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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 (правописни) 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 сопствено знање (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. 

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

1. Задатак се односи на пропаст Западног римског царства. 
Извори описују по једну последицу таквог процеса који је допринео пропасти 
Западног римског царства. Испод сваког дела извора напишите одговарајући 
редни број процеса! Изаберите од наведених процеса! Један редни број (процес) је 
вишак. (1 бод по елементу.) 
 
Процеси: 
1. Опадање робне производње је изазвало инфлацију. 
2. Због повећања бројног стања војске је порастао порез. 
3. Опадањем робне производње је потиснут новчани промет. 
4. Престанком освајачких ратова се угасило снабдевање робовима. 
5. Пропадањем градова се смањила индустријска производња. 
 
a) „A collegiumok [kézművesek testülete] ügyeiben, illetve a collegiumhoz tartozó 
személyek visszatoloncolásában illetékes bírák gondoskodjanak arról, hogy a 
hosszabb ideje távollévőket városukba összes javaikkal együtt toloncolják vissza, 
nehogy vagyontárgyaik hiánya akadályozza illetőségi helyükön való maradásukat.” 
(Constantinus rendelete) 
 

а) „У пословима колегијума [представничко тело занатлија], односно судије надлежне 
за враћање протераних особа чланова колегијума треба да се побрину да се они који су 
дуже време одсутни доведу назад заједно са њиховим добрима, да се не деси да их 
недостатак имовинских предмета спречава да остану на одговарајућем месту.“ 
(Константинова уредба) 

Редни број процеса: …… 
 
b) „Akiknek […] bérleményük van vagy lesz, kötelesek lesznek az illető telek 
tulajdonosainak […] bárminemű gabona- és szőlőtermésük [megfelelő] hányadát a 
[törvény] előírásai szerint hiánytalanul beszolgáltatni: búzából a szérűről az 
egyharmadát; árpából a szérűről az egyharmadát; babból a szérűről az egynegyedét; 
borból a prés alól az egyharmadát; az összegyűjtött olajtermésből az egyharmadát.” 
(Traianus rendelete) 
 

б) „Они који [...] закупљују или ће закупити земљиште у најам, обавезни су да власнику 
земљишта [...] дају [одговарајући] део приноса од било које врсте житарице и грожђа 
према [законским] прописима предају у потпуности: једну трећину од пшенице са 
гумна; једну трећину од јечма са гумна; једну четвртину од пасуља са гумна; једну 
трећину од вина које изађе из пресе; једну трећину од сакупљеног приноса уља 
(маслиновог).“ (Трајанова уредба) 

Редни број процеса: …… 
 
c) „A fentebbiekben felsoroltak alapján, mivel már maga az emberiesség követelte, 
joggal és méltán határoztunk úgy, hogy megszabjuk, nem az árucikkek árát – mert 
azt nem is lehetne helyesen megállapítani, hiszen egyes tartományokban bő volt a 
termés, és ezek boldogan dicsekedhetnek a kívánatos olcsósággal és a kivételes 
bőséggel, hanem az árak felső határát, hogyha történetesen drágaság ütné fel a fejét 
valahol – mentsenek meg az istenek ilyen csapástól! – akkor az árdrágítást, amelyet a 
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szinte határtalan térségeken nem lehetett megfékezni, most rendeletünk megállítsa és 
törvényes intézkedéssel megzabolázza.” (Diocletianus rendelete) 
 
ц) „На основу претходно набројаног, пошто то хуманост захтева, са правом и 
оправдано одређујемо тако, да прописујемо, не цену артикала – јер се то и не може 
тачно утврдити, пошто је у неким провинцијама принос био богат, и они се срећно 
хвале пожељном јефтиноћом и изузетном изобиљу, него само горњу границу цена, 
уколико би се негде појавила скупоћа – нека нас богови спасе од такве невоље! – онда 
поскупљење цена, које се не може зауставити у скоро безграничним просторима, 
зауставља наша садашња уредба и зауздава је законским мерама.“ (Диоклецијанова 
уредба) 

Редни број процеса: …… 
 
d) „Távol eső birtokon, ahová a tulajdonos nem látogat ki gyakran, egyáltalán 
mindenféle föld több hasznot hajt szabad bérlők kezén, mintha rabszolga tiszttartók 
gondozzák, kiváltképpen azonban a gabonatermő föld, amelyet a bérlő a legkevésbé 
sem tud úgy tönkretenni, mint például a szőlőket vagy a szőlőlugasokat.” (Columella: 
A mezőgazdaságról) 
 

д) „На имањима која се налазе далеко, које власник не посећује често, уопштено свака  
врста земљишта доноси више користи у рукама слободног закупца, него да се о њему 
брину робовласници, нарочито земљиште на којем се гаје житарице, које закупац ни 
најмање не може да упропасти као, на пример винограде или лугове.“ (Колумела: О 
пољопривреди) 

Редни број процеса: …… 
 4 бода  
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2. Задатак се односи на улогу светских религија у формирању цивилизације. 
Наведите назив оне светске религије, из чијег светог писма потиче наведени 
цитат! Из цитата су изостављена имена богова. (1 бод по елементу.) 
 
a) „[…] saját testrészeiből teremtette az egyes kasztokat. A világrend fenntartása 
érdekében azok számára, akik fejéből, kezéből, derekából és lábából kerültek elő, 
külön-külön hivatást állapított meg.” 
 

а) „[...] од делова свога тела је створио поједине касте. У интересу одржања светског 
поретка, за оне који су створени из његове главе, руке, крста и ногу основао је сваком 
посебна занимања (професије).“ 

Назив вере: ……………………………………………… 
 
b) „Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok 
üldözőitekért! Így lesztek fiai […], aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad 
igazaknak is, bűnösöknek is.” 
 

б) „Ја вам кажем, љубите своје противнике, и молите се за оне који вас прогоне! Тако 
ћете постати синови [...], који рађа дан и добрима, и лошима, даје кишу и праведнима, и 
грешницима.“ 

Назив вере: ……………………………………………… 
 
c) „Harcoljatok […] ösvényén azzal, aki harcol veletek; csak ne lépjétek túl az előírást 
úgy, hogy ti kezditek elsőnek a harcot; láthatjátok: […] nem szereti a túllépőket. És 
öljétek őket, ahol csak rájuk találtok, és űzzétek őket onnan, ahonnan ők elűznek 
benneteket.” 
 

