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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)! 

• За решавање сваког задатка користите дозвољена средства: карте 
средњошколског Историјског атласа и двојезични речник! 

• Након пажљивог процењивања, одговоре по могућству упишите без 
преправљања!  

 
Приликом израде текстуалних задатака и 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), 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, а пазите и 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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I КРАТКИ ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ ЈЕДНОСТАВАН ОДГОВОР 
 
1. Задатак се односи на кризу Римске републике. 
Којем друштвеном слоју или групи припадају личности о чијем незадовољству 
говоре извори? Изаберите међу наведенима! У квадрат који се налази после извора 
напишите редни број одговарајућег слоја или групе! Уз сваки извор напишите само 
један број! (1 бод по елементу.) 
 
Друштвени слојеви, групе: 

1.колони; 2.чланови витешког реда; 3.патриције; 4.осиромашени сељаци 
ситнопоседници; 5.робови; 6.становници провинција; 7.италијански народи  који су у 
савезу са Римом; 8.чланови сенаторског сталежа (реда). 
 

a) „A hadvezérek hazudnak a katonáiknak, amikor a csatákban arra bíztatják őket, 
hogy őseik sírjáért és templomaiért harcoljanak az ellenséggel, hiszen ezek közül a 
rómaiak közül nincs egynek sem családi oltára, nincs ősi temetkezőhelye, 
vadidegenek fényűzéséért és vagyonáért harcolnak és halnak meg; […].” 
(Plutarkhosz: Tiberius Gracchus) 
 

а) „Војсковође обмањују војнике у биткама, позивајући их да бране од 
непријатеља гробове и храмове, док у ствари међу тим Римљанима нико нема 
ни породични олтар, ни гробље својих предака, већ ратују и умиру за туђи 
раскош и богатство.“  (Плутарх: Тиберије Грах) 

 
 

b) „[A felkelők] követeket küldtek Rómába, akik panaszt emeltek azért, hogy őket, 
bár Rómának segítettek birodalma meghódításában, az általuk megsegített polgárok 
nem méltatják polgárjogra. A senatus kemény választ adott nekik: ha megbánták 
eddig elkövetett tetteiket, küldjenek követséget, ellenkező esetben azonban ne. Ők 
tehát minden jó reményüket elvesztvén, megindították a háborút.” (Appianosz) 
 
б) „[Устаници] су послали своје посланике у Рим који су уложили жалбу, зато што их, 
упркос томе што су помогли Риму у царским освајањима, грађани којима су помагали 
нису удостојили да добију грађанска права. Сенат им је дао оштар одговор: ако су се 
покајали због тога шта су до сада учинили, нека пошаљу посланика, у супротном 
случају не. Изгубивши сваку добру наду, они су покренули рат.“ (Апијан)  

 
 

c) „Az itáliai Capuában tartott cirkuszi gladiátorok közül […] mintegy hetven társát 
arra beszélte rá, hogy inkább vállaljanak minden veszélyt a szabadságért, semhogy 
az előadásokon látványként szolgáljanak. Őreiket erőszakkal elűzték és 
elmenekültek.” (Appianosz) 
 

ц) „Од циркуских гладијатора које су држали у италијанској Капуи [...] 
отприлике седамдесеторицу је успео да наговори да се радије одлуче на сваку 
опасност за слободу, него да на представама служе за спектакл. Чуваре су на 
силу отерали и затим побегли.“ (Апијан) 

 
    

 

 

 
3 бода  
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2. Задатак се односи на привреду Европе у средњем веку. 
Решите уз помоћ извора и сопственог знања задатке који се односе на даљинску 
трговину! (1 бод по елементу.) 
 
a) „A velenceiek semmiféle illetéket sem tartoznak fizetni, amit szokás folytán vagy 
más okból tőlük megkövetelhetnének, sem akkor, mikor megérkeznek, itt 
tartózkodnak, eladnak, vesznek, letelepednek, sem amikor eltávoznak, csakis akkor, 
ha zarándokokat szállító hajókon érkeznek vagy távoznak, akkor ugyanis a király 
szokásjoga szerint harmadrészt tartoznak a királynak adni.” (Jeruzsálem királyának 
oklevele, 1124) 
 
а) „Венецијанци нису дужни да плате никакву таксу, коју би по правилу(обичају) или 
због неког другог разлога могли од њих да тражимо, ни у случају када долазе, овде се 
задржавају, продају, купују, настањују се, а ни када одлазе(напуштају луку), једино 
онда ако долазе или одлазе бродовима који преносе ходочаснике, наиме онда, по 
обичајном праву краља, дужни су да трећину дају краљу.“ (Повеља јерусалимског 
краља, 1124.) 
 
Повеља која је цитирана је допринела процвату саобраћаја на једној поморској 
трговинској путној мрежи. Наведите име ове путне мреже! 
 
…………………………………………………………………… 
 
 b) „Mi, Bréma város konzuljai és közönsége a tengeri városok, s más városok 
konzuljainak, valamint a Római Szent Birodalom német [szövetségéhez] tartozó 
valamennyi kereskedőnek mérhetetlen nagy hálánkat fejezzük ki, amiért 
kegyelmükbe fogadtak, és a mondott kalmárok szabadságaiból és kiváltságaiból 
nekünk is részt engedtek […].” (Bréma városának levele) 
 
б) „Ми, конзули и заједница града Бремена изражавамо неизмерно велику захвалност 
конзулима поморских и других градова, као и свим трговцима који припадају немачком 
[савезу] Римском светом царству, зато што су се смиловали и изречене слободе и 
привилегије за трговце дозволили  и нама [...].“ (Писмо града Бремена) 
 
Наведите име трговачког савеза којем је град Бремен упутио писмо! 
 
……………………………………………………………………. 
 
c) „Az angol király lezárta az összes tengerszorosokat, semmit sem engedve jönni [a 
Franciaországgal szövetséges területről], sem érkezni oda, legkevésbé pedig gyapjút 
és gyapjas báránybőrt. [A Franciaországgal szövetséges terület egész lakossága] 
megdöbbent, hiszen a posztókészítés a legfőbb mesterség […]. Igaz ugyan, hogy sok 
gabona jön részükre Franciaországból, de miből vegyék meg, miből fizessék, ha nincs 
kereset.” (XIV. századi krónika) 
 
ц) „Енглески краљ је затворио све мореузе, не дозвољавајући да ништа не дође [са 
територија које су у савезу са Француском], а ни да тамо оде, посебно вуну и вунену 
јагњећу кожу. [Целокупно становништво територија које су у савезу са Француском] се 
запрепастило, јер је прављење чоје највиши(најважнији) занат [...]. Истина је да им 
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много жита стиже из Француске, али од чега да га купе, чиме да га плате, ако немају 
зараду.“ (Хроника из XIV века) 
 
О којој територији чије трговачке могућности се ограничавају говори овај извор? 
Заокружите редни број тачног одговора! 
 

