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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! Имена личности, 
топографских појмова и опших појмова се прихватају само са тачним 
правописом! 

• 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 и правопис. 

Желимо вам пуно успеха у раду! 
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I ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ КРАТАК ОДГОВОР 
 
1. Задатак се односи на источне цивилизације у Старом веку! 
Препознајте писма и особе које се налазе на датим сликама, а затим наведите 
назив државе, царства или историјске области Старог века који се везују за писмо 
или особу које сте препознали. (1 бод по реду.) 
 

 
a)  Оснивач вере из VI века пре н.е. 

 

 
ц) Врста писма 

 
 
 

 ВРСТА ПИСМА ИЛИ  
ОСОБА 

ДРЖАВА, ЦАРСТВО ИЛИ 
ИСТОРИЈСКА ОБЛАСТ 

a)   

б)    

ц)   

д)   

 

4 бода  

 

д) Владар законотворац из 
XVIII века пре н.е. 

б) Врста писма 
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2. Задатак се односи на тему у вези феудалног привредног и друштвеног поретка у 
средњем веку. Решите задатке на основу извора и сопственог знања! (1 бод по 
елементу.) 

 

 
Једна варијанта тропољног обрађивања земљишта која се формирала у средњем веку 

a) Подвуците тачан одговор: у ком периоду се у Западној Европи формирао и 
постао опште прихваћен овај систем обраде земље!  

IV-V век,  VI-VII век,  XI-XII век, XV-XVI век 

b) Изаберите на коју се групу појмова односе слова E, H, J ! (Свој одговор означите 
уписивањем знака X  у табелу!)  
 

 
 

    

 
 
 
 
 

  

c) Објасните следеће графичке знакове!  
 
 .......................................................  
 
 
 
 .......................................................  
 

шума 
пашњак 
тршчар 

мајур 
сесија 
плодоред 

јесења сетва 
пролећна сетва 
угар 
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d) Шта значе мала слова (a-h)?  

…………………………………………………………………………………………………

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

5 бодова  

 
3. Задатак се односи на војне походе Јаноша Хуњадија против Турака.  
Препознајте на основу сопственог знања и средњошколског Историјског атласа 
ратне догађаје које је описао хроничар! (1 бод по елементу.) 

 
a) „A vajda úr átvonult Rácországon, azaz Szerbián, és egész Rumélia határáig 
bejárta egész Bolgárországot, amelyet régi idők óta a török haderő tartott birtokában. 
Minden élőlényt, embert, barmot, ami csak útjukba akadt, elfogtak vagy megöltek. A 
városokat, várakat és a törökök minden egyes települését bevetették, felforgatták, 
lerombolták és tűzzel megemésztették. Ezek között a híres fürdők városát, a népes és 
kincsekben gazdag Szófiát is elfoglalták, kirabolták és tüzes hamuvá változtatták.” 
(Thuróczy János: A magyarok krónikája) 

 
„Господин војвода је прошао кроз Рашку (Државу Раца), то јест Србију и све до 

крајњих граница Румелије прешао Бугарску, коју је одавно држала турска војна сила. 
Свако живо биће, људе, стоку, било шта што им је стајало на путу су заробили или 
убили. Градове, утврђења и сва његова места Турци беху освојили и претворили у 
ватру. Међу њима су заузели, опљачкали и претворили у прах и пепео и град бања, 
многољудну и благом богату Софију.“ (Јанош Туроци: Хроника Мађара) 

 
б) „Orsova vára környékén átkeltek a Dunán az ország több főurának kíséretében, és 
benyomultak az ellenség földjére. […], átkeltek Bulgárián és Rumélián, kiértek a 
tengerpartra, Rumélia városait, melyek önként felajánlották meghódolásukat, 
birtokba vették, és ezek mellett tábort ütve várták a megígért segítség érkezését. […] 
Ulászló király látva, hogy az ellenséges lovasság fut, a személyének védelmére 
rendelt csapatot harcba indította, megrohanta a császár táborát. A gyalogosok sűrű 
csapatai közé ért, azoknak a nagy sokasága rárohant, elnyomta őt csapatával együtt: 
elesett.” (Thuróczy János: A magyarok krónikája) 
 

„У околини тврђаве Оршова су прешли Дунав уз пратњу већине државних 
великаша, и продрли на непријатељску територију. [...], прешли су кроз Бугарску и 
Румелију, стигли до обале мора, а градове Румелије који су се добровољно покорили су 
запосели и поред њих подигли војничке логоре чекајући на долазак обећане помоћи. 
[...] Краљ Владислав је, видећи да се непријатељка коњица дала у бекство, покренуо 
јединице које су служиле за његову личну заштиту и напао царев табор. Стигао је до 
густих редова пешадије, чији бројни војници су га напали и потиснули заједно са 
његовим јединицама: пао је.“ (Јанош Туроци: Хроника Мађара) 

 
ц) „Felvirradt az ostrom tizenötödik napja, melyre a császár [a török szultán] a vár 
bevételét ígérte. Hajnalpirkadáskor népének egész sokaságát megindította. 
Dobpergéssel, trombitaszóval és harsány kiáltozással, szilajan támadtak. 
Megrohanták a várat, és kegyetlen öldökléssel a belsejébe hatoltak. Ámbár a 
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magyarok kevesen voltak ahhoz, hogy megálljanak ekkora ellenséggel szemben, 
minden erejükkel védekeztek. […] A besztercei gróf úr [Hunyadi János] pedig hol 
fenyegetéssel, hol intő szavakkal ösztökélte őket a harcra. […]A magyarok vitéz, 
lelkes támadása hamar megzavart minden török csapatot, s hátat adva 
megfutottak.[…] Az éj sűrű sötétje alatt maga a császár is megfutott táborából.” 
(Thuróczy János: A magyarok krónikája) 
 