ц) „Борите се стазама [...] са оним који се бори са вама; али немојте прекршити прописе 
тиме што ви први почињете борбу: можете видети: [...] не воли оне који крше правила. 
И убијте их, било где да их нађете, и протерајте их оданде одакле вас они прогоне.“ 

Назив вере: ……………………………………………… 
 
d) „És ez a szenvedés okának nemes igazsága, szerzetesek: az ok a Szomj [vágy], 
amely újjászületéshez vezet, élvezet és szenvedély kíséri, örömet talál különböző 
dolgokban. Ez [a szomj] a következő: gyönyörök szomja, lét szomja, birtok szomja. 
És ez a szenvedés megszüntetésének nemes igazsága, szerzetesek: a szomjnak teljes 
vágytalanság révén történő megszüntetése, elvetése, feladása, elhagyása, 
elutasítása.” 
 

д) „И то је племенита истина разлога патње, монаси (калуђери): разлог је Жеђ [жеља], 
која води поновном рођењу, прати је уживање и страст, проналази радост у различитим 
стварима. Та [жеђ] је следећа: жеђ уживања, жеђ постојања, жеђ имања. И та племенита 
истина нестанка патње, монаси: одбацивање, напуштање, остављање, одбијање жеђи 
путем потпуне безжељности.“ 

Назив вере: ……………………………………………… 

4 бода  
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3. Задатак се односи на праисторију Мађара. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 

 
Сеоба мађарског народа  

(на скици мапе нумерисане стрелице означавају сеобе Мађара) 
 

SZÓTÁR – РЕЧНИК  
BIZÁNCI BIRODALOM – ВИЗАНТИЈСКО 
ЦАРСТВО 
ABBÁSZIDA BIRODALOM – ЦАРСТВО АБАСИДА 
KAZAR BIRODALOM – ДРЖАВА ХАЗАРА 
LEVÉDIA – ЛЕВЕДИЈА 
KABAROK – КАБАРИ 
BESENYŐK – ПЕЧЕНЕЗИ 
BASKIRIA – БАШКИРИЈА 
MAGNA HUNGARIA – претпостављена мађарска 
прадомовина 
MAGYAROK – МАЂАРИ 
ETELKÖZ – ЕТЕЛКЕЗ 

Fekete tenger – Црно море 
Kaszpi-tenger – Каспијско море 
Aral tó – Аралско језеро 
Urál – Урал 
Vereckei hágó – кланац Верецке 
arab támadás – напад Арапа 
Magyarok – Мађари 
Sztyepp – Степе 
Erdős sztyepp – Шумовите степе 
Lombos és vegyes erdő – Листопадне и 
мешовите шуме 
Sivatag – Пустиња 

 
 
„A türkök [értsd: magyarok] népe régen Kazáriához közel szerzett magának 
lakóhelyet [a]. Amikor a türkök és az akkor kangarnak nevezett besenyők közt 
háború ütött ki, a türkök serege vereséget szenvedett és két részre szakadt. Az egyik 
rész […] Perzsia vidékén telepedett le [b], […] a másik rész pedig vajdájukkal és 
vezérükkel, Levedivel nyugatra ment lakni [c].” (Bíborbanszületett Konstantin bizánci 
császár, X. század közepe) 

 3. 

   1. 

2. 
4. 

5. 
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„Туркменски народ [схвати као: Мађари] је давно себи стекао станиште у близини 
Хазарске [а]. Када је избио рат између Туркмена и Печенеза који су се тада називали 
Кангари, туркменска војска је претрпела пораз и распала се на два дела. Један део [...] 
се настанио на подручју Персије [b], [...] а други део је са војводама и везиром, 
Леведијем отишао на запад да нађе станиште [c].“  (Византијски цар Константин 
Порфирогенит, средина X века) 
 
Које стрелице на мапи означавају догађаје који су подвучени у текстуалном 
извору? Поред слова напишите одговарајући редни број стрелице! 

 
a) …… 

 
b) …… 

 
c) …… 

 
 
 
 
 
4. Задатак се односи на историју Енглеске у XVII веку. 
Решите задатке на основу извора и сопственог знања! 
 
„A felső- és alsóháznak […] összegyülekezett tagjai […] egy írásbeli nyilatkozatot 
adtak ki […], amint az itt következik: 1. Hogy a bitorolt hatalom, ti. a törvények 
ideiglenes hatályon kívül helyezése vagy a törvények végrehajtásának 
megakadályozása, csupán királyi tekintély alapján, a parlament hozzájárulása nélkül, 
törvénytelen. […] 4. Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel […] a parlament 
hozzájárulása nélkül […] érvénytelen. 5. Hogy az alattvalóknak joguk van a 
királyhoz folyamodni, és az ilyen kérelmezések miatt való minden elfogatás és 
üldözés törvénytelen. 6. Hogy az országban béke idején, a parlament hozzájárulása 
nélkül állandó hadsereg felállítása és tartása, törvénytelen. […] 9. Hogy a szólás, 
vitatkozás és tárgyalás szabadságát, a parlamenten kívül semminemű hatóság, 
semmiféle helyen kérdés tárgyává nem teheti. […] 13. És, hogy […] a törvények 
kijavítására, megerősítésére és megtartására a parlamentet össze kell hívni.” 
(Jognyilatkozat) 
 
„Сакупљени чланови [...] Горњег и Доњег дома [...] су издали писмену декларацију [...], 
која гласи: 1. Да је узурпирана власт, тј. привремено стављање закона ван снаге или 
спречавање извршавања закона, само на основу ауторитета краља, без сагласности 
парламента, незаконита. [...] 4. Да је подизање новца за циљеве круне [...] без 
сагласности парламента [...] незаконито. 5. Да поданици имају право да се обрате 
краљу, да је због таквих молби свако хапшење и прогањање незаконито. 6. Да је у 
земљи у периоду мира постављање и одржавање сталне војске без сагласности 
парламента незаконито. [...] 9. Да слободу говора, расправе и договора, осим 
параламента никакве друге државне власти не могу да учине предметом неумесног 
питања. [...] 13. И да за [...] исправку, потврђивање и одржавање закона треба сазвати 
парламент.“   (Правна декларација) 

3 бода  
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a) Наведите назив облика државне управе (државно уређење), чије основе је 
поставио овај документ! (1 бод) 

……………………………………………………………… 
 
b) На основу извора укратко напишите ону основну карактеристику овог облика 
државне управе, која га разликује од апсолутизма! (1 бод) 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
c) Које су то тачке у делу извора, којима су желели да обезбеде да краљ не може да 
дође до средстава (ресурса) потребних за изазивање новог грађанског рата? 
Напишите редне бројеве те две тачке! (0,5 бодова по елементу) 

..........      …….. 
 
d) Које су то тачке у делу извора, које описују права појединаца енглеских 
грађана? Напишите редне бројеве те две тачке! (0,5 бодова по елементу) 

..........      …….. 
 

