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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 (означено тачкастом линијом)! 
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! 

• Одредите од колико делова се састоји задатак, и решите све делове! 

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

• Након пажљивог процењивања одговоре по могућству упишите без преправљања! 

• Обратите пажњу на то да се имена особа, топографски подаци и појмови се вреднују 

само ако су написани по тачном правопису. 

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

 
1. Задатак се односи на историју Атине у старом веку. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 
„[Periklész] a törvényszéki napidíjakkal, s a más címeken kifizetett összegekkel és 
közsegélyekkel megnyerte magának a népet, és felhasználta az Areioszpagosz tanácsa 
ellen, amelynek ő maga nem volt tagja, mivel […] soha nem [vált] arkhónná […], és az 
Areioszpagoszba azok jutottak be, akiknek [arkhóni] hivatali működését jóváhagyták. 
Ezért Periklész, mihelyt biztosan támaszkodhatott a népre, letörte a tanács hatalmát, s 
[…] megfosztotta a legfőbb ügyekben addig gyakorolt bírósági jogkörétől. Ezenfelül 
Kimónt, mint Spárta barátját és a nép ellenségét, […] száműzette, hiába volt vagyonos 
és előkelő származású, hiába aratott oly sok győzelmet a barbárok felett, és hiába 
töltötte meg a várost annyi zsákmányolt kinccsel.” (Plutarkhosz) 
 

„[Перикле] је судским дневницама и разним другим износима исплаћеним на другим 
основама, као и јавним давањима, придобио себи народ, и употребио га против Већа 
Археопага, чији он није био члан, пошто [...] никад није [био] архонт [...], и у Већу 
Археопага су били они којима су одобрили [архонску] службу. Зато је Перикле, када је 
његова моћ у народу ојачала, срушио власт Већа, и [...] одузео му све правне надлежности 
које је до тада упражњавало у најважнијим судским поступцима. Осим тога је, Кимона, 
као пријатеља Спарте и народног непријатеља, [...] прогнао, мада је био имућан и 
отменог порекла, мада је извојевао много победа над Варварима, и узалуд је напунио 
град толиким заплењеним благом.“  (Плутарх) 
 
a) Зашто Перикле није постао члан Већа Ареопага? Заокружите број поред тачног 
одговора!  

1. Зато што су чланство везивали уз порекло, и он није био довољно отменог порекла. 
2. Зато што није био довољно популаран да би га изабрали за члана Већа. 
3. Зато што су архонте бирали жребом, и он није имао среће. 
4. Зато што га је у томе спречио његов политички противник Кимон. 
 
b) Наведите стручним изразом назив тела које је од Већа Археопага преузело правне 
надлежности, што је споменуто у извору!  

………………………………………………. 
 
c) Извор упућује на одстрањење Кимона. Наведите стручним изразом назив који се 
везује искључиво за уређење Атине у старом веку, а односи се на средство 
уклањања учесника политике!  

………………………………………………. 
 
d) У којем веку се одигравају догађаји описани у извору?  

…………………………… 
 
 
  

4 бода  
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2. Задатак се односи на историју монашких редова у средњем веку. 
Установите на основу садржаја извора на који ред се односе! Упишите знак X у 
одговарајуће поље у табели! (Текстуални извори су из Правила бенедиктинског, 
односно фрањевачког реда, а неки садржаји се односе на обадва реда.) (0,5 бодова по 
елементу) 
 
a) „Az a műhely pedig, ahol mindezt szorgosan gyakorolhatjuk, a monostor zártsága 
és az állhatatos megmaradás a közösségben.” 
 

