalat azt mutatja, hogy az országgyűlések az uralkodóra mindig 
hátrányosak, ezért nem kell a rendeket összehívni.  […]. 
Az országgyűlési végzésekhez és a hazai törvényekhez sohasem szabad hozzányúlni 
vagy azok ellen cselekedni. A legkevésbé szabad elárulni, hogy szándékunkban áll a 
nemesség teljes adómentességének korlátozása. […] 
Elsősorban arra kell gondot viselni, hogy a jobbágy Magyarországon kedvezőbb 
helyzetbe jusson és az adóterhet elbírja. Ezért a nemességnek a jobbágyok fölötti 
uralmában mutatkozó minden visszaélését a lehetőség szerint meg kell szüntetni 
vagy korlátozni. Így idővel a népet meg lehet nyerni az udvar számára.” (Kaunitznak, 
a Habsburg Birodalom államkancellárjának előterjesztése, 1761) 
 
„Искуство показује да је народна скупштина увек неповољна за владара, зато не треба 
сазивати сталеже. [...]. 
У одредбе народне скупштине и у домаће законе се не сме дирати или деловати против 
њих. Нипошто се не сме одати да имамо намеру да ограничимо право племства на 
тотално неплаћање пореза. [...] 
Првенствено се треба бринути да кметови у Мађарској доспеју у бољи положај и да 
издрже порески терет. Зато по могућности треба укинути или ограничити сваку 
злоупотребу владавине племства над кметством. Тако се временом на рачун двора може 
придобити народ.“ (Предлог државног канцелара Хабсбуршког царства Каница, 1761.) 
 
a) Наведите име мађарског владара коме је Кауниц дао савете! (1 бод) 
 
………………………………………………………………… 
 
b) Када је први пут у XVIII веку створен компромис између двора и мађарских 
сталежа, који наводи прва реченица другог пасуса? (0,5 бодова по елементу.) 

 
Година: ……………………………… Место (насеље): …………………………... 
 
c) У прва два пасуса датог извора се може прочитати намера кршења два 
сталешка права. Наведите ова права! (0,5 бодова по елементу) 
 
……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

d) На основу предлога наведеног у последњем пасусу, владар је још у деценији 
настанка предлога издао једну уредбу. Наведите назив те уредбе! 
 
……………………………………………………………………. 

4 бода  
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6. Задатак се односи на доба индустријских револуција. 
Одлучите уз помоћ извора и сопственог знања да ли су тврдње које се односе на 
становништво Енглеске тачне или нетачне! Упишите знак X у одговарајуће поље у 
табели!   (0,5 бодова по елементу.) 
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1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

 Број рођења и смртности на 1000 становника у Енглеској (1700 – 2000) 
 

Тврдња Тачно Нетачно 

a) Број становништва је још пре развијања прве индустријске 
револуције почео да расте. 

  

b) Број становништва је у доба индустријске револуције 
константно и равномерно растао. 

  

c) У доба индустријских револуција је дошло до наглог пораста 
становништва, који је од два показивача на графику узроковала 
промена броја смртности. 

  

d) У доба индустријских револуција се променио положај жена, а 
његова демографска последица је постала значајна у доба друге 
индустријске револуције.  

  

 

2 бода  

 
7. Задатак се односи на друштво у доба реформи. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (0,5 бодова по елементу.) 
 
„Atyám fogalmai a társadalmi viszonyokról még nagyon emlékeztettek a 
középkorra, sőt az óvilágra, de azon időben általánosan el voltak terjedve a magyar 
nemesség közt. Tisztességes állásnak csak a földbirtokosokét tartotta, ki hivatalt nem 
visel, senkitől nem függ, ez az igazi úr. Különbséget itt nem tett a nagyobb vagy 

  születés 

 halálozás 

рођење

смртност
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kisebb birtok, hanem legfeljebb a család régisége; egyébiránt erre is inkább a családi 
összeköttetéseknél adtak valamit, mint társaságban, mert az egyenlőség érzete 
áthatotta az összes birtokos nemességet, az úgynevezett táblabírákat, kik ugyanazért 
kerülték a mágnások társaságát, mit kik akár aranykulcs [a királyi kamarások 
díszjelvénye], akár hivatal s családi összeköttetés következtében az udvartól 
függnek, különben is jobbaknak tartják magukat a többi nemességnél, s kasztot 
formálnak már azáltal is, hogy egymást tegezik, s együtt tartanak, holott a törvény 
azt mondja: Sem a nagyuraknak nincs több, sem a kisebb nemeseknek kevesebb 
szabadságuk. 
Kormányhivatalnok természetesen szintén úrnak számított, de a kamerális 
tisztviselő, még nagyobb fizetés mellett is, kevesebb tiszteletben részesült, mert ezek 
közt sok volt az idegen s a nem nemes. Egyébiránt azt, aki kormányhivatalt vállalt, 
nem tekintettek többé jó hazafinak, csak megyei […] tisztség volt megegyeztethető a 
hazafisággal. 
Az ügyvéd, az orvos szintén beleillett az úri társaságba, ha nem is volt nemes, hiszen 
honorácior volt mindenesetre, mindenkinek szüksége volt rá, ő ismerte a házi kör 
legbensőbb titkait, de azért mégsem tartották egyenlőnek, mert függésben élt, ha 
nem is az egyestől, mégis a közösségtől. Legtöbb becsülete volt közöttük azoknak, 
kik a megye gyűlésére jártak, és gyakran táblabíráknak neveztettek ki.” (Pulszky 
Ferenc: Életem és korom) 
 
„Појмови мога оца о друштвеним односима су још увек веома подсећали на средњи 
век, штавише, на свет у старом веку, али у то време је то било опште распрострањено 
међу мађарским племством. За поштену службу је сматрао само земљопоседнике, ко не 
врши чиновнички посао, не зависи ни од кога, то је прави господин. Није представљало 
разлику да ли је имање веће или мање, него највише старост породице; у том смислу 
пре су породичне везе значиле нешто, него друштво, јер осећај једнакости је прожимао 
све племиће поседнике, такозване окружне судије, који су исто избегавали друштво 
магнаша (великаша), који или због златног кључа [украсни симбол краљевих 
коморника], или због функција и породичних веза зависе од двора, а уосталом сами 
себе сматрају за боље од осталог племства, а формирају касту тиме што једно другом 
говоре „ти“, држе се заједно, мада закон каже следеће: Немају веће слободе ни 
великаши, ни ситно племство. 
Чиновник владине канцеларије се природно сматрао за господина, али коморни 
чиновник, је и поред веће плате уживао мање поштовање, јер је међу њима било много 
странаца и оних који нису били племићи. Уосталом, онога ко се одлучио да ради у 
владиној канцеларији, нису више сматрали за доброг патриоту, само се служба 
жупанијског [...] чиновника могла поклапати са патриотизмом.  
Адвокати, лекари су се уклапали  господско друштво, иако нису били племићи, али у 
сваком случају су били хонорациори–угледници, свако је имао потребу за њима, 
познавао је најскривеније тајне породичног круга, али га ипак нису сматрали за 
равоправног, јер је зависио, иако не од појединаца, већ од заједнице. Међу њима су 
највећу част имали они који су ишли на жупанијске скупштине, а често су их 
именовали за окружне судије.“ 
(Ференц Пулски: Мој живот и моје доба) 
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a) Текст осликава погледе једне друштвене групе. Које? Заокружите одговарајући 
редни број! 