4 бода  

 
 
5. Задатак се односи на Мађарску у XVIII веку. 
Установите уз помоћ скициране мапе и сопственог знања, о којим територијама 
говоре описи! Упишите редне бројеве  одговарајућих територија у квадрате! 
Изаберите од наведених! Једна територија се појављује само једном, три територије 
су вишак. (1 бод по елементу.) 

 
Досељавање у Мађарску крајем XVII века и у XVIII веку 

lengyelek 

ruszinok 

 románok 
szerbek 

németek (svábok) 

    
románok 

SZÓTÁR – РЕЧНИК  
németek (svábok) – Немци (Швабе) 
lengyelek – Пољаци 
ruszinok – Русини 
románok – Румуни 
szerbek – Срби 
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Територије: 1. Ердељ (Трансилванија); 2. „Фелвидек“ (данашња јужна Словачка); 3. 
Војна крајина; 4. Хрватска; 5. Ходолтшаг; 6. Поткарпатје; 7. Тамишка бановина (Банат). 
 
a) Оно од три дела државе из XVI-XVII века, где је становништво било највише 
опустошено. Карактеристично је да су ту у XVIII веку настанили Швабе. 

 
 

 

b) Територија која је располагала посебном државном управом, од средњег века су ту 
живеле народности. Средином XVIII века Румуни су постали већина у односу на 
Мађаре и Сасе.  

 
 

 

c) Територија која је била под непосредном управом двора, протезала се од Јадранског 
мора до Ердеља. Ту је живела већина Срба, који су заузврат за оружану службу 
добијали земљу.  

 
 

 

d) Територија која је најкасније враћена назад од Турака – тек после Ракоцијеве борбе 
за слободу, на којој је у значајној мери дошло до пустошења становништва. Двор је ту 
населио Швабе, али доселило се и мађарско, српско и румунско становништво.  

 
 

 
 
6. Задатак се односи на то како су Сједињене америчке државе постале велика 
сила (велесила). Одговорите на питања уз помоћ слика! 
 

 
Политички плакат из средине XIX века. Натпис на плакату: Два политичка става. 

Став демократа је за белце. Став републиканаца је за црнце. 
 

4 бода  
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a) У ком питању су се, према плакату, сукобиле две партије? (1 бод) 

………………………………………………. 

b) Од када до када се одвијао оружани сукоб, чији је један од узрока била 
супротност коју приказује плакат? (0,5 бодова по елементу.) 

Почетак (година): ………………… Завршетак (година): ………………… 

 
Мапа са прекретнице века. Натпис: Мапа територије Велике Америке 

 
c) Које нове појаве америчке спољне политике приказује мапа? (1 бод) 

……………………………………………………. 

 

 
Карикатура са прекретнице века, наслов: Шефови сената (Натпис на стомацима 
дебелих џинова упућује на монополе појединих индустријских грана: челик, нафта, 

гвожђе, шећер, бакар, угаљ, итд.) 
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d) На који проблем тадашње америчке унутрашње политике скреће пажњу овај 
плакат? (1 бод) 
………………………………………………………………………………………………… 

4 бода  

 
 
 
 
7. Задатак се односи на народносне односе у дуалистичкој Мађарској. 
Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карикатура из хумористичког 
листа Биберче- наслов:Халапљиви 
(Borsszem Jankó- A telhetetlen), 1881. 
 

На карикатури жена која 
симболизује Мађарску удара по руци 
дете које симболизује једну 
народност, које халапљиво посеже 
за јабуком са натписом „Фјуме 
(Ријека)“, након што је већ 
напунило џепове пецивом. 

a) Наведите назив народности  коју симболизује дете на карикатури!  

………………………………… 

b) Које године је Мађарска са овом народности склопила споразум који јој 
обезбеђује територијалну аутономију?  

……………… 

c) Који мађарски политичар је поднео предлог народносног закона? Подвуците 
његово име! 
 

Етвеш Јожеф  Калман Тиса  Оскар Јаси 
 

3 бода  
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8. Задатак се односи на привредну историју између два светска рата. 
Наведите уз помоћ извора и сопственог знања назив државе на коју се односи 
опис! Изаберите између држава које су наведене у изворима! (1 бод по елементу.) 

 
Промена индустријске производње великих сила између 1929. и 1933. (1929. = 100%) 

 

Релативна расподела светске индустријске производње између 1913. и 1938. (%) 
Држава 1913 1928 1938 

Сједињене државе 32,0 39,3 31,4 
Велика Британија 13,6 9,9 10,7 
Немачка 14,8 11,6 12,7 
Француска 6,1 6,0 4,4 
Русија / Совјетски савез 8,2 5,3 9,0 
Италија 2,4 2,7 2,8 
остале државе 22,9 25,2 29 
 
a) После Првог светског рата стекла је индустријске области, али упркос томе између 
два светска рата није успела да повећа свој удео у светској индустријској производњи.  
 

………………………………………… 
 

b) Као последица велике светске привредне кризе индустријска производња јој се 
скоро преполовила. У 1930-тим годинама успела је да повећа свој удео у светској 
индустријској производњи, што се углавном објашњава тиме да је вратила назад једну 
своју индустријску област и инвестирала у ратну индустрију. 
 

………………………………………… 
 

c) Велика светска привредна криза није имала значајно дејство на њену индустријску 
производњу, која је у 1930-тим годинама расла бржом динамиком у односу на остале 
државе.  
 