1. Шампања  2.   Далмација 3.   Фландрија 4.   Шлезија 
                       

3 бода  

 
3. Задатак се односи на праисторију мађарског народа. 
Одредите на основу мапе и сопственог знања за које претпостављене територије 
настањивања Мађара се односе следеће дефиниције! (У вези географског положаја 
територија настањивања постоји више теорија, приликом решавања задатака за 
основу узмите претпостављене територије које су дате на скици.) Одговарајуће 
терирорије настањивања упишите у табелу! Име једне територије настањивања се 
може појавити и на више места у табели. (1 бод по елементу.) 
 

 
Претпостављени географски положај мађарских територија настањивања 

(назив територије настањивања је на мапи означен подебљаним словима) 
 
szótár – речник  
MAGNA HUNGARIA – Магна Хунгарија Urál – Урал  Fekete tenger – Црно море  
ETELKÖZ – Етелкез  Kárpátok – Карпати  Kaszpi tenger – Каспијско море  
LEVÉDIA – Леведија  Kaukázus – Кавказ  Aral tó – Аралско језеро 
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Дефиниција Територија 
настањивања 

a) Фратар Јулијан је у XIII веку на овим територијама настањивања 
пронашао становништво које је говорило мађарски. 

 

b) Ова територија настањивања се распростирала непосредно јужно од 
владарског центра уједињене источне словенске државе. 

 

c) Ова територија настањивања се налази на европској страни 
обронака планинског ланца који раздваја Европу и Азију. 

 

d) На граници ове територије настањивања се налази кланац Верецке.  

 

4 бода  

 
4. Задатак се односи на реформацију. 
Одредите за коју цркву/вероисповест се везују наведени извори из доба 
реформације! Напишите одговарајући назив цркве/вероисповести на тачкасту линију! 
(1 бод по елементу.) 
 
a) „Ámde – bármiként is ítéltessenek meg az emberek cselekedetei – az Úr mégis 
azok által egyformán saját művét hajtotta végre, akik fennhéjazó királyok véres 
kormánypálcáját összetörték, és tűrhetetlen uralmukat megsemmisítették. Hallják 
meg ezt a fejedelmek és rettegjenek!” (A keresztény vallás tanítása, 1536) 

а) „Али – било како да се процењују људска дела – Бог је ипак преко њих једнако 
спровео своје дело, када су сломили крваву палицу охолих краљева и уништили њихову 
неподношљиву владавину. Нека ово чују поглавари и нека страхују!“  (Учење 
хришћанске вере, 1536.) 

 …………………………………………. 
 

b)  
Насловна страна првог потпуног превода Библије на немачки језик (издање из 1541.) 

………………………………………..….. 
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c) „Ezen parlament hatalma által törvénybe iktatjuk, hogy elfogadjuk és elismerjük 
felséges urunkat, a Királyt, örököseit és utódait a trónon az […] egyház egyetlen 
fejének ezen a földön.” (Egyházfőségi törvény, 1534) 

ц) „Власт овог Парламента уводи у закон да прихватамо и признајемо величанство 
нашег господара, краља, његове наследнике и потомке на престолу [...] јединог 
поглавара цркве на земљи.“ (Закон о поглавару цркве, 1534.) 

………………………………………..….. 
 
d) „Ez az egész társaság és annak minden tagja a mi szentséges urunknak […] hű 
engedelmessége alatt harcol, s jóllehet arra tanít az evangélium, és mi igaz hittel 
elismerjük és szilárdan valljuk, hogy az összes keresztények alá vannak vetve […], 
fejüknek és Jézus Krisztus helyettesének, mégis […] minket amaz egyetemes 
kötelékeken kívül külön fogadalom kössön, úgy hogy akármit parancsolnak, […] azt 
tartozunk, amennyiben rajtunk fordul, minden halogatás vagy mentegetődzés nélkül  
végrehajtani.”  (Szervezeti szabályzat, 1540) 

д) „Цело друштво и сваки његов члан  се бори са верном послушношћу нашем светом 
господару [...], премда јеванђеље на то учи, а ми са правом вером и чврсто изјављујемо, 
да су му подвргнути сви хришћани [...], њиховим главама и заменику Исуса Христа, 
ипак [...] да нас осим опште везе веже и посебан завет, тако да ако било шта заповеде, 
[...] то смо дужни, уколико зависи од нас, спровести без икаквог одлагања или 
правдања.“ (Правилник организације, 1540.) 

……………………………………………….. 
 

4 бода  

 
5. Задатак се односи на турско-мађарске борбе у XVI веку. 
Придружите уз извор учеснике у описаној борби / опсади! Од набројаних имена, на 
тачкасту линију напишите имена оних особа које су учествовале у датој борби / 
опсади! У једној  борби / опсади је могло да учествује и више наведених особа, а две 
особа се не појављује ни у једној борби. (1 бод по делу задатка.) 
 