„Свануо је петнаести дан опсаде за који је цар [турски султан] обећао заузимање 
тврђаве. У освит зоре је покренуо мноштво свог људства. Обесно су нападали уз лупу 
бубњева, звук труба и громко узвикивање. Напали су тврђаву и уз немилосрдно 
убијање упали у унутрашњост. Иако је Мађара било премало да се супротставе толиком 
непријатељу, бранили су се свим снагама. [...] Бистрички господин гроф [Јанош 
Хуњади] их је где претњама , а где речима опомене бодрио у борби. [...] Витешки и 
усхићени напад Мађара је убрзо збунио турске јединице које су се дале у бекство. [...] 
Под тамом ноћи је и сам цар побегао из свог војничког логора.“ (Јанош Туроци: 
Хроника Мађара) 

а): ………………………………………………………. 

б): ……………………………………………………… 

ц): ………………………………………………………. 

3 бода  

 
4. Задатак се односи на период реформације и католичког препорода 
(противреформације). Одаберите из сваког ступца по 4 елемента који се односе на 
реформацију уопште, или се везују за неки њен правац! Упишите слова на дата 
места! (0,5 бодова по елементу)  
 

Особе: Појмови: 
 

a) Леополд I A) инквизиција 

b) Мартин Лутер B) пуританци 

c) Карољ V C) језуити 

d) Гашпар Кароли D) протестанти 

e) Петер Пазмањ E) реформати 

f) Филип II F) мошти 

g) Габор Бетлен G) бенедиктанци 

h) Јанош Калвин H) евангелисти 

Одговор- избор:  Одговор- избор:    

          

 

4 бода  
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5. Задатак се односи на мађарску историју новог доба. 
 Упишите на означено место одговарајући историјски појам уз дату дефиницију! (1 
бод по елементу.) 
 

a) ……………………………………………: територија коју су Турци дуже време 

држали под својом влашћу. 

b) ……………………………………………: мађарски устаници из друге половине 
XVII века и са почетка XVIII века који 
су се борили против Хабсбурговаца. 

c) ……………………………………………: цареви плаћеници, односно Мађари 
који су били у служи Хабсбурговаца 
крајем XVII века и почетком XVIII века. 

d) ……………………………………………: савез сталежа. 

e) ……………………………………………: одузимање власти од неког владара или 
династије законским путем или 
револуцијом. 

f) ……………………………………………: пореклом џелебџије (гоничи стоке), 
наоружани чувари животиња, а касније 
у време најезде Турака оружана група 
која располаже самосталном војном 
организацијом. 

 

 

6. Задатак се односи на историју Сједињених држава. 
Установите уз помоћ извора и сопственог знања, које од наведених тврдњи су 
тачне, а које нетачне! Свој одговор означите знаком x! ( 1 бод по елементу). 

„Mi, az Egyesült Államok népe attól vezetve, hogy tökéletesebbé tegyük az Uniót, 
megvalósítsuk az igazságosságot, biztosítsuk a belső nyugalmat, gondoskodjunk a 
közös védelemről, előmozdítsuk a közjót, biztosítsuk a szabadság áldásait magunk és 
utódaink számára, meghagyjuk és bevezetjük az Amerikai Egyesült Államok jelen 
alkotmányát. 

 
I. CIKK 

 
1.§ Minden itt meghatározott törvényhozó hatalom ezennel az Egyesült 

Államok Kongresszusát illeti, amely Szenátusból és Képviselőházból áll. 
2.§ A Képviselőház az egyes államok népe által minden második évben 

választott tagokból áll és az egyes államok választói az állam számbelileg legerősebb 
törvényhozási ágába történő választások alkalmával megkívánt kellékeknek kell, 
hogy megfeleljenek. 

Csak olyan személy lehet képviselő, aki elérte 25. életévét, 7 éve az Egyesült 
Államok polgára, és aki a választás idején annak az államnak a lakosa, amelyben a 
választás történik. 

6 бодова  
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A képviselőket és a közvetlen adókat az Unió részét alkotó államok között 
számarányuknak megfelelően kell elosztani, amelyet úgy kell meghatározni, hogy a 
szabad személyek számához, beleértve a bizonyos számú évig szolgálat teljesítésére 
kötelezett személyeket, de nem értve bele az adót nem fizető indiánokat, hozzáadják 
minden egyéb személy számának háromötödét.” 

 
 

„Ми, народ Сједињених држава, да би усавршили Унију, остварили праведност, 
осигурали унутрашњи мир, бринули се о заједничкој заштити, покренули опште добро, 
обезбедили благодети слободе нама и будућим нараштајима, усвајамо и уводимо овај 
устав Сједињених америчких држава. 
 

I ЧЛАН 
 
1.§ Целокупна овде дефинисана  законодавна власт припада Конгресу САД, који се 
састоји од Сената и Посланичког дома. 
2.§ Посланички дом се састоји од чланова које сваке друге године бира народ сваке 
државе и бирачи из свих држава приликом избора за бројчано најјачу законодавну 
грану треба да задовоље захтевима.  
Посланик може да буде само она особа која је напунила 25. годину и 7 година је 
грађанин Сједињених држава, а у време избора је становник оне државе у којој се 
одржавају избори. 
Посланике и непосредне порезе треба међу државама које су саставни део Уније 
расподелити по бројчаној сразмери, коју треба одредити тако да се броју слободних 
особа, подразумевајући међу њих и особе које имају обавезу да испуне неку службу на 
одређени број година, али изузимајући индијанце који не плаћају порез, додаје три 
петине броја осталих особа.“ 

 
 

Тврдње Тачно Нетачно 

а) Амерички устав је одобрио владар Енглеске.   