………………………………………… 
 

d) Из Првог светског рата изашла је као победник. Као последица велике светске 
привредне кризе индустријска производња јој је опала, мање од петине. Упркос томе, 
удео у светској индустријској производњи између два светска рата упркос томе није 
достигао ниво од пре Првог светског рата.  
 
………………………………………… 

4 бода  

SZÓTÁR – РЕЧНИК  
termelési index – индекс производње 
Nagy-Brittania – Велика Британија 
Franciaország – Француска 
Egyesült Államok – Сједињене државе 
Németország – Немачка 
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9. Задатак се односи на историју Мађарске између два светска рата. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
„1. § (1) Országgyűlési képviselőválasztó joga van minden férfinak, aki életének 24. 
évét betöltötte, tíz év óta magyar állampolgár, két év óta ugyanabban a községben 
lakik vagy van lakása és az elemi népiskola negyedik osztályát sikeresen elvégezte, 
vagy ezzel egyenlő értékű műveltség megszerzését igazolta. 
(2) A 24. életév betöltése nem kívántatik meg attól, aki igazolja, hogy egyetemet vagy 
más főiskolát végzett. […] 
2. § (1) Országgyűlési képviselőválasztó joga van minden nőnek, aki életének 30. évét 
betöltötte, tíz év óta magyar állampolgár, két év óta ugyanabban a községben lakik 
vagy van lakása és az elemi népiskola hatodik osztályát vagy más tanintézetnek 
ezzel tanértékre nézve egyenrangú osztályát (évfolyamát) sikeresen elvégezte, vagy 
ezzel egyenlő értékű műveltség megszerzését igazolta. 
(2) Az egyéb kellékek igazolása mellett választójoga van annak a nőnek is, aki az 
elemi népiskola negyedik osztályának sikeres elvégzését vagy ezzel egyenlő értékű 
műveltség megszerzését igazolja, ha: 
1. három vagy több törvényes gyermeknek adott életet és legalább három gyermeke 
életben van; - a háborúban hősi halált halt gyermekeket e rendelkezés szempontjából 
életben levőknek kell tekinteni; vagy 
2. saját vagyonának jövedelméből vagy saját keresetéből tartja el magát és önálló 
háztartást vezet. […] 
(4) Annak a nőnek, aki egyetemet vagy más főiskolát végzett, életkorára való tekintet 
nélkül van választójoga.” (Választójogi törvény, 1925) 
 
„1. § (1) Сваки мушкарац који је напунио 24 године, десет година је држављанин 
Мађарске, две године станује у истој општини или има стан и успешно је завршио 
четири разреда основне народне школе или је доказао образовање истог степена, има 
право да на изборима бира посланике за државну скупштину (Парламент). 
(2) Услов да је напунио 24 године не мора да испуни особа која  докаже да је завршила 
факултет или вишу школу. [...] 
2. § (1) Сваки жена која је напунила 30 година, десет година је држављанин Мађарске, 
две године станује у истој општини или има стан и успешно је завршила шест  разреда 
основне народне школе или је друге образовне институције исте образовне вредности 
успешно завршила разред (годину) истог ранга, или је доказала образовање истог 
степена, има право да на изборима бира посланике за државну скупштину (Парламент). 
(2) Поред потврде о разним потребним документима, бирачко право има и она жена 
која је успешно завршила четири разреда основне народне школе или је доказала 
образовање истог степена, ако: 
1. има троје или више законске деце и барем троје су жива; децу која су у рату погинула 
херојском смрћу са становишта ове уредбе треаба сматрати да су жива; или 
2. Сама се издржава и води самостално домаћинство из сопствене имовине настале од 
сопствене плате или прихода. [...] 
(4) Жена која је завршила факултет или вишу школу, без обзира на старост, има 
бирачко право.“ (Закон о бирачком праву, 1925.) 
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a) Набројте на основу извора два основна услова којима закон ограничава опште 
бирачко право! (1 бод по елементу.) 

- …………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………….. 

b) Одлучите која од две наведене измишљене особе не би могла да располаже 
бирачким правом 1925. године? Подвуците одговарајуће име! (1 бод) 
 

Јанош Брашаи, рођен 1902., мађарски држављанин, место становања од рођења 
породични замак у Српском Ковину. Није похађао народну школу, васпитавали су га 
приватни наставници, матурски испит је положио као приватни ученик. Правну 
диплому је добио у пролеће. 
 
Мацнер Еденне, рођена као Јанка Леснер, рођена 1894., мађарски држављанин. Њена 
породица се 1906. доселила у Будимпешту, од онда ту живи. Због плућне болести у 
детињству, завршила је само пет разреда народне школе. Са осамнаест година се удала, 
у следећих шест година је родила троје деце, од којих је двоје 1917. умрло.  
 

Јанош Брашаи  Мацнер Еденне (супруга Мацнер Едена) 
 

c) Објасните својим речима због чега ова особа не би могла да располаже 
бирачким правом! (1 бод) 

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

4 бода  

 
 
 
 

10. Задатак се односи на судбину мађарског народа ван граница после Другог 
светског рата. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 