Особе:  

Иштван Добо, Ђерђ Фратер, Лајош II, Јован Запоља, Сулејман, Никола Зрињски 
 
a) „E közben Ahmed a Temesköz meghódítását befejezte, veszteségeit kiheverte s 
pihent seregével Alihoz csatlakozott. Szolnok alatt kellett egyesülniök, hová Ali már 
augusztus 22-ikén megérkezett. […] az erős vár pedig ellenállás nélkül török kézbe 
került. A könnyű sikertől még inkább elvakítva, az egyesült roppant török had […], 
»a gyermekszoba«, a »rossz akol« – így nevezte Ali – megvívására indult. […] Hat 
vármegye nagy részének megtartása s messze föld biztonsága függött […], mely 
fontosságához képest még mindig nem volt kellően megerősítve. Belső és külső 
várból, a palánkkal védett városból s nehány előre tolt védműből, toronyból állott. 
Az őrség száma legföllebb 2000 volt. Egy részük csak kevéssel az ostrom előtt 
érkezett, mert […] segítségre szólította a közeli városokat, vármegyéket, urakat, s 
épen ezek szolgáltatták az őrség túlnyomó részét.” (Szilágyi Sándor, történész) 
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а) „За то време је Ахмед завршио освајање Темешкеза, прежалио губитке и са 
одморном војском се прикључио Алију. Код Солнока су требали да се удруже, где је 
Али стигао већ 22. августа. [...] а снажно утврђење је без отпора пало у турске руке. 
Ослепљени од лаког успеха, уједињена огромна турска војска је кренула у борбу за 
освајање [...], »дечије собе«, »лошег тора« – тако је Али назвао. [...] Од тога је зависило 
задржавање великог дела шест вармеђа(жупанија) и сигурност далеке земље [...], које с 
обзиром на важност још увек није било ојачано на одговарајући начин. Састојало се од 
унутрашњег и спољашњег утврђења, градом заштићеним оградом од коља и неколико 
истурених одбрамбених конструкција, и торња. Стражара је било највише 2000. Један 
део је стигао непосредно пре опсаде, јер [...] позвао је у помоћ оближње градове, 
вармеђе, господаре, а управо они су чинили претежни део страже.“ (Шандор Силађи, 
историчар) 

……………………………………………………………………………… 
 
b) „A küzdelem pontosan egy és fél óráig tartott. A mocsár is nem egyet nyelt el mély 
örvényeiben: sokan azt mondták, hogy a király is ott pusztult el. Azonban később 
egy meredek part hasadékában lelték meg. Ezen a helyen akkor a Duna áradása 
miatt a szokottnál magasabban állott a víz: itt fulladt bele a vízbe lovával együtt úgy, 
ahogy fel volt fegyverkezve. […] A csatában és menekülés közben a királyon kívül a 
püspökök közül elpusztult: […]. A bárók közül: […]. Az ország előkelőbb és 
hatalmasabb emberei közül: […]. Ezenkívül még mintegy ötszáz előkelőbb nemes.”  
(Brodarics István: Igaz leírás) 
 
б) „Битка је трајала тачно сат и по. Мочвара је многе прогутала у својим дубоким 
вртлозима: многи су рекли да је и краљ тамо настарадао. Међутим, касније су га нашли 
у расцепу код стрме обале. На том месту је тада због поплаве Дунава висина воде била 
виша од уобичајене: ту се утопио заједно са својим коњем, под пуним наоружањем. [...] 
У борби и приликом повлачења осим краља су погинули следећи бискупи: [...]. Од 
барона: [...]. Од угледних и моћних људи у држави: [...]. Осим тога, још отприлике пет 
стотина угледних племића.“ (Иштван Бродарич: Истинити опис) 

……………………………………………………………………………… 
 
 c) „Szombaton reggel […] a belső vár hídja fölött levő kaput kinyittatta, s háromszáz 
embernyi puskás, kardos és dzsidás hitetlent maga előtt bocsátván, »Haj, huj!« 
kiáltással és puskatűzzel kirohant az iszlám seregére. Fején aranyhímzésű 
bársonyföveg, mellén aranylánc, kezében aranyos markolatú szablya volt. Mivel a 
szemközt felállított janicsárágyúból egy ötdrachmás golyó mellen találta, hanyatt 
esett, összes katonái pedig egy pillanat leforgása alatt lekaszaboltattak. […] egy 
janicsár levágta fejét a nyakáról. Szerencsétlen fejét a muhzir aga, bársonyfövegével 
és aranyláncával együtt janicsárjaival a szultán sátrához vitette.” (Szelániki Musztafa: 
Szaloniki Krónika) 

ц) „У суботу ујутро [...] отворио је капију изнад моста унутрашњег утврђења, 
истурајући пред себе три стотине неверника наоружаних пушкама, сабљама и 
коњаници, уз »хај, хуј!« узвике и пушчану ватру напао исламску војску. На глави је 
имао капу (шешир) од сомота са златним везом, на грудима златан ланац, у рукама 
сабљу са позлаћеном дршком. Пошто га је постављени јаничарски топ погодио у груди 
ђулетом од пет драхми, пао је на леђа, а сви његови војници су за тренутак 
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искасапљени. [...] један јаничар му је одрубио главу са рамена. Несрећну главу је 
мухзир ага, са капом (шеширом) од сомота и златним ланцем, заједно са јаничарима 
однео пред султанов шатор.“ (Мустафа Селаники: Солунска хроника) 

……………………………………………………………………………… 
 

3 бода  

 
6. Задатак се односи на балканске конфликте у XIX веку. 
Одредите на основу неме карте градове и територије које су дефинисани у табели! 
Уз дефиницију напишите одговарајући редни број са неме карте! (1 бод по елементу.) 
 

 
 

Дефиниција Редни број  
града / територије

a) Главни град једне балканске државе која је најраније постала 
независна од Османског царства, а још у старом веку је био важан 
привредни и културни центар. 

 

b) Територија коју је Аустроугарска монархија прво окупирала, а 
затим анектирала (припојила). 

 

c) Место жудње руског распростирања, кључ изласка руске флоте 
из Црног мора, од старог века главни град више царстава.  

 

d) Један од основних елемената Румунског краљевства које се 
ставарало, претходно турска вазална кнежевина. 

 

 

4 бода  
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7. Задатак се односи на пољопривреду Мађарске у доба дуализма. 
Свака од наведених чињеница у задатку је имала утицај на производњу пшенице 
или на трговину пшеницом. Напишите уз набројане чињенице по једну директну 
последицу, која се може очитати из једне од табела које су дате као извор!  
(1 бод по елементу.) 
 

Пршсечни принос пшенице 
(1871–1915) 

период 
просечни принос 
(метричка цента/ 
катастарско јутро) 

1871–1885 5,0 
1886–1900 6,9 
1901–1915 7,0 

 
Пршсечна цена пшенице на берзи 

(1872–1886) 
период цена (1867 = 100) 

1872–1876 112,8 
1877–1881 106,4 
1882–1886 86,3 

 
 
a) Чињеница: У том периоду је између Мађарске и Аустрије био на снази 
царински савез, две државе није раздвајала царинска граница. 
 
Последица:………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
b) Чињеница: Од средине 1870-тих година јефтина америчка пшеница је 
преплавила европско тржиште. 
 