1. крупно племство 2. високо грађанство    3. средње племство   4. ситно грађанство 
 
b) Коју друштвену групу овај текст назива високом? Заокружите одговарајући 
редни број! 

1. крупно племство 2. високо грађанство    3. средње племство   4. ситно грађанство 
 
c) Који владар је издао закон који се наводи у тексту? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
d) Зашто се сматрало да је жупанијско чиновништво патриотскије од владине 
канцеларије? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
e) Наведите једно седиште испоставе владе -(kormányszék) из онога доба, гда се 
могла формирати владина канцеларија! 
………………………………………………………………………………………………… 
 
f) Објасните својим речима значење израза хонорациор-угледник! 
………………………………………………………………………………………………… 
 

3 бода  
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8. Задатак се односи на нацистичку идеологију. 
Решите задатке уз помоћ нацистичких пропагандних слика и сопственог знања! 
 

A)  Натпис слике: Изазивачи болести (вируси) 
Идентификујте симболе који се налазе на слици А)! 
a) На коју групу људи се односи овај симбол? (0,5 бодова)  

  ………………………………………….  

b) На коју политичку идеологију се односе ови симболи? (0,5 бодова) 

    ……………………………………..  

c) На који привредни систем се односе ови симболи? (0,5 бодова) 

  £ $  …………………………………..  
d) Какву везу између ова три „вируса“ је претпостављао нацизам? (0,5 бодова) 

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

B) C)  
Натпис слике: Иза непријатељских 
сила стоје Јевреји  
(Пропагандни плакат из 1945.) 
 

Превод оригиналног немачког текста уз слику: 
„Домаћице, данас сам ти донео нешто посебно! 
Од овог материјала можеш да направиш такву 
одећу, да ћеш у њој изгледати као краљица!” 
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e) Дефинишите сопственим речима за шта слика B) оптужује Јевреје? (1 бод) 

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

………………………………………………………………………………………………… 
f) Дефинишите сопственим речима за шта слика C) оптужује Јевреје? (1 бод) 

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

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

4 бода  

 
9. Задатак се односи на питање учешћа Мађарске у Другом светском рату. 
Именујте догађаје који су описани у изворима и напишите датум када су се они 
одиграли! (0,5 бодова по елементу.) 
 
A) „Végre mindent tudunk… Nagy offenzívát indított az orosz. Nyolcvanezer ember 
és 300 harckocsi támadott az alig nyolc kilométer széles arcvonalon... Minden 
egészségügyi felszerelés, minden fogat, ágyú, puska, felszerelési cikk stb. ott maradt. 
A sebesültek megfagytak. Aki elmaradt, az a halál fia volt. Napokig jöttek gyalog, 
étlen-szomjan a 40 fokos hidegben. És mögöttük állandóan puskalövésnyire az orosz 
tankok és gyalogság. Minden kötelék felbomlott, a fegyelem megszűnt. Itt, 120 
kilométerre az ellenségtől, még mindig kettesével-hármasával szállingóznak a 
katonák, felszerelés, élelem nélkül, hiányos ruházatban.” (Somorjai Lajos katonaorvos 
naplójából) 
 
А) „Коначно знамо све... Руси су покренули велику офанзиву. Осамдесет хиљада људи 
и 300 борбених кола је напало на једва осам километара широком фронту...  Комплетна 
санитетска опрема, све запреге, топови, пушке, и друга опрема су остали тамо. 
Рањеници су се смрзли. Ко је заостао, сустигла га је смрт. Данима су пешачили, гладни 
и жедни на хладноћи од минус 40 степени. И за њима стално на пушкомет руски 
тенкови и пешадија. Све формације су се распале, дисциплина је нестала. Овде, 120 
километара од непријатеља, војници по двојица-тројица још увек луњају, без опреме и 
хране, непотпуно одевени.“ (Из дневника војног лекара Лајоша Шоморјаија) 

a) догађај: ……………………………………………………………………………… 

b) датум (година, месец): ……………………………………………………………… 
 
B) „1. Románia és Magyarország között végleges határként az ide mellékelt térképbe 
berajzolt határ állapíttatik meg. A határnak a helyszínen való pontosabb kijelölése 
román-magyar bizottság feladata lesz. 
2. Az ekként Magyarországnak jutó, eddig román területet a román csapatok 14 napi 
határidő alatt ki fogják üríteni.” (Jegyzőkönyv részlete) 
 
Б) „1. Као коначна граница између Румуније и Мађарске установљава се уцртана 
граница на овде приложеној географској карти. Тачније одређивање границе на лицу 
места биће задатак румунско-мађарске комисије. 
2. На овакав начин Мађарској додељену, досадашњу румунску територију ће румунске 
јединице испразнити у року од 14 дана.“ (Део из записника) 
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c) догађај: ……………………………………………………………………………… 

d) датум (година, месец): ……………………………………………………………… 
 
C) „A Budapesten és Nyugat-Magyarországon lévő csapatokkal semmiféle ellenállást 
nem lehet kifejteni. Egyetlen harcképes alakulatunk sincs a térségben, sőt, mivel 
folyamatban van Budapest katonai kiürítése, a csapatok szanaszét vannak szórva a 
Budapest környéki falvakban és városokban, s felszereléssel, hadianyaggal sincsenek 
ellátva […]. Van ugyan két ütőképes hadtestünk, de az egyik az Északi-Kárpátokban, 
a másik Erdélyben, ahonnét a nyugati határra hozni őket hetekbe tellene.” 
(Szombathelyi Ferenc vezérezredes emlékirataiból) 
 
Ц) „Војним јединицама које се налазе у Будимпешти и западној Мађарској не можемо 
да пружимо никакав отпор. На овој територији немамо ни једну формацију спремну за 
борбу, штавише, пошто се одвија војно повлачење из Будимпеште, јединице су расуте 
на све стране по селима и градовима у околини Будимпеште, а нису ни опремљене 
ратним средствима за борбу [...]. Истаина да имамо два корпуса способна за удар, али 
један се налази у северним Карпатима, а други је у Трансилванији, требале би недеље 
да се они доведу на западну границу.“ (Из мемоара генерал-пуковника Ференца 
Сомбатхељија) 
 

e) догађај: ……………………………………………………………………………… 

f) датум (година, месец): ……………………………………………………………… 
 
D) „néhány perccel egy óra után három repülőgép, amelyek egy ideig a város felett 
keringtek, 27 bombát dobott […]; mind a postahivatal – egy szép modern, 
csehszlovákok által létesített épület – közelébe esett. Húsz ember meghalt és azóta 
még két ember belehalt a sérüléseibe. Kilenc további épületet, főként lakóházakat, 
találat ért. […] Jelentették, hogy a három gép sárga sávot (a semlegesség jelét) viselt a 
törzsén és megtévesztésül magyar felségjelzéssel voltak ellátva. Egyet sem lőttek le a 
teljes meglepetés és a még azóta is kétséges nemzetiség miatt.” (R. C. Partridge 
amerikai őrnagy jelentése) 
 