„A háború befejezése óta szerzett tapasztalatok alapján Magyarország különösen 
aggasztónak látja a magyarság helyzetét egyrészt Romániában, ahol több mint [a)] 
magyar él, másrészt Csehszlovákiában, ahol a csehszlovák statisztika szerint is több 
mint 650 000 a magyarok száma.  
A győztes hatalmak intencióit [szándékait] a román fegyverszüneti szerződés 
szövegéből véltük kiolvashatni. Ezen szerződés 19. szakasza szerint Erdély, illetve 
annak nagyobb része Romániát illeti meg. Ezt a szöveget véve alapul, csak szerény 
igényekkel léptünk fel. Az első világháborút megelőzően Magyarországhoz tartozott 
103 000 km2 erdélyi területből, csupán 22 000 km2 visszaadását kértük. […] Így 
Románia határain belül körülbelül ugyanannyi magyar maradna, amennyi román 
magyar területre kerülne. Ezáltal mindkét országnak azonos érdekei fűződnének a 
nemzetiségi probléma kielégítő megoldásához, aminek eredményeképpen a határon 
innen és túl élő kisebbségek számára széles körű területi autonómiát is lehetne 
biztosítani.” (Gyöngyösi János, magyar külügyminiszter beszéde a párizsi béke-előkészítő 
értekezleten, 1946) 
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„На основу искустава од завршетка рата, Мађарска изузетно забринуто види положај 
Мађара, једним делом у Румунији, где их живи бише од [а)], другим делом у 
Чехословачкој, где и према чехословачкој статистици број Мађара износи више од 
650000. 
Интенције [намере] победничких сила се могу видети из текста румунског уговора о 
прекиду ватре. Према 19. члану тог уговора, Ердељ, односно његов већи део припада 
Румунији. Узимајући овај текст за основу, наступили смо само са скромним захтевима. 
Пре Првог светског рата Мађарској је припадало 103 000 км2  ердељске територије, а 
тражили смо да нам се врати свега 22 000 км2. [...] Тако би унутар границе Румуније 
остало исто толико Мађара, колико би Румуна доспело на мађарску територију. На тај 
начин би обе државе имале исте интересе да на задовољавајући начин реше народносни 
проблем, а резултат тога би било обезбеђивање широке територијалне аутономије за 
мањине са ове и са оне стране границе.“ (Говор Јаноша Ђенђешија, мађарског 
министра спољних послова на припремном Париском мировном састанку, 1946.) 
 

a) Који број недостаје у делу текста назначеним под а)? Заокружите редни број 
тачног одговора! 
 

1. сто хиљада  2. пола милиона  3. милион и по 
 
b) Зашто се на мировној конференцији није могло појавити питање о враћању 
граница на стање пре тријанонског мира? Одговорите на основу извора! 
Формулишите сопственим речима! 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

c) Одлучите на основу извора, која од наведених тврдња је тачна! Заокружите 
редни број тачног одговора! Заокружите само један редни број! 
 

1. Јанош Ђенђеши је захтевао да се мађарско-румунска граница повуче дуж 
етничке границе. 

2. Јанош Ђенђеши је сматрао да је важно да се одржи територијално јединство 
историјског Ердеља. 

3. Јанош Ђенђеши се надао да ће народности имати колективна (заједничка) права.  
 

d) Наведите назив државе која је имала одлучујућу реч у питању повлачења 
мађарско-румунске границе после Другог светског рата! 
 
…………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 бода  
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11. Задатак се односи на проблеме трећег света. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 

„Mi, 159 állam és az Európai Gazdasági Közösség [12 európai állam] miniszterei és 
meghatalmazott képviselői kinyilatkoztatjuk azon elhatározásunkat, hogy véget 
vessünk az éhezésnek és csökkentsük az alultápláltság minden formáját. Az éhezés 
és az alultápláltság elfogadhatatlanok egy olyan világban, ahol a tudás és az 
erőforrások egyaránt rendelkezésre állnak ahhoz, hogy véget vessünk ennek az 
emberiséget sújtó katasztrófának.” (A WHO [Egészségügyi Világszervezet] nyilatkozata, 
1992)  
 
„Ми, министри и званични овлашћени представници 159 држава и Европске економске 
заједнице [12 европских земаља] износимо нашу одлуку, да зауставимо сваку врсту 
глади и неухрањености. Глад и неухрањеност су недопустиви у таквом свету, где знање 
и ресурси подједнако стоје на располагању за то да зауставимо ову катастрофу која 
погађа човечанство.“ (Декларација WHO-а [Светска здравствена организација], 1992.) 
 
„Az élelmiszertermelés a második világháború óta háromszorosára nőtt, az egy főre 
jutó élelmiszer mennyisége pedig több mint 40 százalékkal emelkedett. A kereslet 
szempontjából nézve, a világ népességének több mint fele túltáplált vagy alultáplált 
[…]. Utóbbiak azért nem tudnak kitörni ebből a helyzetből, mert nem rendelkeznek a 
kellő mennyiségű élelmiszer megvásárlásához vagy megtermeléséhez szükséges 
eszközökkel. Botrányos, hogy mindez egy olyan világban történik, ahol mindenki 
számára elegendő élelmiszer áll rendelkezésre.” (José Graziano da Silva, a FAO 
[Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet] főigazgatója, 2013) 
 
„Производња животних намирница се од Другог светског рата утростручила, а 
количина намирница по особи се подигла за више од 40 процената. Посматрајући са 
аспекта потражње, више од половине светског становништва је или гојазно или 
неухрањено [...]. Ови последњи зато не могу да се извуку из тог стања, јер не располажу 
довољном количином потребних средстава за куповину намирница или њихову 
производњу. Скандалозно је да се све то дешава у таквом свету, где за свакога има 
довољно намирница на располагању.“ (Жозе Грацијано да Силва, генерални директор 
FAO-a [Организација за храну и пољопривреду], 2013.) 
 
a) Наведите назив међународне организације чије институције (стручне 
организације) су издавачи наведених извора! 
 
…………………………………………………………………. 
b) На коју противречност скрећу пажњу оба извора? Формулишите одговор 
сопственим речима! 

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

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

c) Чиме се објашњава одступање између два податка из прве реченице у другом 
извору? 

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



 

írásbeli vizsga 1412 17 / 36 2016. május 4. 

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

d) Слика упућује на један карактеристични узрок проблема о којем се расправља 
у текстуалном извору. Формулишите тај узрок! 

  Обрађивање земље у Етиопији 

…………………………………………………………………… 
 
 
12. Задатак се односи на људска права. 
На важност којих људских права скрећу пажњу наведене слике? Одаберите од 
набројаних људских права! Напишите редни број људског права испод одговарајуће 
слике! Два људска права су вишак. (1 бод по елементу.) 
 
Људска права: 
1. право на окупљање 
2. слобода вероисповести 
3. право на приватну својину 
4. слобода штампе  
5. право на избор места становања 
 

a)  

редни број људског права: …. 

 

b)  

редни број људског права: …. 

4 бода  
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c)  

редни број људског права: …. 

 

3 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. Римско сељаштво кратак 

14. Прва индустријска револуција кратак 

Мађарска 

историја 

15. Верски односи у Ердељу кратак 

16. Мохачке последице дугачак 

17. Баћањијева влада кратак 

18. Програм Иштвана Сечењија дугачак 

19. Снабдевање робом у Кадарово доба кратак 

20. Ратне операције у Мађарској 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 историју Римског царства.  (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања како су утицали освајачки ратови 
у доба републике на положај римског сељаштва!  
 