Последица:………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
c) Чињеница: У пољопривреди су се распростирали нови поступци, и опште је 
постало редовно ђубрење. 
 
Последица:………………………………………………………………………………… 

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

3 бода  

 

73,9 %

Ausztria

egyéb

Расподела извоза пшенице према циљним 
државама (1887–1891) 

Аустрија

друге  
државе
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8. Задатак се односи на равноправност жена. 
Одлучите на основу следећих слика да ли подржавају или одбијају бирачко право 
за жене! Слово поред слике упишите у одговарајуће поље дате табеле! (1 бод по 
елементу.) 
 

A)    B)  
Натпис на ужету: „Политика није  
за жене“                                      Натпис слике: „Дан гласања“ 
 

C)    D)  
Натпис на табли: „Криминалци и лудаци    Натпис слике: „Љубав покреће свет“ 
немају право гласања“ 
 

подржава бирачко право за жене одбија или критикује бирачко право  
за жене 

 
 

 

 

4 бода  
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9. Задатак се односи на историју Мађарске између два светска рата. 
Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
„Amit a szomszédos államok és a nagyhatalmak jelenleg várnak a magyar 
kormánytól, az külpolitikailag mindenekelőtt béke, a belpolitikában pedig a rend. 
Agressziót és felfordulást három irányzat idézhet elő: a magyar fasiszták (irredenta 
és antiszemita szervezetek), a karlisták [IV. Károly hívei] és a kommunisták. Bethlen 
gróf mindeddig féken tartotta őket […]. Képes lenne-e ma egy másik kormány uralni 
a helyzetet, és ugyanezeket a garanciákat adni a külföldnek? Ez nagyon kétségesnek 
tűnik, és kollégáim közül többen azt állítják, hogy nem.” (A francia követ jelentése 
Magyarországról, 1922. március) 
 
„Оно што суседне државе и велике силе тренутно очекују од мађарске владе, је са 
спољнополитичке стране пре свега мир, а у унутрашњој политици ред. Агресију и хаос 
могу да изазову три правца: мађарски фашисти (иредентистичке и антисемитистичке 
организације), карлисти [следбеници Карла IV] и комунисти. Гроф Бетлен је до сада 
успевао да их држи на узди [...]. Да ли би данас једна друга влада била у стању да влада 
ситуацијом, и да иностранству даје ове исте гаранције? То изгледа веома спорно, а 
многи међу мојим колегама кажу да не.“ (Извештај француског амбасадора о 
Мађарској, март 1922.) 
 
a) На коју од наведених група у цитираном извору се посебно односи „држање на 
узди“, узимајући у обзир доле наведени цитат из закона? (1 бод) 

„1. § Aki az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatására vagy 
megsemmisítésére, különösen valamely társadalmi osztály kizárólagos uralmának 
erőszakos létesítésére irányuló mozgalmat vagy szervezkedést kezdeményez vagy 
vezet, bűntettet követ el, és öt évig terjedhető fegyházzal büntetendő.” (Részlet az 
1921. évi III. törvénycikkből) 
 
„1. §  Онај ко иницира или води неки покрет или организацију за насилни преврат или 
уништавање законитог државног  и друштвеног поретка, посебно усмерену на 
остваривање искључиве владавине неке друштвене класе, чини кривично дело и може 
се казнити затвором до пет година.“ (Део III законског члана из 1921. године) 

…………………………………………………………. 

b) Зашто је мађарски иредентизам повређивао интересе суседних држава? (1 бод) 

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

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

c) Како називамо противмађарско удружење које је формирано у том периоду у 
појединим суседним државама? (1 бод) 

 …………………………………………………………. 
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d) Шта је оно што је француски амбасадор признавао да је вредно у политици 
Иштвана Бетлена? Од наведених заокружите редни број два тачна одговора!  
(1 бод по елементу.) 
 

1. Поштовао је демократске принципе. 
2. Спречио је ширење простора екстремних покрета. 
3. Склопио је пријатељски уговор са суседним државама. 
4. Није искључио могућност повратка Хабсбурговаца. 
5. Владао је чврстом руком.  

 

5 бодова  

 
10. Задатак се односи на историју промене система (транзиције) у Мађарској. 
Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 

 

 
 
Фотографија о једној демонстаацији у Будимпешти 

 
a) Демонстранти који се виде на фотографији су се окупили због 141. годишњице 
једног значајног догађаја из мађарске историје. Говорници опозиције захтевају 
стварање независне, демократске Мађарске, што је била једносмислена порука онима 
који су били на власти. 
Када је направљена ова фотографија? У свом одовору напишите дан, месец и годину! 

……………………………………………………………… 
b) На слици се на заједничком транспаренту налазе имена двојице некадашњих 
председника владе. Шта им је била заједничка судбина? 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
c) На какав конкретан низ догађаја који се везују за име Јаноша Кадара упућује 
један транспарент са слике? 

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

………………………………………………………………………………………………… 
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d) Шта је био главни захтев борбе против страног потлачивања приликом 
настанка фотографије? 
………………………………………………………………………………………………… 

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

 

4 бода  

 
11. Задатак се односи на проблеме трећег света. 
Одлучите у којем извору се непосредно појављују проблеми наведени у табели! 
Упишите знак X у одговарајуће поље извора означено словом! У једном реду може 
бити и више знакова X. (1 бод по реду.) 
 
A) „A 20 milliós Mexikóvárosban a külvárosi tájat […] uraló száraz, felrepedezett 
föld láttán nehéz elképzelni, hogy ez a vidék 70 évvel ezelőtt vízzel teli terület volt. 
[…] A népesség rohamos növekedése miatt a felszín alatti vízkészlet túlzott 
kitermelése és a vízvisszaforgatás hiánya egy termékeny területet kopár sivataggá 
változtatott. Ma már a város lakói közül sokan egy héten összesen csak egy órán 
keresztül juthatnak folyó csapvízhez.” (National Geographic, 2006) 
 
А) „Тешко је представити када се погледа сува, испуцана земља [...] у приградском 
пределу 20 милионског Мексико Ситија, да је та територија пре 70 година била богата 
водом. [...] Због убрзаног пораста становништва дошло је до претераног исцрпљивања 
резерве воде из дубине земље и недостатка повратног кретања воде, од плодне 
површине је настала неплодна пустиња. Већ у данашње време многи од градских 
становника недељно само на један сат могу да дођу до воде из водоводне мреже.“ 
(Часопис Национална географија, 2006) 
 