Д) „неколико минута после један су три авиона, који су једно време кружили изнад 
града, бацили 27 бомби [...]; све су пале у близини поште – лепе модерне грађевине коју 
су сазидали Чехословаци. Двадесет људи је одмах погинуло, а касније је још двоје 
подлегло ранама. Погођено је и девет других зграда, већином стамбених. [...] Јавили су 
да су три авиона била обележена жутом пругом (знак неутралности) на трупу и због 
збуњивања су имали мађарске ознаке. Ниједан нису оборили због потпуног изненађења 
и још од онда неразјашњене националности.“ (Извештај америчког мајора Р.Ц. 
Партриџа) 
 

g) догађај: ……………………………………………………………………………… 

h) датум (година, месец): …………………………………………………………………….. 
 

4 бода  
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10. Задатак се односи на доба Ракошијеве диктатуре. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 
„Sokáig úgy tudtam, hogy 1951. június 16-án érkezett a gonosz papír, hogy lennénk 
ha szívesek huszonnégy órán belül a számunkra kijelölt kényszerlakhelyre elhordani 
az irhánkat, ami nemcsak avval a morális haszonnal járt, hogy a nép ellensége, ez 
voltam lényegében én (egyébként véletlenül az én nevemre lett a papír kiállítva, de 
apámék úgy tettek, mintha nem vették volna észre), móresra lett tanítva, hanem 
avval a gyakorlatival is, hogy egy kellemes lakás üressé vált, konkrétan a nép 
számára vált üressé, még konkrétabban P. E. elvtárs számára, hogy vinné el őt a 
fekete fene. Vagyis mindenki jól járt, mi erkölcsi balanszba kerültünk, a nép meg stb. 
[…] 
Már másnap lehetett jelentkezni segédmunkásnak a templomépítéshez. Érdekes, 
hogy ezt akkor engedélyezték, az építést. A plébános úr már várta apámat, külön 
fogadta, megkínálta likőrrel, és igyekezett őt lebeszélni az alantasnak mondható 
malterkeverésről.” (Esterházy Péter: Harmonia Caelestis) 
 
„Дуго времена сам тако знао, да је 16. јуна 1951. године стигао опаки папир, да будемо 
љубазни да се у року од  двадесет и четири сата торњамо у принудно место за 
становање које нам је одређено, што није ишло само са моралном користи да сте 
народни непријатељ, што сам у суштини био ја (иначе, писмо је случајно адресирано на 
моје име, а родитељи су се тако понашали као да то нису приметили), учећи ме реду, 
још и практично, да се један пријатан стан испразнио, конкретно се испразнио за народ, 
још конкретније за друга П.Е. , однео га црни ђаво. Односно, свако је добро прошао, ми 
смо доспели и моралну равнотежу, а народ још итд. [...] 
Већ следећи дан се могло пријавити као помоћни радник при изградњи цркве. 
Интересантно да су баш тада дозволили градњу. Господин парох је већ чекао мог оца, 
посебно га је примио, понудио ликером, и трудио се да га одговори од мешања малтера 
за које се каже да је понизни посао.“ (Петар Естерхази: Хармонија целестис) 
 
a) Наведите стручни израз за облик казне описан у тексту! 
……………………………………… 
 
b) Зашто се породица споменута у тексту сматрала за „народног непријатеља“ у 
очима власти онога доба? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Зашто се градња цркве у то доба сматрала неоубичајеном? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
d) На чега упућује подвучени део текста? 
………………………………………………………………………………………………… 
 

4 бода  
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11. Задатак се односи на мањине у Украјини. 
Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања! 
 

A) Проценат руске мањине у Украјини, 2001     B) Резултат председничких избора у 
Украјини 2010. године 

 

  
 
a) Мањинско питање у Украјини има озбиљне унутрашњополитичке последице.  
Дефинишите једну важну последицу која се може очитати из узајамне везе прва 
два извора! (1 бод) 

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

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

b) Мањинско питање у Украјини има озбиљне унутрашњополитичке последице.  
Дефинишите једну важну последицу која се може очитати из узајамне везе прва 
два извора! (1 бод) 

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

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

c) Оба наведена проблема су се јавила после 1991. године. Који је то догађај из 1991. 
године, који је омогућио да конфликти избију на површину? (1 бод) 

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

X 

C) Пут руског гаса у Европи 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 17 / 20 2013. május 8. 
1312 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

d) Која несловенска мањина живи у Украјини на територији означеној знаком X 
на мапи А) ? (1 бод)  
 
………………………………………… 
 

e) Шта је историјски (уобичајени) назив ове територије? (0,5 бодова) 

 ………………………………………. 
 

4 бода  

 
12. Задатак се односи на привреду Мађарске после промене система (транзиције). 
Одлучите уз помоћ извора и сопственог знања да ли су тврдње тачне или нетачне! 
Упишите знак X у одговарајуће поље у табели! (0,5 бодова по елементу.) 
 

 
A)  
БДП (GDP), развој индустријске и пољопривредне производње 1989–1996 (1989=100%) 
 
 

B)  
Мера инфлације 1987–1997 

 БДП                    Индустријска                                  Пољопривредна  
                              производња                                         производња 
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C)  
Формирање реалне вредности плате запослених и реалне вредности пензија 1989–1997  

(1989=100%) 
 

D)  
Проценат незапослених у односу на привредно активно становништво 1989–1997 
 

Тврдња Тачно Нетачно
a) У 1993/94 је дошло до преокрета: сви привредни показатељи су 
почели трајно да се побољшавају. 

  

b) У 1990-тим годинама је већ значајна тежина такозваног трећег 
сектора у привреди. 

  

c) У 1997. години у Мађарској је отприлике сваки десети становник 
био незапослен. 

  

d) Са променом система су практично укинули помоћ за одржавање 
цена коју је давала држава (субвенције). 

  

e) Аграрне територије и индустријски градови су губитници због 
промене система. 

  

f) Средином 90-тих година дејство инфлације су у пензијама мање 
кориговали, него у платама. 