 
„A földművelésre és állataik őrzésére rabszolgát vásároltak, mert attól tartottak, 
hogy a szabad embereket elvonja majd a katonai szolgálat a földműveléstől. De meg 
máskülönben nagy nyereséget is hozott nekik a szolgák gyermekeinek nagy száma, a 
rabszolgák ugyanis hadmentességük miatt nagyon elszaporodhattak. Ennek 
következtében az előkelők rendkívüli módon meggazdagodtak, a rabszolgák száma 
a vidéken nagyon is gyarapodott.” (Appianosz: Róma története) 
 
„За обрађивање земље и чување животиња су куповали робове, јер су се бојали да ће 
слободне људе војничка служба одвући од обрађивања земље. А иначе, велики добитак 
им је доносио велики број деце робова, јер су се робови брзо размножавали јер су били 
ослобођени војне обавезе. Као последица тога, аристократе су се изузетно обогатиле, а 
број робова у провинцији се веома повећао.“  (Апијан: Историја Рима) 
 
 
..…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..…………………………………………………………………………………………………. 
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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 доба прве индустријске револуције.  (кратак) 
Прикажите на који начин је искоришћавање паре потпомогло развој индустријске 
револуције!  
 

 
 

 
Погон текстилне индустрије у Енглеској у првој половини XVIII века  

и у првој половини  XIX века 
 

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

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

..…………………………………………………………………………………………………. 
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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 Ердеља (Трансилванија).  (кратак) 
Откријте уз помоћ извора и сопственог знања карактеристике верских прилика и 
руковања верским питањем у Ердељу (Трансилванији)!  
 

„Mivel a vallás ügyében, különösen az úrvacsora osztásáról állandóan különféle 
viták, perlekedések, civódások, vélemények voltak a kolozsvári magyar nemzetiségű 
[kálvinista] és a szebeni szász nemzetiségű [lutheránus] egyház […] között, az ilyen 
egyenetlenségek megszüntetésére mindkét fél lelkiismeretének megbékítésére és az 
ország lakóinak nyugalmáért úgy döntöttek: mostantól kezdve a jövőben mindkét 
félnek szabadságában áll, hogy akár a kolozsvári, akár a szebeni egyház vallását és 
felfogását kövesse. Úgy azonban, hogy ha valamely város, mezőváros vagy falu 
lelkésze a kolozsvári egyház vallását és felfogását akarja hirdetni és a népet erre 
erővel kényszeríteni, nem teheti, hanem amilyen vallást maga a város, mezőváros 
vagy falu követni akar, olyan felfogású lelkészt tarthat, az ellenkezőt pedig 
eltávolíthatja. Ugyanezt a szebeni egyházmegyében is érvényesíteni kell.”  
(Az 1564-es tordai országgyűlés határozata) 
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„Пошто су по питању религије, посебно по питању причешћа стално биле присутне 
разне расправе, парничења, препирке, мишљења између цркве за мађарску народност у 
Клужу [калвинисти] и цркве за саску народност у Себену [лутерани] [...], ради укидања 
ових несугласица, ради умирења савести обе стране и ради мира становника државе, 
одлучено је следеће: од сада па убудуће обе стране имају слободу да прате веру и 
схватања, било клушке цркве, било себенске цркве. Међутим, ако свештеник неког 
града, паланке или села жели да пропагира веру и схватања клушке цркве и да на то 
присили народ, то не може да учини, јер за ону веру коју жели да прати град, паланка 
или село, може да држи свештеника који има исти такав став, у противном може да га 
одстрани. Исто то треба спроводити и у себенској бискупији (епархији).“  
(Одлука Земаљске скупштине у Торди, 1564.) 
 
..…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 турске окупације – „Ходолтшага“ (угарске 
територије које су Турци током века и по освојили и држали под својом управом).  
(дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања војне и политичке последице 
мохачке битке до мировног споразума у Варадину (Нађварад)!  
Користите средњошколски историјски атлас!  

 
 

 Опсада Беча 1529., турска минијатура из XVI века 
 

„[…] én pedig megkíséreltem, hogy ezt a gyenge várost megvédjem az olyan 
kegyetlen és hatalmas ellenségtől, a törökök császárától és az ő erejétől, amellyel a 
várost személyesen körülzárta. Nem azért tettem, mert úgy gondoltam, hogy 
hatalmával szemben tartani tudom magam, hanem hogy őt itt egy darabig 
késleltessem, amíg Felséged a rómaiak legkeresztényibb császárával […] együtt a 
törökökkel szembetalálkozhatik és annak a legjobb és legnagyobb Isten segítségével 
ellenállhat.” (Jurisics Miklós levele I. Ferdinándhoz, 1532) 
 

„[...] а ја сам покушао да заштитим овај слаби град од тако немилосрдног и огромног 
непријатеља, турског цара и његове силе, којом је лично опколио град. То нисам зато 
учинио, јер сам мислио да могу да се одупрем тој сили, него зато да бих га једно време 
задржао, док се Ваше Височанство заједно са најхришћанскијим римским царом [...] 
суочи са Турцима и одупре им се уз најбољу и највећу Божију помоћ.“ (Писмо Николе 
Јуришића Фердинанду I, 1532.) 
 