B) „2025-re a népesség számottevően növekszik a legtöbb fejlődő országban, 
amelyekben egyébként már ma is igen magas a népsűrűség. A tengerpartokon, 
mintegy 100 kilométer széles sávban élő lakosság száma becslések szerint közel 35 
százalékkal emelkedik az 1995. évi értékhez képest, így több mint 2, 5 milliárd ember 
lesz kitéve a tengerszint emelkedés és más – globális éghajlatváltozás által okozott – 
hatás veszélyének.” (National Geographic, 2006) 
 
Б) „У 2025. години становништво ће бројчано значајно нарасти у највећем броју 
земаља у развоју, у којима је иначе и данас висока густина становништва. На морским 
обалама, број становника који живе у шаву ширине од око 100 километара, ће се по 
проценама увећати за скоро 35% у односу на 1995. годину, тако да ће 2,5 милијарде 
људи бити изложено подизању нивоа мора и другим опасностима – узрокованим 
глобалном променом климе.“ (Часопис Национална географија, 2006) 
 
C) „Az általános felmelegedés mára a legszegényebbek sorsát tovább nehezítő 
valósággá vált [Afrikában]: aszályok és árvizek követik egymást, terjednek a 
betegségek, ember és állat egyaránt tanácstalan. »Megváltozott az időjárás. Egyre 
szeszélyesebb az eső, a termés pedig egyre gyengébb« – panaszolja Tuke Shika, az 
etiópiai Loke faluban élő földműves kiszáradt kukoricaföldjei előtt.” (National 
Geographic, 2009) 
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Ц) „Глобално загревање је у данашње време постало реалност која даље отежава 
судбину најсиромашнијих [у Африци]: суше и поплаве се међусобно смењују, шире се 
болести, и људи и животиње су беспомоћни. »Клима се променила. Кише су постале 
непредвидљиве, а приноси све слабији.« - жали се испред свог сасушеног кукурузног 
поља Шика Туке, земљорадник из етиопијског села Локе.“ (Часопис Национална 
географија, 2009) 
 

Проблеми: A (А) B (Б) C (Ц) 

a) криза са исхраном    

b) преображај природне околине    

c) епидемије    

d) експлозија прираштаја становништва    
            

4 бода  
 

12. Задатак се односи на мањине у Мађарској. 
Одлучите на основу података у табели, да ли су тврдње тачне или нетачне! 
Упишите знак X у одговарајуће поље у табели! (1 бод по елементу.) 
 

Расподела становништва Мађарске по матерњем језику 
година Мађари Румуни Немци Словаци остали 
1920 89,6 % 0,3 % 6,9 % 1,8 % 1,4 % 
1930 92,1 % 0,2 % 5,5 % 1,2 % 1,0 % 
1941 92,9 % 0,2 % 5,1 % 0,8 % 1,0 % 
1960 98,2 % 0,2 % 0,5 % 0,3 % 0,8 % 
1970 98,5 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,9 % 
1980 98,8 % 0,1 % 0,3 % 0,1 % 0,7 % 
1990 98,5 % 0,1 % 0,5 % 0,1 % 0,8 % 

(Подаци у табели се односе на територију тријанонске Мађарске.) 
 

Тврдња Тачно Нетачно
a) По подацима из табеле се може једносмислено утврдити да је 
између 1930. и 1941. опало бројно стање оних који су се изјаснили 
да им је матерњи језик немачки. 

  

b) Подаци из табеле потврђују да је приликом промене система 
порастао порастао проценат оних који су се изјаснили да им 
матерњи језик није мађарски. 

  

c) По подацима из табеле се може једносмислено утврдити да 
између 1920. и 1990. у Мађарској број оних који су се изјаснили да 
им је матерњи језик немачки, никада није био мањи од броја оних 
који су се изјаснили да им је матерњи језик румунски. 

  

d) По подацима из табеле се може једносмислено утврдити да 
између 1920. и 1990. у Мађарској број оних који су се изјаснили да 
им је матерњи језик српски, никада није био већи од броја оних који 
су се изјаснили да им је матерњи језик словачки. 

  

 

4 бода  
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II ТЕКСТУАЛНИ (ЕСЕЈСКИ) ЗАДАЦИ УЗ АНАЛИЗУ 

Пажљиво прочитајте! 

Од следећих наведених задатака треба урадити укупно три. 
Избор се врши по следећим критеријумима: 

За израду: 
један задатак који се односи на светску историју, 
два, која се односе на мађарску историју, један кратак и један дугачак задатак, 

од којих се сваки односи на различито раздобље. 

Пажљиво проучите задатке! 

 Редни 
број 

Раздобља, теме Тип задатка 

Светска 

историја 

13. Црква и култура кратак 

14. Велика светска економска криза кратак 

Мађарска 

историја 

15. Формирање система вармеђа 
(жупанија) 

кратак 

16. Средњевековни градови дугачак 

17. Априлски закони кратак 
18. Ракоцијева борба за слободу дугачак 

19. Пољопривреда у Ракошијево доба кратак 
20. Политички систем Кадаревог доба дугачак 

 
Као помоћ дајемо вам могуће комбинације тачно изабраних редних бројева 
задатака. 
Означите један стубац (колону)  у доњој табели! 
Заокружите слово изабраног ступца! 

Тип задатка A B C D E F G H I J K L 

кратак 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 

кратак 15. 15. 17. 17. 19. 19. 15. 15. 17. 17. 19. 19. 

дугачак 18. 20. 16. 20. 16. 18. 18. 20. 16. 20. 16. 18. 

Вреднују се само они задаци који су изабрани по наведеном правилу! Иза задатака 
налазе се аспекти вредновања, а постигнут број бодова одређује наставник који 
исправља задатке. 
Од задатака урадите само три изабрана задатка, остало оставите празно! 

Пре почетка израде задатака проучите упутство које се налази на страни 2. ! 

Приликом израде одговора можете направити скицу (концепт)! 
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13. Задатак се односи на културу у средњем веку. (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања улогу хришћанске цркве у 
средњовеквној науци и култури!  
 