б) Законодавство је искључиво право Посланичког дома.   

ц) Приликом одређивања бројчане сразмере појединих 
држава чланица Уније, сви индијанци се сматрају за 
слободне особе. 

  

д) Број посланика појединих држава су установили на 
основу сразмере становништва држава. 

  

 

4 бода  
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7. Задатак се односи на револуцију 1848. године. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 

 
A 12 pont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дванаест тачака 

а) Место издавања документа (име града): ……………………………….. (0,5 бодова) 

б) Датум издавања (дан, месец, година): ......………………………………..(0,5 бодова) 

ц) Подвуците међу доле наведеним реченицама три таква основна принципа и 
захтева која осликавају намере аутора документа! Поред изабраног основног 
принципа упишите редни број  тачке документа који потврђује одговор! (Избор и 
образложење 1 бод.) 

 
____ Да се формира заједничко аустријско-мађарско министарство иностраних послова 

и војно министарство. 

____ Да датум сазивања и трајање народне скупштине зависи од одлуке владара. 

  1. Желимо слободу штампе и укидање цензуре. 
  2. Одговорна влада (министарство) у Будиму-Пешти. 
  3. Годишње заседање  државне скупштине у Пешти. 
  4. Једнакост пред законом у грађанском и верском смислу. 
  5. Национална стража. 
  6. Заједничко сношење јавних терета. 
  7. Укидање урбарних обавеза. 
  8. Оснивање народног представништва и представништва на   
      основу једнакости. 
  9. Национална банка. 
10. Да војска полаже заклетву на Устав, да мађарску војску не  
       шаљу у иностранство и да стране војнике повуку из Мађарске. 
11. Да се ослободе политички затвореници. 
12. Унија са Ердељом. 
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____ Треба успоставити пређашње територијално јединство Мађарског краљевства. 

____ Треба укинути привилегије племићког сталежа. 

____ Да мађарска влада буде одговорна краљу. 

____ Да се Хабсбурговцима одузме мађарски престо. 

____ Кметове треба ослободити. 

4 бода  

 
 
8. Задатак се везује за историју нацистичке Немачке. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
 

 

Насловна страна пропагандне свеске «Изопачена музика»; 1939. 

 

а) Какве одлике идејног система националсоцијалиста оцртава дата слика? (1 бод) 

………………………………………………………………………………………………….. 
б) Изаберите и укратко објасните 2 графичка елемента са слике који означавају 
намеру нацистичке пропаганде! (1 бод по елементу.) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

3 бода  
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9. Задатак се односи на историју Мађарске између 1914. и 1945. године.  
Одредите на основу извора и сопственог знања тачне године које се везују уз 
наведене текстовне одломке! Свој одговор означите подвлачењем! У сваком случају 
важан је датум одигравања догађаја, а на то упућује текст. (0,5 бодова по елементу) 
 

а) „A magyar hadüzenetet Kristóffy magyar követ adta át. Kristóffy szerint 
Molotovot nagyon meglepte a magyar hadüzenet, és meg is kérdezte Kristóffytól, 
hogy egészen komolyan gondolja-e a hadüzenetet. Hiszen Oroszországtól nincs 
semmi követelnivalója. Csak azt kívánja Magyarországtól, hogy maradjon semleges.” 
(Nagybaconi Nagy Vilmos visszaemlékezése) 
 

„Мађарски амбасадор Криштофи је предао мађарску објаву рата. Криштофи сматра да 
је Молотов био веома изненађен мађарском објавом рата, и још је и запитао 
Криштофија да ли објаву рата заиста озбиљно мисли. Јер, од Русије нема никакве 
захтеве. Од Мађарске жели само то да остане неутрална.“ (Мемоари Нађбакони Нађ 
Вилмоша) 

1939 1940 1941 
 
б) „Nem akarom, hogy személyem akadályul szolgáljon a magyar nemzet 
fejlődésének. Ennél fogva minden részvételről az állami ügyek vezetésében 
lemondok, és már eleve elismerem azt a döntést, mellyel Magyarország jövendő 
államformáját megállapítja.” (IV. Károly nyilatkozata) 
 

„Не желим да моја личност буде препрека у развоју мађарске нације. Држећи се овога, 
одричем се сваког учешћа у вођењу државних ствари и већ унапред признајем одлуку 
којом Мађарска успоставља свој будући државни облик.“ (Изјава Кароља IV) 

1918 1920 1921 
 
ц) „A békefeltételek, úgy amint Önök szívesek voltak azokat nekünk átnyújtani, 
lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlanok. […] Arról van szó, hogy 
Magyarország elveszítse területének kétharmad és népességének majdnem 
kétharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlődés 
majdnem összes feltételei megvonassanak.” (Apponyi Albert beszéde a békekonferencián) 
 

„Мировни услови, у форми у којој сте били љубазни да нам их доставите, без битних 
измена су за нас неприхватљиви. [...] Реч је о томе да Мађарска изгуби две трећине 
своје територије и скоро две трећине свога становништва, а од тако преостале Мађарске 
да се одузму скоро сви услови привредног развоја.“ (Говор Алберта Апоњија на 
мировној конференцији) 

1918 1920 1921 
 
д) „Közép-Európa helyzete nem definitív [végleges]. Az a kérdés, mely 
nagyhatalmak kívánságainak befolyása alatt fog az új rendezés megtörténni. […] Egy 
helyes kialakulás útjában áll azonban a kisantant fennállása, és abban is megegyezik 
az olasz és a magyar érdek, hogy ez a szövetség minél előbb felbomoljon, ami 
azonban nem olyan könnyű dolog, mint azt sokan hiszik.” (Bethlen István 
miniszterelnök feljegyzése a Mussolinival folytatott tárgyalásáról) 
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„Стање у Средњој Европи није дефинитивно [коначно]. Питање је, под утицајем које 
велике силе ће се десити ново уређивање. [...] На путу једног правилног формирања 
стоји постојање мале Антанте, а италијански и мађарски интерес се подудара у томе да 
се овај савез што пре распадне, што и није тако лака ствар као што многи мисле.“ 
(Забелешка премијера Иштвана Бетлена са састанка са Мусолинијем) 