„Minthogy pedig felséges János királynak most sem felesége, sem gyermekei 
nincsenek, ha Isten kiszólítaná ez árnyékvilágból, még ha volna is akkor fia, az 
ország és a keresztény világ üdvére való tekintetből, amelyet ebből a békéből és 
szövetségből Isten segítségével bizton remélünk, és hogy ezáltal végre már vége 
legyen annak a sok bajnak, amelyet ez az ország az elmúlt évek alatt s már régebben 
is szenvedett, a saját családja és utódai dicsőségét a közjó érdekének alárendelni 
akarván, beleegyezett abba, hogy halála után, még ha volna is fia, az egész magyar 
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birodalom összes országaival, tartományaival s alávetett részeivel s a királyi jog 
egész teljességével mi reánk, vagy ha mi időközben meghalnánk, fiunkra szálljon és 
maradjon, akit az ország köteles lesz közös megegyezéssel királlyá választani, […]” 
(Részlet a váradi egyezményből, 1538) 
 

„Пошто величанствени краљ Јанош (Јован Запоља) нема ни жену, ни децу, и када би га 
Бог позвао на други свет, и ако би тада и имао сина, с обзиром на спасење земље и 
хришћанског света, који се од овог мира и савеза уз Божију помоћ нада сигурности, да 
би се овим коначно окончале многе невоље, због којих је земља током протеклих 
година и већ и раније патила, желећи да славу своје породице и потомака подреди 
интересима општег добра, сагласио се да после његове смрти, уколико би и имао сина, 
целокупно мађарско царство  са свим државама, провинцијама и деловима који су му 
подређени, и потпуно краљевско право пренесе на нас, или ако ми у међувремену 
умремо, на нашег сина и остане, кога ће држава имати обавезу да га заједничком 
нагодбом изабере за краља, [...].“  (Одломак из Варадинског споразума, 1538.) 
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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 мађарску револуцију 1848. године.  (кратак) 
Објасните уз помоћ извора и сопственог знања значај формирања Баћањијеве 
владе. У свом одговору појасните какве је донео промене у мађарском државном 
управном систему овај догађај!  
 
„3. § Ő Felsége, s az ő távollétében a nádor […] a végrehajtó hatalmat a törvények 
értelmében független magyar minisztérium által gyakorolják, s bármely rendeleteik, 
parancsolataik, határozataik, kinevezéseik csak úgy érvényesek, ha a Buda-Pesten 
székelő miniszterek egyike által is aláíratik. […] 
19. § Mindazon tárgyakra, melyek eddig a m[agyar] k[irályi] udvari kancelláriának, 
k[irályi] helytartótanácsnak, s a k[irályi] kincstárnak […] köréhez tartoztak, […] Ő 
Felsége a végrehajtó hatalmat ezentúl csak a magyar minisztérium által fogja 
gyakorolni.” (Részletek az áprilisi törvényekből) 
 

„3. § Његово величанство, а у његовом одсуству изврну власт спроводи палатин [...], у 
смислу закона путем независног мађарског министарства, а било која њихова одредба, 
наредба, одлука, именовање, важе само уколико их потпише један од министара који 
столују у Будиму-Пешти. [...] 
19. § У свим оним предметима, који су до сада били у надлежности м[ађарске] 
к[раљевске] дворске канцеларије, к[раљевског] намесништва, и к[раљевске] ризнице 
[...], [...] Његово величанство ће извршну власт од сада спроводити само путем 
мађарског министарства.“ (Делови из Априлских закона) 
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Могући 
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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 историју Мађарске у доба реформи. (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања најважније елементе Сечењи 
Иштвановог програма! У одговору се осврните и на неколико елемената 
Сечењијеве делатности у пракси!  
 
„Sokan pedig minden hátramaradásunkat a kormánynak tulajdonítják. […] Mi, 
birtokosak a gazdaságot, kereskedést mozdítsuk elő; fejtsük ki a tárgyat jobban s 
jobban; oktassuk, világosítsuk fel egymást, álljunk sokan össze […]! Tanácskozzunk, 
fáradjunk s cselekedjünk, s csak ne kívánjuk még azt is, hogy a kormány érettünk 
szántson, vessen s csűreinkbe takarítson is. Csak eszünkbe se jusson, hogy gátot 
fogunk találni előmenetelünkben, mert uralkodónk se kíván egyebet 
közboldogságunknál, s ha némelyek közülünk nem részesek abban, urunk tehet-e 
arrúl? – vagy mi magunk?” (Széchenyi: Hitel) 
 

„Многи сву нашу заосталост приписују Влади. [...] Ми, поседници, треба да 
унапредимо привреду и трговину; развијајмо ствари боље и боље; образујмо; 
просвећујмо се међусобно; сакупимо се [...]! Саветујмо се, трудимо се и делујмо, и не 
пожелимо и то да Влада место нас оре, сеје и спрема у амбар. Да не помислимо, да ћемо 
наићи на препреку у нашем напредовању, јер ни наш владар не жели ништа посебно 
осим општег благостања, а ако неки од нас не учествују у томе, да ли је за то крив наш 
господар – или ми сами?“(Сечењи: Кредит) 

 
„A robot […]  még nagyobb figyelmet érdemel és azon kárt, mely belőle háramlik, 
éppen oly bajosan tagadhatni, mint azt, hogy 2 x 2 = 4. Hatvanezer robot egy 
esztendőben szint azon munkát viszi végbe, melyet húszezer napszámmal könnyen 
el lehetne végezni. És ki nem tapasztalta, ki robotban is, és béresek által […] 
dolgozott, hogy azon munkát, melyet egy egész helyes [telkes] jobbágy rossz 
ekéjével, filigrán szekerével, gyenge marhájával 52 nap, vagy ügyetlen cselédje és 
gyenge korú gyermekei által 104 nap tud végezni, maga béreseivel, jó szerszámokkal 
és erős marhával […]  a mondott idő egy harmad része alatt nem vihette végbe!” 
(Széchenyi: Hitel) 
 

„Кулук [...] заслужује још већу пажњу и штету коју наноси је исто тако тешко негирати, 
као и то да су 2 x 2 = 4. Са шездесет хиљада кулука годишње уради се толико да би се 
тај посао лако могао обавити и са двадесет хиљада надница. Ко није искусио да се онај 
посао што је рађен на кулуку или са киријашима [...], тај посао се лошим плугом једног 
доброг [земљишног] кмета, слабим колима, ослабљеним говедом може обавити за 52 
дана, или са невештим слугама или малолетном децом за 104 дана, тај посао са својим 
киријашима, са добрим алатима и јаким говедом [...] се не може обавити за једну 
трећину времена.“ (Сечењи: Кредит) 
 