  

 

3 бода  

Реална вредност  
плата запослених 

Реална вредност пензије за 
једну особу 
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 максималан 
број бодова 

постигнут 
број бодова

I 
Једноставни, 

кратки 
задаци 

1. Августов принципат 4  
2. Франачко царство 4  
3. Матија Хуњади 4  
4. Привреда Европе у XVI веку 4  
5. Мађарски сталежи и Хабсбурговци 4  
6. Демографске промене у Енглеској 2  
7. Друштво у доба реформи 3  
8. Нацистичка идеологија 4  
9. Мађарска и II светски рат 4  
10. Ракошијева диктатура 4  
11. Мањине у Украјини 4  
12. Мађарска привреда 3  

Укупно 44  
I Постигнут број бодова заокружен на цео број  

     
       
   наставник који исправља 

 
 Датум:  ......................................  
 __________________________________________________________________________  
 

 elért pontszám egész 
számra kerekítve/ 

постигнут број бодова 
заокружен на цео број 

programba  
beírt egész pontszám/ 
број целих бодова 
уписаних у програм 

I. Egyszerű, rövid feladatok 
I Једноставни, кратки задаци 

  

   
   

 javító tanár / 
наставник који исправља 

 jegyző / записничар 

 
 
 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!   

Напомене: 
1. Ако је кандидат започео решавање II дела писменог испита, онда ова табела и део са 
потписима остају празни ! 
2. Ако се испит током решавања I дела прекине, односно не наставља се II делом, онда 
се табела и део са потписима испуњавају ! 
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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 правописни 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 користите изворе, односно средњошколски историјски атлас! 

3. Прикупите оне опште појмове (нпр. развој, промена, производња, итд.), односно 
појмове који се везују за одређено доба (нпр. тврђавски 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, 

• задовољавање садржајним захтевима, 

• композиција одговора, логичност, правилна употреба језика, правопис. 

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 

Светска 

историја 

13. Хришћанство у IV веку кратак 

14. Османско царство дугачак 

15. Позадина у Првом светском рату кратак 

16. Привреда САД између 1918. и 1928. год. дугачак 

Мађарска 

историја 

17. Склопљени мирови на почетку XVII века кратак 

18. Црквена политика мађарских средњевековних 
владара дугачак 

19. Кошут и Деак о нагодби кратак 
20. Сељаштво у доба дуализма дугачак 

21. Финансијска консолидација кратак 
22. Кадарово доба 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 се односи на историју хришћанства.   (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања односе римских владара према 
хришћанству у IV веку! У одговору се осврните и на однос хришћанства и 
паганства у том добу!  
 
„Az volt a szokás a pogányok között, hogy december huszonötödikén 
megünnepelték a Nap születésének napját, ahol a vígalom jeléül fényeket gyújtottak. 
Ezeken az ünnepségeken és mulatságokon a keresztények is részt vettek. 
Minekutána az egyházatyák felismerték a keresztények hajlandóságát eme ünnepség 
iránt, tanácsot tartottak, és úgy határoztak, hogy az igazi Születést ünnepeljék azon a 
napon.” (Jákob Bar-Szalibi, szír püspök) 
 
„Код пагана је био обичај да двадесет и петог децембра прослављају дан рођења Сунца, 
када су у знак весеља палили ватре. На овим прославама и забавама су учествовали и 
хришћани. Након што су црквени поглавари препознали наклоност хришћана према 
овој прослави, одржали су саветовање и одлучили да се тога дана празнује стварно 
Рођење.“ (Јакоб Бар-Салиби, сиријски бискуп) 
 
„Az épületet kövenként bontják szét az igazak, Urunk Istenünk nevében: az 
oszlopokat kitörik, a falakat ledöntik. Az aranyat, a szöveteket és az értékes 
márványt eltávolítják az istentelen kövekről, melyeket áthatott az ördög. […] A 
templom, annak papjai és a megátalkodott bűnösök immáron eltűntek és a pokol 
lángjára jutottak, ahogy a pogányság hiú babonája eltűnt és elpusztult az ősi démon, 
Serapis.” (Tyrannius Rufinus: Egyháztörténet; beszámoló az alexandriai Serapis-templom 
lerombolásáról) 
 
„Грађевину су камен по камен срушили праведници, у име нашег Господа Бога; ломе 
стубове и обарају зидове. Злато, тканине и вредни мермер одстрањују са безбожничког 
камења, кроз које је продирао ђаво. [...] Храм, његови свештеници и окорели злочинци 
су већ нестали и доспели у пламен пакла, где је уништен и нестао древни демон 
Серапис, сујетно празноверје паганства.“ (Тираније Руфиније: Историја цркве; опис 
рушења Сераписовог александријског храма) 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

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 историју Османског царства. (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања уређење и распростирање 
Османског царства од XIV века да средине XV века! У одговору се осврните и на 
организацију османлијске државе и војске! Користите средњошколски историјски 
атлас!  
 

 
 

„Néhány év múlva ezután [a törökök] felkerekedtek a szerb föld ellen, s ott háború 
kerekedett, amelyben roppant nagy sokaság – megszámlálhatatlan hadsereg – 
pusztult el belőlük [a szerbekből], és vérontás támadt […] Bajazid vette át atyja, 

„Данак у крви“ приказан 
 на једној фресци у   
палати Топкапи
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Murad szultánságát, hatalma alá hajtotta a szerb földet is, rákényszerítette őket, hogy 
adót fizessenek, hadsereget küldjenek neki, s [háborúban] vele együtt vonuljanak ki, 
és Stefan despotát helyezte atyja trónusára, hogy uralkodjék a szerbek felett.” 
(Névtelen bolgár évkönyv bejegyzése a rigómezei csatáról) 
 
„Неколико година после тога су [Турци] кренули на српску земљу, започео је рат, у 
којем је огромна маса људи – неизбројива војска – изгинула  [од Срба], настало је 
крвопролиће [...] Бајазит је преузео султанство свога оца Мурата, покорио под своју 
власт и српску земљу, приморио их да плаћају порез, да му шаљу војску, и [у рату] 
заједно с њим марширају, а деспота Стефана је поставио на очев престо да влада над 
Србима.“ (Запис о Косовској бици из неименованог бугарског годишњака) 
 
 
„Amikor tehát feltűnt maga a császár [szultán] mindenfelől ordítozó csapatoktól 
körülvéve, és a pogányok nagy haderejét a király tábora ellen vezette, a frankokat 
[franciákat] féktelen harcvágy fogta el, és mielőtt az egész királyi sereg hadirendben 
felállt, hogy zászlai alatt megkezdje az ütközetet, csatába bonyolódtak, kirohantak a 
táborból, és előreszáguldva rárohantak a szemben állócsapatokra, szokásuk szerint 
lóról leszállva, gyalogosan harcolva. A két ellenfél közt javában tombolt még a 
rettentő ütközet, amikor a magyarok megpillantották a frankok rendetlen futásban a 
király tábora felé száguldó felkantározott lovait […], és azt hitték, hogy az ellenség 
teljesen elpusztította őket. Egyszerre felbomlott a rend, és nagy tolongás közepette 
otthagyták a tábort, és benne az ostromgépeket; a mezőn mindenfelé szétszéledtek, 
az ellenség kíméletlen a nyomukban van, és futásra kényszeríti őket.” (Thuróczy 
János: A magyarok krónikája c. művében a nikápolyi csata leírása) 
 