1920 1928 1932 
 

е) „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 terjedő fegyházzal büntetendő.” (Az ún. rendtörvény) 
 

„Онај ко руши државне и друштвене законе, ко формира или води организацију или 
револуционарни покрет са циљем доласка на власт једне друштвене класе, чини 
кривично дело које се кажњава затвором у трајању до пет година.“ (Тзв. закон о 
друштвеном поретку) 

1914 1921 1930 
 
ф) „Ma már minden józanul gondolkodó ember előtt kétségtelen, hogy a Német 
Birodalom ezt a háborút elvesztette. A hazájuk sorsáért felelős kormányzatok le kell 
hogy vonják ennek következményeit. […] Történelmi felelősségem tudatában meg 
kell hogy tegyek minden lépést abban az irányban, hogy a további vérontást 
elkerüljük.  […] Ezért közöltem a Német Birodalom itteni képviselőjével, hogy 
ellenfeleinkkel előzetes fegyverszünetet kötünk, s velük szemben minden 
ellenségeskedést beszüntetünk.” (Horthy Miklós rádióbeszéde) 
 

„Данас је већ свакој трезвеној особи јасно да је Немачки Рајх изгубио овај рат. Свака 
влада која је одговорна за судбину своје домовине мора и да сноси одговарајуће 
последице. [...] Свестан своје историјске одговорности, морам учинити све кораке у 
правцу да избегнемо даље крвопролиће. [...] Зато сам саопштио овдашњем 
представнику Немачког Рајха да ћемо са противницима склопити прелиминарно 
примирје и према њима укинути свако непријатељство.“ (Говор Миклоша Хортија на 
радију) 

1943 1944 1945 
 
г) „A magyar kormánynak fő feladata ebben az európai háborúban az, hogy 
Magyarország katonai, anyagi és népi erejét a háború végéig konzerválja. 
Mindenáron távol kell maradnia a konfliktusban való részvételtől. A háború 
kimenetele kétséges. De minden eshetőségben Magyarországnak fontosabb, hogy 
megtépázatlanul álljon ott az európai konfliktus befejeződésének periódusában.”  
(Teleki Pál tájékoztatója a londoni és washingtoni követnek) 
 

„Главни задатак мађарске владе у овом европском рату је да до краја рата конзервише 
војне, материјалне и народне снаге Мађарске. По сваку цену треба остати изван свих 
конфликата. Крајњи исход рата је неизвестан. У сваком случају Мађарској је важније да 
остане неоштећена у периоду завршетка европских конфликата.“ (Обавештење Пала 
Телекија амбасадорима из Лондона и Вашингтона) 

1916 1941 1943 
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х) „A magyar királyi kormány az országot rövid időn belül megtisztítja a zsidóktól. 
A zsidóságot nemre és korra való tekintet nélkül a kijelölt gyűjtőtáborokba kell 
szállítani.[…] A zsidók összeszedését a területileg illetékes rendőrség és a magyar 
királyi csendőrség végzi.[…] A német biztonsági rendőrség tanácsadó szervként a 
helyszínre ki fog szállni, akikkel a zavartalan együttműködésre különös súlyt kell 
helyezni.” (Titkos belügyminiszteri rendelet) 
 

„Мађарска краљевска влада ће у кратком времену очистити државу од Јевреја. Без 
обзира на пол и старост Јевреје треба транспортовати у концентрационе логоре. [...] 
Сакупљање Јевреја извршава полиција одговарајуће територије и мађарска краљевска 
жандармерија. [...] Немачка сигурносна полиција ће бити на месту догађања као 
саветник, а посебан акценат треба ставити на неометану заједничку сарадњу.“ (Тајна 
уредба министарства унутрашњих послова) 

1920 1938 1944 
 

4 бода  

 

10. Задатак се односи на први период комунистичке диктатуре у Мађарској (1948-
1953). 
Решите задатак уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 

„A gyapotot – amelynek hazai termesztésével már jóval korábban is próbálkoztak – 
az 1949-es kísérleti év után, a gazdasági önellátás koncepciójának jegyében, 1950-55 
között termesztették Magyarországon, főleg a déli, délkeleti vidékeken, nagy 
propagandakampány kíséretében, ám – a kedvezőtlen időjárás miatt – gyenge 
terméseredménnyel.”  (Magyarország gazdaságtörténete) 
 
„После 1949. експерименталне године су памук – чију домаћу производњу су већ 
покушавали много раније – у знаку концепције привредног самоопскрбљавања, између 
1950. и 1955. године гајили у Мађарској, првенствено у јужном и југоисточном делу, уз 
пратњу велике пропагандне кампање, али због неповољне климе са слабим резултатима 
приноса.“ (Привредна историја Мађарске) 
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a) Формулишите два аргумента који осликавају став државног партијског 
руководства о одомаћивању гајења памука! 

 
 

Гајење памука је у интересу народне привреде зато што  

…………………………………………………………………………………………………

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

Памук се може одомаћити у нашој држави зато што 

…………………………………………………………………………………………………

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

 
b) Формулишите две тврдње којима би противници увођења гајења памука могли 

да дају противаргументе (када би за то постојала могућност у педесетим 
годинама)! 