„Az eszme ’Balatonra gőzöst állítni’ közvetlen nem enyim. Én annak csak egyik 
közvetett ügyvivője vagyok, és mint illyes szólalok itt fel. […] 
Az európai egyéb tavakra a partjaikon fekvő nagyobb és számosb városok s az ezek 
közti élénkebb közlekedési szükség idézték elé a rajtuk evező gőzösöket; míg a 
Balaton partjain alig fekszik nagyobb hely, alig van kereskedési mozgalom, s így 
ezek létét viszont a gőzösök nagyobb élénkséget szülő fel- s alájárása fogná 
előteremteni, ha […] csak kis része találkozik bennünk azon életerőnek, mellynek 
szövetséges Amerika köszöni olly példátlan felvirágzását […]. 
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Nehéz volna annak jóslatát itt kimerítőleg elősorolni, mi mindent fogna egy balatoni 
gőzösnek életbe léptetése maga után vonni […]. Így például: legelsőben is kőszén-
szerzésre fog indítni!” (Széchenyi a balatoni gőzhajózásról) 
 

„Идеја ‘Постављања пароброда на Балатон’ није потекла непосредно од мене. Ја сам 
само један од посредних заговорника те идеје, и у том својству сада узимам реч. [...] 
Европа је на поједина језера, на обале већих и бројних градова услед све живље 
саобраћајне потребе између њих поставила пароброде; док на обалама Балатона једва 
да постоји веће место, једва има трговинског кретања, а постојање тога ће створити 
пароброди својом већом живошћу која се рађа вожњом у два правца, ако [...] само да 
нас мало захвати та животна снага, којој савезничка Америка може да захвали невиђени 
процват [...]. 
Било би тешко у потпуности набрајати предвиђања, шта би све повукло за собом 
покретање једног балатонског пароброда [...]. На пример: првенствено ће покренути 
снабдевање каменог угља!“ (Сечењи о саобраћају паробродом на Балатону) 
 
..…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

írásbeli vizsga 1412 30 / 36 2016. május 4. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 свакодневицу у Кадарово доба.  (кратак) 
Откријте уз помоћ извора и сопственог знања противречнос између снабдевања 
робом и животног стандарда у Кадарово доба!  
 

 

Карикатура из 1960-тих година 
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Несташица сира 

–Знате, у овом кварталу се 
производе само рупе! ...  
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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 учешће Мађарске у Другом светском рату.  (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања ратне операције у Мађарској! У 
одговору се осврните и на покушај иступања из рата, али немојте писати о 
страховлади њилаша!  
Користите средњошколски историјски атлас!  
 
„A Balkán irányából várható ellenséges támadás ellen ugyanis csak a Déli-Kárpátok 
járhatatlan magas hegysége támaszthatja alá a védelmet. […] csapataink 
megindulnak, hogy német segítséggel megszállják és a Déli-Kárpátokban felépítsék a 
Magyarország megvédésére legelőnyösebb adottságokkal rendelkezésre álló védelmi 
vonalat.” (Vörös Lajos magyar vezérkari főnök, 1944. szeptember 4.) 
 
„Против напада непријатеља који се очекује из правца Балкана само непроходне високе 
планине јужних Карпата могу да подупру одбрану. [...] крећу наше јединице, да уз 
немачку помоћ окупирају и у јужним Карпатима изграде одбрамбену линију 
најповољнију за одбрану Мађарске.“ (Лајош Вереш, председник мађарског војног 
штаба, 4. септембар 1944.) 
 
 

Губици алфелдске тенковске битке, октобар 1944. 
 губици у људству губици у тенковима губици у авионима 
  

особа 
ангажоване 
снаге у 

процентима 

 
комада 

ангажоване 
снаге у 

процентима 

 
комада 

ангажоване 
снаге у 

процентима 
Немци отпр. 15 000 5,8 % отпр. 250 44 % 148 24 % 
Совјети отпр. 84 000 12,0 % отпр. 525 63 % отпр. 260 21 % 
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План немачке ратне операције 
„Пролећно буђење“, март 1944. 
(HR.Gr.SÜD = Dél Hadseregcsoport  
Hr.Gr.E = E Hadseregcsoport 
6.Pz.A. = 6. Páncélos Hadsereg  
2.Pz.A. = 2. Páncélos Hadsereg  
Frühlingserwachen = Tavaszi ébredés  
Eisbrecher = Jégtörő  
Waldteufel = Erdei ördög 
2.Ukr.Front = 2. Ukrán Front  
3.Ukr.Front = 3. Ukrán Front  
Donau = Duna  
Drau = Dráva) 
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SZÓTÁR – РЕЧНИК 
Dél Hadseregcsoport – Јужна армија 
E Hadseregcsoport – Е армија 
6. Páncélos Hadsereg – 6. тенковска јединица 
2. Páncélos Hadsereg – 2. тенковска јединица 
Tavaszi ébredés – Пролећно буђење 
Jégtörő – Ледоломац 
Erdei ördög – Шумски ђаво 
2. Ukrán front – 2. украјински фронт 
3. Ukrán front – 3. украјински фронт 
Duna – Дунав 
Dráva – Драва 
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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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írásbeli vizsga 1412 36 / 36 2016. május 4. 

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

 

 
  

максималан 
број бодова 

постигнут 
број бодова 

I Једноставни, 
кратки задаци 

1. Пропаст Западног римског царства 4  
2. Светске религије 4  
3. Праисторија Мађара 3  
4. Енглеска у XVII веку 4  
5. Мађарска у XVIII веку 4  
6. САД постају велика сила (велесила) 4  
7. Народности у доба дуализма 3  
8. Светска привреда између два светска рата 4  
9. Бирачко право у Мађарској 4  
10. Мађари ван граница 4   
11. Трећи свет 4  
12. Људска права 3  

Укупно 45  
I Постигнут број бодова заокружен на цео број  

II Текстуални 
задаци уз 
анализу 

13. Римско сељаштво 12  
14. Прва индустријска револуција 12  
15. Верски односи у Ердељу 12  
16. Мохачке последице 21  
17. Баћањијева влада 12   
18. Програм Иштвана Сечењија 21   

19. Снабдевање робом у Кадарово доба 12   
20. Ратне операције у Мађарској 21   

Укупно 45  
II Постигнут број бодова заокружен на цео број  

 
I. + II.  

Број бодова писменог дела 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 feladatok 
I Једноставни, кратки задаци     
II. Szöveges kifejtendő feladatok 
II Текстуални задаци уз анализу     

    
       

javító tanár/ 
наставник који исправља 

 jegyző/ 
записничар 

 
 Dátum/ датум:  ............................................  Dátum/ датум:  ..............................................  
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