„Tárjanak fel mindent a bölcsek, kutassák ki az ég magasságát, a föld térségeit […] 
mi más lesz ebből számukra, mint vesződség, fájdalom és a lélek szorongattatása. 
Saját tapasztalatából tudta ezt az, aki így szólt: Szívemet arra szántam, hogy 
megismerjek minden bölcsességet és minden tudományt […], s csak azt tudtam meg, 
hogy mindebből bajlódás […] származik, a sok tudományban csak sok kétséget 
találni.” (III. Ince pápa: Az emberi sors nyomorúságos voltáról) 
 
„Нека мудраци све открију, истраже небеске висине, просторе на земљи [...] шта ће им 
од тога остати, него мука, бол и стезање душе. Из сопственог искуства то зна онај који 
је овако казао: Своје срце сам наменио да упозна сваку мудрост и сваку науку [...], а 
само сам то сазнао да из свега потиче мучење [...], у многим наукама се налази само 
много сумње.“  (Папа Иноћентије III: О бедном постојању људске судбине) 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Аспекти Могући Постигнут 
број бодова 

Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 4  
Откривање чињеница битних за догађаје 6  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 24  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 12  

 
 
 
14. Задатак се односи на светску привреду између два светска рата. (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања околности избијања велике 
светске привредне кризе и карактеристична дејства на свакодневни живот у 
Сједињеним америчким државама! 

 
Карикатура из оног доба (Превод текста на енглеском језику: „Извини, пријатељу, ово 
је ред за бесплатни хлеб или навала на банку?”) 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Аспекти Могући Постигнут 
број бодова 

Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 4  
Откривање чињеница битних за догађаје 6  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 24  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 12  

 
 

15. Задатак се односи на оснивање мађарске државе. (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања формирање система вармеђа 
(жупанија) и његове најважније карактеристике за време владавине (светог) 
Иштвана I !  
 
„Akkoriban volt Marosvárt egy Ajtony nevű nagyon hatalmas fejedelem […]. István 
királynak nem adta meg a tiszteletet semmiben, mert bízott katonáinak és nemes 
embereinek seregében, akik felett uralkodott hatalma teljében. […]  

Volt egy Csanád nevű igen nagyra becsült vitéze, [… aki] elmenekült , és 
titkon a királyhoz ment; a király őt Krisztushoz térítve megkeresztelte. […] 

[A király] így szólt a főembereihez: »Készüljetek hadra ellenségem, Ajtony 
ellen, és foglaljuk el országát.« […] 

Késedelem nélkül harcba szálltak hát […]. Ajtony serege, mely a síkságon 
táborozott, hátat fordítva futásnak eredt. Ajtonyt pedig Csanád serege a csata 
helyszínén megölte.  
[István király Csanádot] megtette a királyi ház és Ajtony házának intézőjévé. Ezt 
mondta a király: »Ezt a várost a mai naptól ne nevezzék már a Marostól, hanem 
legyen neve Csanádtól. Azért, mert kipusztítottad belőle az ellenségemet, te légy 
ennek a tartománynak ispánja« […].” (Szent Gellért püspök nagy legendája) 
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„У то време је у Марошвашару био један велики поглавар који се звао Ајтоњ [...]. 
Краљу Иштвану није одавао поштовање ни у чему, јер се ослањао на своје војнике и 
војску својих племића, над којима је владао у пуној снази. [...] 
Имао је једног високо цењеног визеза који се звао Чанад, [који је] побегао и у тајности 
отишао код краља; краљ га је крстио преобративши га Христу. [...] 
[Краљ] се обратио својим поглаварима: »Спремите се за рат против мог непријатеља 
Ајтоња, и заузмимо његову државу.« [...] 
Без одлагања су ступили у борбу [...] Ајтоњова војска која је на равници имала табор, 
окрећући леђа дала се у бекство. Ајтоња је Чанадова војска убила на месту битке. 
[Краљ Иштван је Чанада] поставио за управника краљевске и Ајтоњеве куће. Краљ је 
рекао следеће: »Овај град од данашњег дана се неће звати по Марошу, него нека му име 
буде по Чанаду. Зато што су овде уништио мога непријатеља, буди жупан ове 
провинције«.“ (Велика легенда бискупа Светог Гелерта) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Аспекти Могући Постигнут 
број бодова 

Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 4  
Откривање чињеница битних за догађаје 6  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 24  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 12  
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16. Задатак се односи на развој градова у средњевековној Мађарској. (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања политику мађарских владара у 
вези развоја градова, од најезде Татара до средине XV века!  
Користите средњошколски историјски атлас! 
 
„[…] hogy ugyanazon óvári polgáraink, illetve hospeseink mostantól fogva és a 
jövőben, miként más szabad királyi városok, mint például Buda városa […] az ország 
bármely most működő és kinevezendő bírájának joghatósága és hatalma alól 
teljességgel és örökre mentesek és kivételezettek legyenek; a közöttük bármiképpen 
felmerülő összes ügyeket és pereket […] a maguk közül közmegegyezéssel és közös 
akarattal választott mindenkori bírájuk […] fogja megítélni […].” (Erzsébet királyné 
oklevele, 1354) 
 
„[...] да на исти начин наши грађани Овара (данас Мошонмађаровар), односно њихови 
хоспеси од сада и убудуће, као и други слободни краљевски градови, као на пример 
град Будим [...] да се у потпуности изузму и да буду заувек ослобођени од било ког од 
стране власти именованог судског правног званичника који функционише у држави; 
све случајеве и процесе који се на било који начин појаве међу њима [...] решиће 
међусобно, заједничким споразумом, а пресудиће заједничком вољом изабрани судија 
[...].“  (Повеља краљице Елизабете, 1354.) 
 