 
 

Гајење памука је неекономично зато што 

…………………………………………………………………………………………………

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

(Текст на цртежу: ) 
 

Памук пева 
 
Ја сам мали, 
Али ћу нарасти, 
Када совјетски аграрни-начин 
Научим ја! 
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У Мађарској је одомаћивање памука практично немогуће зато што 

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

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

 

4 бода  

 

11. Задатак се односи на проблеме у савременом свету. 
Решите задатке уз помоћ сопственог знања! 
 
a) Изаберите по једну од набројаних држава тако да задовољи дати аспект! (За 
избор без грешке 0,5 бодова) 
 

Грчка, Пакистан, Тајван, Пољска, Јужна Кореја, Кувајт, Бангладеш 
 
Ова држава је једна      Ова држава је једна 
од најбогатијих      од најсиромашнијих 
 

………………………………… ………………………………… 

 
 
b) Означите по наведеним аспектима по један разлог (узрок) из прошлости и/или 

садашњости најсиромашнијих, којим се формирање расподеле дохотка 
скицирано на дијаграму може објаснити! (0,5 бодова по елементу.) 
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Расподела укупног прихода између најбогатијих и најсиромашнијих на свету 
 
SZÓTÁR – РЕЧНИК  
leggazdagabb → најбогатији 
legszegényebb → најсиромашнији 
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привредни разлог: 

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

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

 

друштвени разлог: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

разлог који се налази у прошлости споменуте регије или државе: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

2 бода  
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12. Задатак се односи на тематски круг савременог мађарског друштва и начина 
живота. Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања! (0,5 бодова по 
елементу.) 
 

 

Старосно стабло 
 
SZÓTÁR – РЕЧНИК  
Korcsoport – старосна група (године) 
Férfi – мушкарци 
Nő – жене 
Korévek – године старости 
Ezer fő – хиљаду особа 

 
 
 
 

Становништво Мађарске 
1930 8 688 000 
1960 9 961 000 
1970 10 322 000 
1980 10 709 000 
1990 10 043 000 
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a) Какве промене очитавате са графика узимајући у обзир три термина 
(године) у старосној групи од 0 до 4 године? 

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

b) Какве промене очитавате са графика узимајући у обзир три термина 
(године) у старосној групи од преко 70 година? 

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

c) Изаберите између наведених података подвлачењем, у којој старосној групи 
и у ком термину (години) је број жена значајно (50 000 особа или више) надмашио 
број мушкараца? 

 А) од 1990 старосна група од 55 до 59 година  

 B) од 1930 старосна група од 30 до 34 године 

 C) од 2001 старосна група од 50 до 54 године 

d) Какве демографске промене је последица смањивања броја становништва 
означена у табели? 

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

2 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. Криза Римске републике кратак 

14. Грађански рат у САД кратак 

Мађарска 

историја 

15. Владавина Матије (Маћаша) Хуњадија кратак 

16. Марија Терезија и Јосиф II дугачак 

17. Револуција и борба за слободу 1848-49. кратак 

18. Мањине у време дуализма дугачак 

19. Револуција и борба за слободу 1956. кратак 

20. Консолидација у Хортијево 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 
се налазе 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 историју Римске републике (кратак)  
Прикажите последице у унутрашњој политици због освајачких ратова (на 
преласку из II у I век п.н.е.) уз помоћ извора и сопственог знања! 

„A köztársaság akkoriban hatalmas területe már megakadályozta benne a rómaiakat, 
hogy hűek maradjanak a régi tiszta erkölcsökhöz. A sok ország és nép feletti uralom 
összekeverte a szokásokat, a rómaiak sokféle életmódot vettek át és fogadtak el 
mintaképül.” (Plutarkhosz) 
 

„У оно време је огромна територија републике већ спречавала Римљане у томе да 
остану верни старом чистом моралу. Владавина над много држава и народа је 
помешала обичаје, Римљани су преузели разне начине живота и то прихватили као 
образац.“ (Плутарх)  

 „Szó sem volt többé törvényről, népszavazásról vagy bírák kisorsolásáról, hiszen 
mindenki rettegésben élt: vagy rejtőzködött, vagy hallgatott. Ezek után Sulla minden 
intézkedését, akár consuli, akár proconsuli minőségben hozta őket, érvényesnek és 
megváltoztathatatlannak nyilvánították. A Forumon a szónoki emelvény előtt 
felállították aranyozott lovas szobrát ezzel a felirattal: „Cornelius Sulla, a szerencsés 
hadvezér”. Ezt a melléknevet adták ugyanis neki hízelgői ellenségei felett elért 
sikereiért, és a talpnyalás állandó melléknevévé tette ezt az elnevezést.” (Appianos 
római történetíró) 
 

„Више није било ни речи о закону, народном гласању или жребању судија, јер је свако 
живео у страху: или се сакривао, или је ћутао. Све што је Сула после тога урадио као 
конзул или проконзул, проглашено је за законито и непроменљиво. У Форуму су 
испред говорнице поставили позлаћену статуу коњаника са натписом: «Срећни 
војсковођа, Корнелије Сула». Овај надимак су му дали његови ласкавци због успеха 
које је постигао против непријатеља, а то је постао и вечни надимак за улизивање.“ 
(римски историчар Апијан)  
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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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 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 историју Сједињених држава у XIX веку. (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и свог знања друштвене, привредне, политичке и 
идеолошке супротности које су довеле до америчког грађанског рата!  