„Када се појавио цар [султан] окружен трупама које су урлале са свих страна, и повео 
велику војну силу пагана против краљевог табора, Франка [Французе] је захватила 
незаустављива жеља за борбу, и пре него што је целокупна краљева војска заузела 
борбену формацију, да сукоб започне под својим заставама, заплели су се у битку, 
изјурили су из табора и сјурили се на трупе које су биле насупрот њима, по обичају 
свом сјашили са коња, борећи се пешадијски. Страховита битка између два противника 
је била у пуном јеку, када су Мађари у несређеној трци Франака угледали зауздане 
коње који су јурили према краљевом табору [...], и мислили су да их је непријатељ 
потпуно уништио. Редови су се одједном пореметили, и усред велике гужве су 
напустили табор у којем су остале справе за опсаду; растурили су се по пољу на све 
стране, непријатељ им је немилосрдно на трагу и присиљава их да беже.“ (Јанош 
Туроци: Опис Никопољске битке у делу Хроника Мађара) 
 
 
„A város bukása utáni harmadik napon a szultán nagy, örömteli diadallal ünnepelte 
meg győzelmét. Kiáltványt intézett a néphez: minden polgár, legyen bármilyen 
életkorú is, akinek eddig sikerült elkerülnie, hogy elfogják, hagyja el a búvóhelyét, 
bárhol is légyen az a városban, és járjon szabadon, és semmilyen kérdéssel nem 
fogják zaklatni. Kihirdette a szultán továbbá, hogy a házakat és ingatlanokat 
visszaállítják eredeti tulajdonosaik birtokába, akik az ostrom kezdete előtt elhagyták 
a várost, ha hazatérnek, és a rangjuk és vallásuk szerinti bánásmódban lesz részük, 
mintha mi sem változott volna.” (Georgiósz Szphrantzész: A Bizánci Birodalom bukása) 
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„Трећег дана после пада града је султан великом тријумфом пуним радости прославио 
победу. Упутио је проглас народу: сваки грађанин било које старости, коме је до сада 
успело да га не ухвате, нека напусти своје скривалиште, било где да је у граду, и нека 
се слободно креће, неће га узнемиравати никаквим питањима. Султан је даље 
прогласио да ће куће и некретнине вратити првобитним власницима, који су пре опсаде 
напустили град, а ако се врате, са њима ће се поступати по њиховом рангу и вери, као 
да се ништа није променило.“ (Јоргос Сфранцес: Пад Византијског царства) 
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Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

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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15. Задатак се односи на Први светски рат.  (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања улогу и стање позадине у Првом 
светском рату!  
 

 Плакат из тадашњег времена 
„Az ausztriai és magyarországi munkásmozgalmak mindenütt, ahol az emberek a 
dinasztiával éreznek, komoly aggodalmat keltenek. Átmenetileg sikerült ugyan itt is, 
ott is a vezetőket ígéretekkel leszerelni, de hogy ez mit ér, legjobban bizonyítja az, 
hogy Budapesten a tömegek nem hajlanak a vezérek szavára, s a munkásság egy 
része még mindig sztrájkban áll. Elég egy szikra, hogy mindkét ponton újra 
fellángoljon a tömegszenvedély, mely beláthatatlan következményeket vonhat maga 
után.” (Kristóffy József korábbi belügyminiszter levele gróf Berchtold Lipót főkamaráshoz, 
1918. január) 
 
„Аустријски и мађарски раднички покрети изазивају озбиљну бригу свуда где људи 
саосећају са династијом. Ту и тамо је привремено успело обећањима демобилисати 
вође, али шта то вреди, најбоље показује то да у Будимпешти масе не уважавају речи 
политичких вођа, и један део радништва је још у штрајку. Довољна је једна варница да 
се на оба краја запали масовна жеља, која за собом вуче непрегледне последице.“ 
(Писмо Јожефа Криштофија, бившег министра унутрашњих послова, грофу Леополду 
Бертолду главном коморнику, јануар 1918.) 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Новац нас води у победу! 
ПОДИГНИМО РАТНИ КРЕДИТ 
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Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

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  

 

 
 

 
16. Задатак се односи на привредну историју између два светска рата. (дугачак) 
Прикажите улогу у светској привреди и главне карактеристике привредног 
живота Сједињених америчких држава између 1918. и 1928. године!  
 

Расподела светске индустријске 
производње у 1913. и 1928. години (%) 

 1913 1928 
Сједињене Државе 32,0 39,3 
Немачка 14,8 11,6 
Велика Британија 13,6   9,9 
Русија (Совјетски Савез)   8,2   5,3 
Француска   6,1   6,0 
Италија   2,4   2,7 
Јапан   2,5   2,5 
остали 20,4 22,7 
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 Фордова фабрика, 1924. 
„Az elosztás szerepe a civilizációnkban legalább olyan fontos, mint a termelésé. Az 
elosztás magában foglalja […] olyan műveletek összességét, mint a fogyasztó 
figyelmének felkeltése, a termékek szétosztása a vásárlók között. Itt jelenik meg a 
reklám […]. A reklám szerepe nagyon messze van attól, hogy csupán kiegészítő 
legyen, hanem épp ellenkezőleg, nem más, mint a termelő és a fogyasztó közötti 
nélkülözhetetlen összekötő kapocs.” (André Siegfried: A mai Egyesült Államok, 1929) 
 
„Улога расподеле у нашој цивилизацији је важна барем толико, колико и њена 
производња. Расподела у себи садржи [...] збир таквих радњи, као што је побуђивање 
пажње потрошача, расподела производа међу купцима. Ту се појављује реклама [...]. 
Улога рекламе је далеко од тога да буде само допуна, него управо супротно, не друго, 
него неопходна повезујућа спона између произвођача и потрошача.“ (Зигфрид Андре: 
Савремене Сједињене Државе, 1929.) 
 

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

Jö
ve

de
le

m
 (1

92
9-

es
 d

ol
lá

r)

 
Просечан приход америчких – САД фарми (1921 – 1930) 

 

 

П
ри
хо
д 

(д
ол
ар

 и
з 1

92
9.
го
д)

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 12 / 32 2013. május 8. 
1312 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 13 / 32 2013. május 8. 
1312 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

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 се односи на историју Мађарске у XVII веку. (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог два мировна уговора, један који је 
окончао Бочкаијев устанак, и други који је окончао петнаестогодишњи рат!  
 