 
 
„Mi, Károly, Isten kegyelméből Magyarország királya amidőn […] János úrral, 
Csehország dicső királyával tárgyaltunk, […] elrendeltük, hogy mind a mi 
kereskedőinknek, mind a csehországiaknak az alább megírt országutakon kell 
járniuk és utazniuk. […] Mivel jól tudjuk, hogy még Béla király jelölte ki mind a 
brünni [brno-i] polgároknak, mind a nagyszombatiaknak a vámhelyeket, ezért mind 
a mi kereskedőinket, mind a csehországi és más országokból érkező kereskedőket 
hívjuk és bíztatjuk, hogy áruikkal minden akadályoztatás nélkül, a vámok lefizetése 
után szabadon jöjjenek keresztül az említett vámhelyeken.” (A visegrádi királytalálkozó 
döntése, 1335) 
 
„Ми, Карло, Божјом вољом краљ Мађарске, када смо [...] разговарали са господином 
Јаношем, славним краљем Чешке, [...] наредили да како наши трговци, тако и чешки, 
морају да пролазе и путују доле наведеним државним друмовима. [...] Пошто добро 
знамо да је још краљ Бела обележио царинска места како за грађане Брна, тако и 
Трнаве, зато позивамо и подстичемо како наше трговце, тако и трговце који долазе из 
Чешке и других земаља, да након што су платили царину, слободно пролазе са својом 
робом без икаквих препрека кроз наведена царинска места.“   (Одлука са Вишеградског 
договора краљева, 1335.) 
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Мађарски градови у XV веку (civitas = слободни краљевски град, oppidum = паланка, 
oppidum országos vásárral = паланка са државним вашаром) 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Аспекти Могући Постигнут 
број бодова 

Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 8  
Откривање чињеница битних за догађаје 10  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 42  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 21  

 

 

 
17. Задатак се односи на револуцију из 1848. године. (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања појаву либерализма (либерална 
уставност) у априлским законима!  
 
„III. tc. Független felelős minisztérium alakításáról 
3.§. Ő Felsége […] a végrehajtó hatalmat a független felelős magyar minisztérium 
által gyakorolja, s bármely rendeletei csak úgy érvényesek, ha a Buda-Pesten székelő 
miniszterek egyike által is aláiratik. 
4.§. A minisztériumnak mindegyik tagja mindennemű hivatalos eljárásért felelős. 
 5.§. Mindazon tárgyakban, melyek eddig a Kancelláriához, a Helytartótanácshoz, s a 
Kincstárhoz tartoztak […], Ő Felsége a végrehajtó hatalmat kizárólag a magyar 
minisztérium által fogja gyakorolni.” (Részlet az áprilisi törvényekből) 
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„III законски параграф. О оснивању независног мађарског одговорног министарства 
3.§. Његово величанство [...] извршну власт спроводи путем независног мађарског 
одговорног министарства, а било које његове одредбе важе само уколико их потпише 
један од министара који заседају у Будиму-Пешти. 
4.§. Сваки члан министарства је одговоран за све службене поступке. 
5.§. У свим предметима који су до сада спадали у делокруг Канцеларије, Намесништва 
и Ризнице [...], Његово величанство ће извршну власт искључиво да спроводи путем 
мађарског  министарства.“ (Део из априлских закона) 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Аспекти Могући Постигнут 
број бодова 

Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 4  
Откривање чињеница битних за догађаје 6  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 24  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 12  
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18. Задатак се односи на Ракоцијеву борбу за слободу (Ракоцијев устанак). (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања историју Ракоцијеве борбе за 
слободу (Ракоцијевог устанка)! У свом одговору сумирајте разлоге избијања, 
одлуке земаљске скупштине куруца, односе војних и политичких снага и 
завршетак борбе за слободу! Немојте писати о конкретним ратним походима!  
 

„[…] e folyó 1705dik esztendőben, September havának első Napjára ide a Szécseni 
Mezőben Generalis Conventusra [általános rendi gyűlésre] bennünket hívogató 
Levelei általl öszve hívott és gyűjtött volna, szükségesnek ítéltük mi is, hogy 
mindeneknek előtte edj olly Fejet válasszunk magunknak, aki velünk eddjütt hittel 
confoederálván [szövetkezvén] ezen Hazánknak ügyét, valamíg Isten által régi 
szabadságának helyre hozásával s megnyerésével kívánt tzéllyát el nem éri, nem tsak 
az Hadi dolgokban, hanem a Törvényes, Edjházi, Politiai és Oeconomiai [gazdasági] 
állapotokban is igazgassa és kormányozza, velünk egyetemben óltalmazza: Tettzet 
közönségessen és eddjező akarattal praemíttált [előbb említett] Méltóságos Fejedelem 
Felső-Vadászi Rákóczi Ferenc Kegyelmes Urunkat, Erdély országának választott 
Fejedelmét minékünk is, confoederáltaknak [szövetkezetteknek] vezérlő 
Fejedelmünknek választanúnk, amint választottuk is.” (Hajdúszoboszló városának 
esküszövege a szécsényi konföderációra, 1705) 
 
„[...] те текуће 1705. године, првог дана месеца септембра, нас је овамо на поље 
Сеченско путем писма позвао и сакупио на општу сталешку скупштину, а и ми смо 
оценили да је потребно, да изаберемо једну такву главу, која удружена са нама заједно 
верује у ствар Наше домовине, док се не врате и успоставе старе слободе које је дао 
Бог, не само у ратним стварима, него и законским, црквеним, политичким и 
економским стањима да управља и руководи, заједно са нама да штити: Свима заједно 
се допало и са истом жељом са часни кнез Фелше-Вадаси Ференц Ракоци милостиви 
господар, изабрани ердељски кнез, да се изабере за кнеза наше конфедерације, па смо 
га и изабрали.“ (Текст заклетве града Хајдисобослоа за сеченску конфедерацију, 1705.) 
 
 
„Josephus Királyságának lemondása, az Interregnumnak vagy Király nem létének 
békövetkezett ideje, és az Austriai Ház akármi módon praetendált [követelt] 
mindennémű jussának eltörlése. 
[…] első Leopoldusnak […] nem jól folytatott Királyi Országlásának azonnal ellene 
mondottunk, és magunkat az alól felszabadultnak lenni kijelentettük, mindazonáltal 
tovább is […] vizsgálván, és meggondolván a mostani Országló Első Joseph 
Császárnak a Magyar Coronához képzett jussát, és álnokul koholt praetentióját 
[követelését], vagy ahhoz jutásra való kívánságát […].” (Ónodi országgyűlés 
törvénycikke, 1707) 
 