„A két fajt elválasztó fizikai különbségek oly nagyok, hogy az, ami a fehér ember 
számára egészséges és jó hatású, úgymint a szabadság, a köztársasági és szabad 
intézmények és így tovább, nem csupán hogy nem megfelelőek a néger faj számára, 
hanem valójában mérgező hatásúak boldogulására nézve.” (Déli nézetek a feketékről) 
 

„Физичке разлике које одвајају две расе су толико велике, да је оно што је за белог 
човека природно и има добро дејство, као што је то слобода, републичке и слободне 
институције и тако даље, не само да не одговарају за црначку расу, него су уствари 
отровног дејства гледајући на њихов просперитет.” (Ставови јужњака о црнцима) 
 
„Egy belsőleg megosztott ház nem tud talpon maradni. Úgy hiszem, ez a 
kormányzat képtelen arra, hogy félig rabszolga, félig szabad legyen. Nem azt 
akarom, hogy az Unió szétessék – nem azt akarom, hogy a ház összedőljön, hanem 
azt akarom, hogy szűnjön meg a megosztottsága.” (Lincoln nyilatkozata; 1858) 
 

„Једна кућа која је унутрашње расподељена не може да опстане. Сматрам да је ова 
влада неспособна да половином буде робовласничка, а половином слободна. Не желим 
то да се Унија распадне – не желим да се кућа сруши, него желим да престане 
расподељеност.” (Линколнова декларација; 1858.) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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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 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 историју Мађарске у XV веку. (кратак) 
Уз помоћ извора и свог знања истакните предности животног дела краља Матије 
(Маћаша)! 

„Ez a király uralkodásának kezdetén a nemesektől felforgatott országot kapott 
örökül. Erőben és bölcsességben meggyarapodva a súlyos vízözönből felszínre 
küzdötte magát, és bölcs kormányzásával mindent elegyengetett.” (Thuróczy János 
történetíró; 1488) 
 

„Овај краљ је на почетку своје владавине наследио државу коју су племићи претурили. 
Порастајући у снази и мудрости се из тешког потопа изборио на површину и мудром 
владавином све исправио.“ (Историчар Јанош Туроци; 1488.) 

„Éltében mind az egész ország reá kiált vala [szidalmazta] Mátyás királyra, hogy 
felette igen telhetetlen vala, megnyúzá és megönné az országot a sok vámokkal és 
nagy rovásokkal […]. De mihelyt meghala, minden ember ottan dicsírni kezdé őtet. 
Mert mindjárt meg kezde bomlani a békesség az országba. Ottan megelevenülének a 
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törökek is, és az ország egyik nyavalyából a másikba esék. Akkoron kezdé minden 
ember megismerni, micsoda jeles fejedelem volt volna az Mátyás király!” (Heltai 
Gáspár történetíró; 1575) 
 
„Краља Матију је за време његовог живота цела држава грдила и проклињала да је 
назасит, гули и тлачи државу силним царинама и дажбинама [...]. Али чим је склопио 
очи, сви људи ударише у хвалоспев. Јер се након његове смрти одмах нарушио мир у 
држави. Живнули су и Турци са нападима, па је држава пала из једне невоље у другу. 
Тек тада је свима постало јасно како је сјајан владар био краљ Матија!“ (Историчар 
Гашпар Хелтаи; 1575.)    

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Аспекти 
Могући 
број 

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 историју Мађарске у XVIII веку. (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и свог знања покушај просвећеног апсолутизма за 
време владавине Марије Терзије и Јосифа II од почетака 1760. до 1790. године! 

„4. A tapasztalat bizonyítja, hogy az országgyűlések az uralkodóra mindig 
hátrányosak, ezért nem kell a rendeket összehívni. 

6. Az országgyűlési végzésekhez és a hazai törvényekhez sohasem szabad 
hozzányúlni vagy azok ellen cselekedni. A legkevésbé szabad azonban elárulni, hogy 
szándékunkban áll a nemesség teljes adómentességének korlátozása. Ez óriási vihart 
keltene, és egyszerre minden jó elgondolást tönkretenne. […] 

10. 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 lehetőség szerint meg 
kell szüntetni vagy korlátozni. Így idővel a népet meg lehet nyerni az udvar 
számára.”   (Kaunitz kancellár előterjesztése az Udvar magyarországi politikájának 
alapelveiről; 1761) 

 

„4. Искуство доказује да су народне скупштине увек неповољне за владара, зато 
сталеже не треба сазивати.  

6. Решења која доноси народна скупштина и домаћи закони се никада не смеју 
дирати или деловати против њих. Међутим, уопште се не сме одати да имамо намеру да 
ограничимо потпуно ослобођење пореза за племство. То би подигло велику олују, и 
одједном покварило сваку добру замисао. [...] 

10. Првенствено треба се побринути да кмет у Мађарској доспе у повољнији 
положај и да издржи порески намет. Зато треба укинути или ограничити сваку 
могућност злоупотребе која се показује у владавини племства над кметовима. Тако се 
временом за двор може придобити народ.“ (Предлог канцелара Кауница о Основним 
принципима дворске мађарске политике; 1761.) 

 

 „…az ifjak széles körű nevelése és a tudományok oktatása egyetlen célra 
összpontosul: fejlődő lelküket egyre inkább töltse el az erények szeretete, éretté 
bontakozzanak ki természettől kapott jó képességeik, fokozatosan finomodjék 
megismerő tehetségük, tiszteletreméltó törvények szellemében formálódjék 
akaratuk; azokban a tudományokban pedig kiműveltessenek, amelyek később kinek-
kinek hasznára és segítségére lehetnek; végeredményben tehát, hogy az egész 
oktatás-nevelés meghatározott egységes szervezeti rendje érvényesüljön mindenütt 
az országban és e jelen szabályzat jótékony hatása mindenkihez egyenlőképpen 
eljusson.” (Ratio Educationis) 