„Ezért figyelembe véve ilyen és annyira dicső, örök emlékezetre méltó érdemeiket, 
hajdú vitézeinket összességükben és egyenként mint régi szabadságunk bátor 
megmentőit [...] az 1605. évi november hó 10. napjára Korponára kitűzött 
országgyűlésen összegyűlt, magyarországi karok és rendek közös állásfoglalása és 
helyeslése alapján, úgy döntöttünk, hogy valamennyiüket külön-külön és 
kifejezetten, nevezetesen pedig jelen levelünkkel szám szerint kilencezer-
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kétszázötvennégyüket [...] a paraszti és nem nemes állapotból és helyzetből, 
amelyben születtek és eddig voltak, kegyesen ki kell emelnünk és Magyar- és 
Erdélyországunk igaz nemeseinek társaságába és sorába kell számolnunk, sorolnunk 
[...] mindkét nembeli összes örököseiket és leszármazottaikat igaz, született és 
kétségtelen nemesnek kell tartani és tekinteni.” (Bocskai István oklevele) 
 
„Зато узимајући у обзир такве и толике славне заслуге вредне да се вечно памте, наши 
витези хајдуци, како сви заједно, тако и појединачно, као храбри спасиоци наше старе 
слободе [...] су се скупили на земаљску скупштину сазвану 10. дана месеца новембра 
1605. године у Корпони, на основу заједничког става и одобравања свих мађарских 
сталежа, одлучили смо тако, да свакога од њих посебно и изричито, односно поименце 
по овоме писму бројчано девет хиљада две стотине педесет и четири [...] из сељачког и 
неплемићког стања и положаја, у којем су се родили и до сада били, великодушно 
(милосрдно) издигнемо и убројимо у редове наших правих племића Мађарске и 
Ердеља, [...] да се односи и на све њихове наследнике и потомке оба пола, за које треба 
држати и сматрати их рођеним и неоспорним племићима.“ (Повеља Иштвана Бочкаија) 
 
„A császár és a szultán szerződésben lefektetett egyenrangúsága, mely keretet 
biztosított a további szabályozott egymás mellett élésnek, diplomáciai és politikai 
szinten eddig teljesen ismeretlen volt. Az Oszmán Birodalom vezetői itt voltak 
kénytelenek először elfogadni a nyugatiak által diktált, s a törökök számára oly nagy 
szimbolikus fontossággal bíró protokolláris formalitásokat: nem Isztambulban 
vitatták meg a békepontokat, hanem egy Duna menti helységben, ahol Habsburg 
részről hét, török részről négy megbízott írta alá az előzetes megállapodást, melyet a 
tolmácsok egyeztetésével készítettek el. […] A békepontok 2. cikkelye további fontos 
protokolláris előrelépésként, a két birodalom uralkodójának egyenrangúságát 
kiemelendő kiköti, hogy minden hivatalos levélben császárnak kell egymást 
szólítani. A Habsburg uralkodót ugyanis eddig Beç kralınak, vagyis Bécs királyának 
titulálták a hivatalos oklevelek elkabjában, azaz megszólításában, ettől fogva 
megszólítása Avusturya İmparatoru, vagyis Ausztria császára lesz.” (F. Molnár 
Mónika, történész) 
 
„Уговор у којем су цар и султан утврдили да су истога ранга, који је осигуравао даље 
регулисање живота једно поред другога, на дипломатском и политичком нивоу је до 
сада био потпуно непознат. Вође Османског царства су биле приморане да први пут 
прихвате протоколарне формалности које су диктирали западњаци, а које су биле за 
Турке од веома великог симболичког значаја: о мировним тачкама нису расправљали у 
Истамбулу, него у једном месту поред Дунава, где је са стране Хабсбурговаца било 
седам, а са стране Турака четири повереника који су потписали претходни споразум, 
који је припремљен усаглашавањем тумача. [...] 2. члан мировних тачака као даље 
важно протоколарно напредовање, као обавезу истиче исти ранг владара два царства, да 
се у сваком званичном писму међусобно обраћају са „цар“. Јер су Хабсбуршког владара 
до сада титулисали као Beç krali, односно бечки краљ у званичним потписима повеља, 
односно ословљавању, од сада ће га ословљавати са Avusturya Imperatoru, односно биће 
аустријски цар.“ (Историчар Моника Ф. Молнар) 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

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 се односи на историју Мађарске у средњем веку. (дугачак) 
Прикажите мере које су предузели (Свети) Иштван I, (Свети) Ласло I и Калман 
Кењвеш у интересу изградње црквене организације и јачања хришћанства!  
 
 „Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók 
nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha a királyi 
koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve 
javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora 
buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát 
mutass, és valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású 
férfinak.” (Szent István Intelmei Imre hercegnek) 
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„Пошто ранг краљевског достојанства могу да достигну само верници и они који су  
католичке вероисповести, зато у нашим заповестима на прво место стављамо свету 
веру. Ако желиш да поштујеш свету круну, пре свега ти налажем, саветујем, односно 
предлажем и надахњујем те, драги сине, да са таквом ревношћу и будношћу чуваш 
католичку и апостолску веру, којом ћеш показивати пример сваком Божијем поданику, 
а сва црквена лица ће те са достојанством звати правим мушкарцем хришћанске вере.“ 
(Опомене светог Иштвана принцу Имреу) 
 
 
„A püspök mindenből tizedet vegyen, de ily módon: a püspök poroszlója kérdezze 
meg a termés vagy a barmok gazdájától, mennyije vagyon? és ha hiszen az ő 
szavának, szedje a tizedet a szerint; ha pedig nem hiszen, esküdtesse meg és azután 
tizedeljen.” (Szent László törvénykönyvéből) 
 
„Нека бискуп од свега узме десетину, али на следећи начин: нека бискупов надстојник 
упита газду приноса или стоке, колика му је имовина? и ако верује његовим речима, 
нека по томе убере десетину; ако му, међутим, не верује, нека се (газда) закуне и након 
тога да се убире десетина.“ (Из законика светог Ласла) 
 
 
„Ha valaki vasárnapon vagy a nagyobb ünnepeken nem megy az ő kerületének 
egyházába, verésekkel javítsák meg.” (Szent László törvénykönyvéből) 
 
„Ако неко не оде недељом или за веће празнике у цркву свог округа, нека га поправе 
батинањем.“ (Из законика светог Ласла) 
 
 
 „[…] senki se tartson meg semmit a pogány szokásokból; aki pedig ezt teszi ha az 
öregebbek közül való, negyven napig szigorúan vezekeljen, ha pedig a fiatalabbak 
közül, hét napon át [vezekeljen] verésekkel.” (Könyves Kálmán törvénykönyvéből) 
 
„[...] да нико ништа не задржи од паганских обичаја; ако је тај који то учини од 
старијих, нека чини строгу покору 40 дана, а ако је од млађих нека седам дана  трпи 
батинање [и врши покору]. (Из законика Калмана Кењвеша) 
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Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

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  

 

 

19. Задатак се односи на аустријско-мађарску нагодбу.  (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања став Лајоша Кошута и Ференца 
Деака у вези нагодбе! У свом одговору укратко објасните у каквом смислу би план 
Дунавског савеза (Дунавска конфедерација) значио алтернативу уместо нагодбе!  
 