„Одступање Јозефове краљевине, дошло је време да Интеррегнум или краљ више не 
постоји, да се обрише свака врста захтева на које жели да претендује Аустријски двор. 
[...] Леополду првом [...] због лошег вођења краљевине смо се одмах успротивили, и 
себе прогласили за ослобођене, поред свега тога и даље [...] испитујући, и разматрајући  
жељу садашњег владара цара Јозефа, први да доспе до Мађарске круне, и подмукли 
измишљени његов захтев, или жеља да до ње доспе [...].“ (Законски члан земаљске 
скупштине у Оноду, 1707.) 
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„Azok megvigasztalására, akik mint paraszti sorsúak vállalják vagy a jövőben 
vállalni fogják az ország szolgálatát, határozzuk és rendeljük, hogy mindazok, akik 
ennek a háborúnak a végéig hűségesen és állhatatosan kitartanak, saját 
személyükben […] földesuraik joghatósága alól örökre felszabadítottak, szabadok és 
felmentettek legyenek; gondoskodni fog lakóhelyükről is a hajdúvárosok mintájára 
különleges kiváltságok adományozásával, ha a fenséges fejedelem előtt 
jelentkeznek.” (Sárospataki országgyűlés határozata, 1708) 
 
„За утеху онима из сељачких редова који прихватају или ће у будућности прихватити 
служење земљи, одлучујемо и наређујемо да сви они, који ће одано и постојано 
издржати до краја овог рата, како лично они [...] буду заувек раздужени и ослобођени 
јурисдикције својих властелина; они ће се постарати и о њиховом месту становања 
путем давања посебних привилегија, по угледу на хајдучке градове, ако се обрате 
величанственом кнезу.“ (Одлука земаљске скупштине у Шарошпатаку, 1708.) 
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…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Аспекти Могући Постигнут 
број бодова 

Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 8  
Откривање чињеница битних за догађаје 10  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 42  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 21  

 

 

19. Задатак се односи на историју Мађарске после Другог светског рата. (кратак) 
Прикажите промене у пољопривреди које су се одиграле у Ракошијевом добу! У 
одговору се укратко осврните и на то како су промене деловале на производњу! 

 
Kulák a boltban = Кулак у 
продавници  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Карикатура из оног доба  
(kulák= богати сељак поседник) 
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Аспекти Могући Постигнут 
број бодова 

Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 4  
Откривање чињеница битних за догађаје 6  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 24  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 12  

 

 

 
20. Задатак се односи на историју Мађарске после Другог светског рата. (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања које су биле најважније 
карактеристике политичког система у Кадарово доба од почетка 1960-тих година! 
У одговору се осврните и на то какве битне разлике су се појавиле у односу на 
Ракошијево доба! Немојте писати о привредној политици! 
 
„Aki nincs a Magyar Népköztársaság ellen, az vele van; aki nincs az MSZMP ellen, 
az vele van […]” (Kádár János, 1961) 
 
„Ко није против Народне Републике Мађарске, тај је са њом; ко није против МСМП, тај 
је са њом [...]“ (Јанош Кадар, 1961.) 
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 „A mi címerünknek ki kell fejeznie népi államunk 
politikai eszméjét. Javasolt új címerünkben a 
nemzetiszínű pajzs kifejezi a dolgozó magyar 
népnek a nemzeti hagyományokat tiszteletben 
tartó hazafias érzelmeit. Ezek a hazafias érzelmek 
harmonikus egységben vannak a nemzetközi 
proletárszolidaritás eszméivel és ezt kifejezi a pajzs 
felett elhelyezett ötágú vörös csillag. A 
nemzetiszínű és vörös szalagokkal átkötött 
búzakoszorú további magyar sajátosságot 
kölcsönöz és kidomborítja címerünk népi jellegét.” 
(Kádár János az új címerről) 
 

„Наш грб треба да изрази политичку идеју наше 
народне државе. У предложеном новом грбу штит у 
националним бојама исказује патриотска осећања 
радног мађарског народа уз поштовање националне 
традиције. Ова патриотска осећања су у 
хармоничном јединству са идејама међународне 
пролетерске солидарности, а то изражава црвена 
звезда петокрака смештена изнад штита. Пшенични 
венац уплетен тракама националних и црвене боје 
даје даље мађарске карактеристике и истиче народно 
обележје нашег грба.“  
(Јанош Кадар о новом грбу) 

 

„[…] a szocializmus építéséhez rosszul fogtunk hozzá. Rákosi folyton a Szovjetunió 
példájára hivatkozott, arra utalt, hogy minden a Szovjetunió kívánságára történik. 
Ilyen kívánság a valóságban persze nem létezett. De akkoriban a szocialista országok 
között sajátos ’verseny’ bontakozott ki, tudniillik, ki áll közelebb a Szovjetunióhoz, ki 
hűségesebb hozzá.” (Kádár János bizalmas beszélgetése Mihail Gorbacsov szovjet 
pártfőtitkárral, 1985) 
 

„[...] лоше смо се прихватили изградње социјализма. Ракоши се стално позивао на 
пример Совјетског савеза, упућивао је да се све догађа на жељу Совјетског савеза. 
Таква жеља, наравно да у реалности не постоји. Али у то време су социјалистичке 
државе међу собом развиле карактеристично „такмичење“, тј. ко је ближи Совјетском 
савезу, ко му је оданији.“ (Поверљив разговор Јаноша Кадара са Михаилом Горбачовим 
совјетским генералним секретаром партије, 1985.) 
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Аспекти Могући Постигнут 
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Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 8  
Откривање чињеница битних за догађаје 10  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 42  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 21  
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  максималан 

број бодова 
постигнут 

број 
бодова

I Једноставни, 
кратки задаци 

1. Криза Римске републике 3  
2. Трговина у средњем веку 3  
3. Праисторија Мађара 4  
4. Реформација 4  
5. Турско-мађарске борбе 3  
6. Балкански конфликти 4  
7. Пољопривреда у доба дуализма 3  
8. Равноправност жена 4  
9. Бетленова консолидација 5  
10. Промена система 4   
11. Трећи свет 4  
12. Мањине у Мађарској 4  

Укупно 45  
I Постигнут број бодова заокружен на цео број  

II Текстуални 
есејски задаци 

13. Црква и култура 12  
14. Велика светска економска криза 12  
15. Формирање система вармеђа 12  
16. Средњевековни градови 21  
17. Априлски закони 12   
18. Ракоцијева борба за слободу 21   
19. Пољопривреда у Ракошијевом добу 12   
20. Политички систем Кадаровог доба 21   

Укупно 45  
II Постигнут број бодова заокружен на цео број  

 
I + II 

Број бодова на писменом делу 
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 válaszok /  
I Једноставни, кратки одговори     
II. Szöveges kifejtendő feladatok / 
II Текстуални есејски задаци     
      

javító tanár / наставник  
који исправља 

 jegyző/  
записничар 

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