„... свеобухватно васпитање и образовање омладине се концентрише само на један циљ: 
душе у развоју нека све више испуњава љубав према врлинама, нека се развијају и 
сазреју добре природне споспобности, нека се постепено истанча њихов таленат за 
поимање, нека им се воља формира у духу закона достојних поштовања; нека се 
изобразују у оним наукама где ће касније и другима моћи да буду у корист и на помоћ; 
дакле, као коначан резултат да се јединствени дефинисани организациони ред 
целокупног образовања и васпитања оствари у целој држави и благотворно дејство овог 
правилника допре до свакога на једнаки начин.“ (Ratio Educationis) 
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 „A megye egy kis része a királyságnak. […] Ez a rész azonban az irányítást kizárólag 
csak az egésztől kaphatja. Szörnyű alkotmány lenne az (és a magyar eddig részben 
ebben tűnt ki), amely valamennyi ilyen részt külön provinciának [önálló 
tartománynak] tekintené, és megengedné, hogy véleményt formáljon, 
megfontolásokkal éljen, előterjesztéseket, tiltakozásokat tegyen, és halogatása miatt a 
végrehajtás késedelmet szenvedjen, akkor amikor csak engedelmesség és az 
utasítások végrehajtása a kötelességük.” (II. József a megyékről) 
 

„Жупанија је један мали део краљевства. [...] Овај део, међутим, може да добија управу 
искључиво од целине. Био би страшан устав (а мађарски се до сада делимично тиме и 
одликовао) у којем се сваки такав део сматра као посебна провинција [самостална 
покрајина], и дозволи да она формира мишљење, има право да даје мишљења и 
предлоге, улаже протесте, а због њеног отезања да се касни у спровођењу одредби, онда 
када су послушност и спровођење упутстава њене обавезе.“ (Јосиф II о жупанијама) 
 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Аспекти 
Могући 
број 

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 историју мађарске револуције и борбе за слободу 1848-49. 
године. (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и свог знања, под каквим спољнополитичким 
околностима  је мађарска борба за слободу претрпела пораз! 

 „A magyar különállás és szupremácia [uralom] védelmében mozgásba hozott erők a 
Habsburg Birodalom szétverésére is elegendőnek bizonyultak. A győztes magyar 
honvédsereg negyvenkilenc tavaszán a jog szerint is független Magyarország 
területének legnagyobb részét birtokba vette, és a magyar államiságot az abszolutista 
restaurációval és a nemzetiségi partikularizmussal [helyi érdekek érvényesítésével] 
szemben egyaránt biztosította. [...] A független állam önerőből minden külső segítség 
nélkül született, konszolidációjához sem igényelt mást kívülről, csupán 
semlegességet.” (Diószegi István történész) 
 

„Силе које су покренуте за заштиту мађарског издвајања и супремације [владавине] су 
се показале довољним и за разбијање Хабсбуршке монархије. Победничка мађарска 
војска је у пролеће четрдесет и девете и правно узела у своје руке највећи део 
територије независне Мађарске и осигурала мађарску државност насупрот 
апсолутистичке рестаурације и мањинског партикуларизма [остваривање 
локалних(месних) интереса]. [...] Независна држава се родила из сопствених снага, без 
било какве спољне помоћи, за своју консолидацију није из иностранства ништа 
тражила, осим неутралности.“ (Историчар Иштван Диосеги) 
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„Ausztria az európai hatalmi egyensúly legfontosabb eleme. [...] Európa politikai 
szabadsága és függetlensége Ausztria európai nagyhatalomként való változatlan 
fönntartásán nyugszik.” (Palmerston, brit miniszterelnök)  
 

„Аустрија је најважнији елемент равнотеже европских сила. [...] Политичка слобода и 
независност Европе лежи на непроменљивом одржавању Аустрије као европске велике 
силе.“ (Британски премијер Палмерстон) 
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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 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 историју Мађарске у периоду 1867–1918. (дугачак) 
Окарактеришите уз помоћ извора и свог знања односе (пропорције) прираштаја 
становништва, друштвене и културне односе мањина у Мађарској у време 
дуализма!  
 

Становништво у земљама мађарске 
круне по матерњем језику у 1880. години 

(грађанско становништво) 

Становништво у земљама 
мађарске круне по матерњем 

језику у 1910. год. 
укупно становништво) 

Матерњи језик Укупно 
 

% Укупно 
 

% 

мађарски 6 445 487 41,21              10 050 575 48,12 
немачки 1 953 911 12,49                 2 037 435   9,75 
словачки 1 864 529 11,92                 1 967 970   9,42 
румунски 2 405 085 15,38                 2 949 032 14,12 
русински    356 062    2,28                    472 587   2,26 
српскохрватски 

2 352 339 15,04 
Срби         1 106 471    5,30 
Хрвати     1 833 162     8,78   

остали 264 689 1,68                    469 255   2,25 
Укупно 15 642 102  100,00 20 886 487  100 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

Становништво појединих 
етничких група старије од 6 

година које зна да пише и чита 
у 1910. (%) 

 Férfiak Nők 
Мађари 82,8 75,5 
Немци 86,0 78,7 
Словаци 75,6 64,4 
Румуни 41,4 24,7 
Русини 32,5 23,6 
Хрвати 64,2 48,4 
Срби 57,6 38,1 

Етнички састав исељеника: 
 
Мађари 33% 
Словаци 25% 
Румуни 15% 
Русини 4,5% 
Срби и Хрвати 2,6% 
Немци 18% 
остали 1,9% 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Аспекти 
Могући 
број 

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  
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19. Задатак се односи на историју револуције и борбе за слободу 1956. (кратак) 
Прикажите уз помоћ свог знања и извора узроке који се довели до револуције 
1956. године! 

„Demokráciát, demokráciát!” 

„Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába!” 

„Ruszkik haza!” 

„Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon!”   