„[…] hogy én olyan Magyarországba térjek vissza, mely magát az osztrák 
birodalommal politikailag összeolvasztotta, s az ország pénzéveli rendelkezést 
idegen avatkozásnak, annak elköltését s az ország haderejéveli rendelkezést az 
osztrák birodalmi minisztériumnak alája vetette; hogy én ily viszonyok közt 
hazamenjek […] ez nemcsak célszerűtlen volna, hanem teljes erkölcsi lehetetlenség 
is.” (Kossuth Lajos levele az őt országgyűlési képviselőjükké választó váciakhoz, 1867. 
augusztus) 
 
„[...] да се вратим у такву Мађарску, која се политички стопила са аустријским 
царством, и да се странци уплићу у финансијско стање, а коришћење финансија и 
располагање над војском се стави у надлежност министарства аустријског царства; да ја 
под таквим условима дођем кући [...] то не само да је несврсисходно, него је и са 
моралне стране сасвим немогуће.“ (Писмо Лајоша Кошута грађанима Ваца који су га 
изабрали за народног посланика, август 1867.) 
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„Azt mondják némelyek, hogy az ország nem örül ezen kiegyenlítésnek, s azt nem 
szereti. […] Állítsuk úgy a kérdést, hogy óhajt-e az ország inkább visszamenni ismét 
azon állapotra, melyben a kiegyenlítés előtt volt? S alig hiszem, hogy sokan legyenek, 
kik komoly megfontolás után, őszintén igennel felelnének.” (Deák Ferenc országgyűlési 
beszéde, 1867. december) 
 
„Неки кажу да се држава не радује овој нагодби, и да је и не воли. [...] Поставимо 
питање овако, жели ли држава радије поново да се врати на оно стање које је било пре 
нагодбе? Не могу да поверујем, да би било много оних који би после озбиљног 
размишљања одговорили са искреним »да«.“ (Говор Ференца Деака у народној 
скупштини, децембар 1867.) 
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Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

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 се односи на друштво у Мађарској у време дуализма. (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања унутрашње слојеве, 
карактеристичне црте начина живота и животних прилика сељаштва!  
 

Бројно стање појединих слојева сељаштва у 1910. години 
Слој (величина имања) Бројно стање 

Богате газде (50 – 100 јутара) отприлике 130 хиљада 
Средње сељаштво (20 – 49 јутара) отприлике 800 хиљада 
Власници малих и патуљастих имања (испод 20 јутара) отприлике 6 милиона 
Пољопривредни радници, надничари, слуге отприлике 5 милиона 

 

 
„Lefeküdtünk, becsavartuk magunkat a pokrócba, oszt ott aludtunk, ahun ért 
bennünket az este. Bejártuk az egész országot a kubikos talyigával. Nemigen 
tanánánk olyan köves utat ebbe az országba, améken endrődi kubikos ne dógozott 
vóna. Muszáj vót, menni kellett a munka után. [...] Talicska, csákány, ásó, lapát 
kellett, ez vót a szerszámunk. Egy kenyér, szalonna, krumpli, hagyma, laskatészta, 
tarhonya, bogrács, meg hát takaró. Énnekem vót bundám, azt hordtam mindég. A 
talyigát […] szegény édesapám hagyta rám, piszkos nagy szentesi talyigát. Mer ha 
kicsi vót a talyiga, szögelni kellett az ódalára deszkát, hogy több férjen bele. Mer 
mindenkinek vinni kellett egyformán, nem mindegy vót, hogy ötven kilót visz valaki 
egyszerre, vagy hetvenet.” (Egy kubikos visszaemlékezése) 
 
„Легли смо, умотали се у ћебе, и спавали тамо где нас је достигло вече. Обишли смо 
целу државу са кубикашким таљигама. У држави се не може наћи такав пут од калдрме, 
на чијој изградњи није радио кубикаш из Ендреда. Морало се, требало је наћи посао. 
[...] Требале су трагаче, пијук, ашов, лопата, то нам је био алат. Један хлеб, сланина, 
кромпир, лук, тесто, тарана, котлић, и још ћебе (покривач). Ја сам имао бунду, њу сам 
увек носио. Таљиге [...] ми је оставио мој сироти отац, огромне сентешке таљиге. Јер 
ако су таљиге биле мале, са стране је требало прикуцати даску, да би у њих више стало. 
Јер свако је требао да носи једнако, није било свеједно да ли неко одједном носи 
педесет или седамдесет кила.“ (Сећања једног кубикаша) 
 
 

 
 

Цртеж Хенрика Вебера о 
мађарским ношњама, друга 
половина XIX века 
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„1. § Minden szülő vagy gyám, ide értve azokat is, kiknek házában gyermekek mint 
mestertanítványok vagy házi szolgák tartatnak, kötelesek gyermekeiket vagy 
gyámoltjaikat […] nyilvános iskolába járatni, életidejök 6-ik évének betöltésétől 
egész a 12-ik, illetőleg 15-ik év betöltéséig. […] 
48. § Az elemi népiskolai oktatás két tanfolyamot foglal magában, ugymint: 
1. a 6 évig tartó mindennapi, és 
2. a 3 évre terjedő ismétlő iskolai tanítást.”  
(1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népiskolai közoktatás tárgyában) 
 
„1.§ Сваки родитељ или старатељ, подразумевајући и оне који држе децу код својих 
кућа као шегрте или слуге, дужан је да своју децу или своје штићенике [...] школује у 
јавним школама, од тренутка када дете напуни 6 година, све до дванаесте године, 
односно док не напуни 15 година. [...] 
48.§ Образовање у основној народној школи се садржи из следећа два курса: 
1.- свакодневни који траје 6 година, и 
2.- школска настава за понављаче која траје до 3 године.“ 
 (XXXVIII законски члан из 1868. године о јавном образовању у народним школама) 
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Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

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 односи на историју Мађарске између два светска рата. (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања финансијску консолидацију 
Мађарске у 1920-им годинама!  
 
„Magyarország hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzetek Szövetségének Tanácsa főbiztost 
nevezzen ki, aki a Tanácsnak felelős és akit a Tanács visszahívhat. […] Ha azonban a 
reformok eredménye valamely időpontban visszamaradna […], a főbiztos a helyzet 
alapján általa szükségesnek ítélt mértékig […] vagy tiltakozhat az ilyen kiadások 
ellen, vagy felhívhatja a magyar kormányt arra, hogy a fennálló adók hozadékát 
növelje, vagy hogy új adókat létesítsen vagy pedig, hogy egyidejűleg mind a két 
megoldáshoz folyamodjék. Ha a magyar kormány nem alkalmazkodnék a főbiztos 
kívánságaihoz, a főbiztos az általa megállapítandó mértékig köteles megtagadni azt, 
hogy a XI. és XII. cikkekben megállapított különszámlákra a magyar kormány 
részére fizetések eszközöltessenek.” (Az 1924. évi IV. tc. az államháztartás 
egyensúlyának helyreállításáról, II. Jegyzőkönyv) 
 