(Az 1956. október 23-án Budapesten felvonuló tömeg által skandált jelszavak) 
 

„Демократију, демократију!” 

„Имре Нађ у владу, Ракоши у Дунав!” 

„Руси, вратите се кући!” 

„Нећемо стати на пола пута, нека пропадне стаљинизам!”   

(Пароле које су скандирале масе протестујући у Будимпешти 23. октобра 1956. године) 
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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 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 Хортијевог доба. (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и свог знања најважније предузете кораке за 
консолидацију контрареволуционарног система!  

„…föld az erre érdemeseknek lehetőleg a következő sorrendben és nagyságban 
juttatható: 

1. hadirokkantaknak, hadiözvegyeknek és felnőtt hadiárváknak, ha sem házuk, 
sem házépítésre alkalmas ingatlanuk nincs, s ilyent hozzátartozójuktól sem 
kaphatnak, családonként 600 négyszögölnél nem nagyobb házhely és belsőség, 
továbbá amennyiben földmívesek, […] családonként megfelelő nagyságú 
törpebirtok, amelynek területe azonban legfeljebb három kataszteri hold lehet.” (Az 
1920. évi XXXVI. törvénycikk a földosztásról) 

 

„… заслужнима се земља по могућности додељује по следећем редоследу и величини: 
1. ратним инвалидима, ратним удовицама и одраслој ратној сирочади, уколико 

немају ни кућу, ни некретнину погодну за изградњу куће, а такво нешто не могу да 
добију ни од својих рођака, по породици се даје парцела за кућу и унутрашњост не већа 
од 600 квадратних хвати, затим уколико земљорадници, [...] по породици мало имање 
одговарајуће величине, чија површина може бити највише три катастарска јутра.“ 
(XXXVI члан закона из 1920. године о расподели земље) 

 
„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.” (Törvény az 
állami és társadalmi rend védelméről) 
 

„1.§. Онај ко руши државне и друштвене законе, ко формира или води организацију или 
револуционарни покрет са циљем доласка на власт једне друштвене класе, чини 
кривично дело и кажњава се затвором у трајању од пет година.“ (Закон о заштити 
државног и друштвеног поретка) 
 
„Az értekezlet megállapodik abban, hogy a belügyminiszter sürgősen a 
minisztertanács elé viendő rendelettervezetet készít, melynek értelmében a politikai 
gyülekezési jogot valamennyi pártra nézve egyenlő elbánás mellett a kormány 
visszaállítja. […] 
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Az értekezlet egyetértőleg megállapodik abban, hogy a szakszervezetek is az 
egyesületek fogalma alá tartoznak és politikával semmi körülmények között nem 
foglalkozhatnak. Jóváhagyott alapszabályaikban körülírt működésüket 
akadálytalanul folytathatják. […]  

A feloszlatott vagy felfüggesztett szakszervezetek közül a közalkalmazottak, 
vasutasok és postások szakszervezetei vissza nem állíthatók. […] 

 [Az MSZDP] politikai sztrájkoktól feltétlenül tartózkodik […] 
[…] a szociáldemokrata párt nem fogja agitációját a mezőgazdasági 

munkásrétegekre kiterjeszteni.” (A Bethlen-Peyer paktum) 
 

„На састанку су се споразумели да министар унутрашњих послова хитно направи 
предлог уредбе који ће изнети пред савет министара, у чијем смислу влада поново 
успоставља  право политичког окупљања за све партије под истим поступањем. [...] 

На састанку су се једногласно споразумели да и синдикати сападају под појам 
удружења и да се ни под којим условима не смеју бавити политиком. Рад описан у 
њиховим одобреним статутима могу да наставе без било каквих препрека. [...] 

Међу распуштеним или суспендованим синдикатима се не могу поново 
организовати синдикати јавних службеника, жељезничара и поштара. [...] 

[МСДП] се безусловно дистанцира од политичких штрајкова. 
[...] социјалдемократска партија неће ширити агитацију на пољопривредне 

радничке слојеве.“ (Пакт Бетлен–Пејер) 
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Аспекти 
Могући 
број 

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  

 

 



 

írásbeli vizsga 0911 34 / 36 2014. május 7. 

Történelem szerb nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 



 

írásbeli vizsga 0911 35 / 36 2014. május 7. 

Történelem szerb nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 



 

írásbeli vizsga 0911 36 / 36 2014. május 7. 

Történelem szerb nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 
  

максималан 
број бодова  

постигнут 
број бодова 

I Једноставни, 
кратки задаци 

1. Источне цивилизације у старом веку 4  
2. Феудална привреда и друштво 5  
3. Јанош Хуњади 3  
4. Реформација и противреформација 4  
5. Мађарска историја раног новог доба 6  
6. Формирање САД 4  
7. Мартовска револуција 1848. 4  
8. Нацистичка Немачка 3  
9. Мађарска између два светска рата 4  
10. Комунистичка диктатура 4   
11. Савремено доба 2  
12. Савремено мађарско друштво 2  

Укупно 45  
I Постигнут број бодова заокружен на цео број  

II Текстуални 
(есејски) 
задаци уз 
анализу 

13. Криза Римске републике 12  
14. Грађански рат у САД 12  
15. Владавина Матије (Маћаша) Хуњадија 12  
16. Марија Терезија и Јосиф II 21  
17. Револуција и борба за слободу 1848-49. 12   
18. Мањине у доба дуализма 21   

19. Револуција и борба за слободу 1956. 12   
20. Консолидација у Хортијево доба 21   

Укупно 45  
II Постигнут број бодова заокружен на цео број  

 
I + II 

Број бодова на писменом делу испита
90 

  
    
      

Датум  Наставник који исправља  
 _________________________________________________________________________________  
 

 

  

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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