„Мађарска пристаје да Савет Друштва народа именује главног повереника, који је 
одговоран Савету  и кога Савет може да опозове. [...] Ако би, међутим, резултат 
реформи заостао у некој тачки [...], главни повереник би на основу ситуације до висине 
мере за коју сматра за потребну [...] или могао да протестује против таквих издатака, 
или могао да упозори мађарску владу на то да повећа принос постојећих пореза, или да 
се формирају нови порези, или да се истовремено прибегне за обадва решења. Ако се 
мађарска влада не би прилагођавала жељама главног повереника, главни повереник је 
дужан одбити исплату у XI и XII законском члану утврђених средстава на посебне 
рачуне за мађарску владу до висине средстава коју главни повереник одлучи.“  
(IV законски члан из 1924. године о успостављању равнотеже државног буџета, 
Записник II) 
 

„1. § Ha a Magyar Nemzeti Bank a jelen törvény életbelépésétől számított egy 
hónapon belül a jelen törvény szerint és az ennek kiegészítő részét alkotó 
alapszabályok változatlan elfogadásával megalakul és egy további hónapon belül 
üzleti működését megkezdi, az állam bankjegyek kibocsátásának kizárólagos jogát a 
Bank e működésének megkezdésétől 1943. évi december hó 31. napjáig bezárólag 
terjedő időre a Bankra ruházza.” (1924. évi V. tc. a Magyar Nemzeti Bank létesítéséről és 
szabadalmáról) 
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„1.§ Ако се Мађарска народна банка, у року од месец дана од ступања на снагу овог 
закона, по овом закону и његовим допунским делом који образују статут, формира са 
непроменљивим прихватањем и током следећег месеца започне пословно 
функционисање, држава даје банци искључиво право издавача папирних новчаница, од 
почетка овога функционисања Банке закључно са 31. децембром 1943. године.“ (V 
законски члан из 1924. године о оснивању и патентирању Мађарске народне банке) 
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22. Задатак се односи на Кадарово доба. (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања социјану, образовну  и културну 
политику Кадаровог доба! Питања у вези планске привреде и потрошње не спадају у 
тематски круг задатака.  
 
„Kádár János és J. F. Kennedy találkozik. Kádár udvariasan megkérdezi: 
– Elnök úr, hogy élnek önöknél az emberek, mennyit keresnek, mire költik? 
– Hát, nálunk egy átlagos dolgozó megkeres ezer dollárt havonta. Ebből százötven 
dollárt levonunk adóba, száz dollárért élelmet vásárol, ugyanennyit ruházkodásra 
költ” – s ezzel Kennedy megáll a felsorolásban. 
– Jó, jó – mondja Kádár –, de a többit mire költi? – Kennedy széttárja a kezét: – Nem 
tudom. Nem érdekel minket. Nem kutatjuk. – Most Kennedy kérdez: – Önöknél 
hogy élnek az emberek? 
– Nálunk egy átlagos dolgozó megkeres havi ezer forintot. Ebből hétszáz forintot 
elkölt élelemre, négyszázat ruházkodásra, másik négyszázat félretesz kocsira – s itt 
Kádár megáll a felsorolásban. 
– Jó, jó – mondja Kennedy –, de hát a többi pénzt honnan szerzi? – Most Kádár tárja 
szét a karját: – Nem tudom. Nem érdekel minket. Nem kutatjuk.” (Korabeli vicc) 
 
„Сусрели се Јанош Кадар и Џ.Ф. Кенеди. Кадар учтиво пита: 
– Господине председниче, како код вас живе људи, колике су им плате, на чега троше? 
– Па, код нас један просечан радник заради месечно хиљаду долара. Од тога му сто 
педесет долара одбијемо за порез, за сто долара купује намирнице, а исто толико 
потроши за одећу – и тиме Кенеди престаје са набрајањем. 
– Добро, добро, – каже Кадар – а на чега потроши остатак? – Кенеди шири руке: – Не 
знам. Нас то не интересује. Не истражујемо. – Сада Кенеди пита: – А како код вас живе 
људи?  
– Код нас један просечан радник заради месечно хиљаду форинти. Од тога седам 
стотина потроши на намирнице, четири стотине на одевање, а других четири стотине 
штеди за аутомобил – и тиме Кадар престаје са набрајањем. 
– Добро, добро, – каже Кенеди – а одакле набавља друге паре? – Сада Кадар шири руке: 
– Не знам. Нас то не интересује. Не истражујемо.“ (Виц из онога доба) 
 
 
„A felsőoktatási intézmények száma 1960 és 1965 között 43-ról 92-re emelkedett. Ez 
elsősorban abból adódott, hogy a tanító- és óvónőképző intézeteket, valamint a volt 
középfokú technikumok jelentős hányadát felsőfokú intézménnyé minősítették. […] 
A négy régi universitas és a Budapesti Műszaki Egyetem mellett nagyobb 
diáklétszámú és rangos intézménnyé nőtte ki magát viszont az 1945-ben létesített 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem, az 1948-ban önállósított Marx Károly 
Közgazdaság-tudományi Egyetem, az 1949-ben alapított miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetem és az 1951-ben önállósított orvostudományi egyetemek.” (Romsics 
Ignác, történész) 
 
„Број институција високог образовања се између 1960. и 1965. попео са 43 на 92. До 
тога је дошло првенствено због тога што су значајни део института за образовање 
учитељица и васпитачица, као и техничких школа средњег степена преквалификовали у 
институције високог образовања. [...] Поред четири стара универзитета и 
Будимпештанског техничког универзитета у институцију вишег ранга са већим бројем 
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студената су израсли: Универзитет за аграрне науке у Геделеу који је основан 1945. 
године, 1948. године осамостаљени Универзитет  за економске науке „Карл Маркс“, 
Технички универзитет за тешку индустрију у Мишколцу основан 1949. године и 1951. 
године осамостаљени универзитети за медицинске науке.“ (Историчар Игнац Ромшич) 
 
 

Проценат особа у 
мађарском друштву које 
имају пензијско осигурање 

1952 5,8%
1960 7,6%
1970 13,7%
1980 19,2%

 
 Совјетски филмови 

приказани у Мађарској 
Амерички филмови 

приказани у Мађарској 
 број (комада) број гледалаца 

(милиона особа) број (комада) број гледалаца 
(милиона особа) 

1960 46 28 8 12 
1980 32 7 26 20 
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Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

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 

Укупно 44  
I Постигнут број бодова заокружен на цео број  

II Текстуални 
задаци уз 
анализу 

13. Хришћанство у IV веку 7  
14. Османско царство 16  
15. Позадина у Првом светском рату 7  
16. Привреда САД између 1918. и 1928. год. 16  
17. Склопљени мирови на почетку XVII века 7  
18. Црквена политика мађарских      
      средњевековних владара 16  
19. Кошут и Деак о нагодби 7  
20. Сељаштво у доба дуализма 16  
21. Финансијска консолидација 7  
22. Кадарово доба 16  

Укупно 46  
II Постигнут број бодова заокружен на цео број  

 I + II 
Број бодова писменог дела испита 90  

     
       
   Наставник који исправља
 
 Датум:  ......................................  
 __________________________________________________________________________  

 
 Elért pontszám  

egész számra 
kerekítve /  

Постигнут број 
бодова заокружен на 

цео број

Programba  
beírt egész pontszám / 
Број целих 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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