а) „А радионица је то, где све то марљиво можемо да упражњавамо, у заједници 
затворености манастира и истрајном останку.“ 
 
 
b) „[…] mikor a világban járnak […] legyenek szelídek, békességszerzők és szerények; 
kedvesek és alázatosak, s nyíltan szóljanak mindenkihez, ahogyan illik. […] Ha 
valamilyen házba bemennek, először ezt mondják: Békesség e háznak. És a szent 
evangélium szerint minden ételből ehetnek, amit eléjük tesznek.” 
 

b) „[...] када иду по свету [...] нека буду благи, миротворци, и скромни; љубазни и 
понизни, и нека се свакоме отворено обраћају, како то приличи. [...] Ако уђу у неку кућу, 
прво треба да кажу следеће: Мир овој кући. И како је то наведено у светом јеванђељу, 
смеју да једу свако јело које се пред њих стави.“ 
 
 
c) „[…] kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát és éljenek 
engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban.” 
 

c) „[...] следите свето јеванђеље нашега Господа Исуса Христоса и живите у 
послушности, без имовине и у чистоћи.“ 
 
 
d) „Senki se merészeljen […] bármit is adni vagy elfogadni, vagy bármit is sajátjaként 
bírni; egyáltalán semmit sem: se könyvet, se írótáblát, se íróvesszőt, tehát igazán 
semmit se.” 
 

d) „Нека се нико не усуди [...] да било шта да или прими, или да било шта поседује за 
себе; уопште баш ништа: ни књигу, ни таблу за писање, ни штапић за писање, дакле 
заиста баш ништа.“ 
 
 
e) „Először is: szeresd az Úristent, teljes szívből, teljes lélekből és teljes erődből. Aztán 
felebarátodat, mint önmagadat. Továbbá: ne ölj. Házasságot ne törj. Ne lopj. Bűnös 
vágyaid ne legyenek.” 
 

e) „Прво: воли Господа Бога целим срцем, целом душом и свом снагом. Затим ближњег 
свога, као себе самога. Даље: не уби. Немој да кршиш брак. Немој красти. Немој имати 
грешне жеље.“ 
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f)       g)  
 

h)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

извори везује се за 
бенедиктински 

ред 

везује се за 
фрањевачки 

ред 

везује се 
за оба 
реда 

a)    
b)    
c)    
d)    
e)    
f)    
g)    
h)    

4 бода  
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3. Задатак се односи на привредне реформе Кароља Роберта I. 
Решите задатке уз помоћ слике и сопственог знања! 
 

1.   2.  
У државу зове рударе из 
Чешке. 

 

   

 3.   
Процват, развој рударства. 

   

 4.   
 

   
5.   6.  

Губи приход од кварења 
новца. 

Процват трговине. 

   

7.   8.  
Уводи нови порез. Расту приходи од царине. 

Привредне реформе Кароља Роберта I 
(Стрелице на слици означавају узрочно-последичне повезаности.) 

 
a) Која предузета мера недостаје, односно није уписана у поље број 2. на слици? Свој 
одговор напишите на тачкасту линију! (1 бод) 
 
……………………………………………………………………………………………........... 

 
b) Која предузета мера недостаје, односно није уписана у поље број 4. на слици? Свој 
одговор напишите на тачкасту линију! (1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
c) Наведите назив владаревог прихода који се појављује у пољу број 7.! (1 бод) 

…………………………………. 

 
d) Текст којег поља директно упућује на „тридесетину“? (0,5 бодова)  

Редни број поља: ………….. 

 
e) Текст којег поља упућује на „хоспесе“? (0,5 бодова)    Редни број поља: ………….. 
 
 
  4 бода  
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4. Задатак се односи на ратове великих сила у XVIII веку. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
Испуните табелу уз помоћ скице мапе и сопственог знања! Упишите у табелу, према 
ознакама на скици мапе, одговарајућe слово које је поред парова знакова и редне бројеве 
одговарајућих територија, kao и њихов назив! Један редни број и једнo словo су вишак. 
(0,5 бодова по елементу.) 
 

 
Коалиције великих сила у ратовима у XVIII веку  

(Означили смо само велике силе које су учествовале у два рата, мање учеснике рата нисмо.) 
 

 

Ратови Рат за шпанско 
наслеђе 

Рат за аустријско 
наслеђе 

Слово парова знакова 
супротстављених коалиција 

 
a)   

 
b) 

Редни број територија које су 
резултатом рата промениле 
власника 

c) d) 

Назив покрајине (на мапи 
означене редним бројем) која је 
резултатом рата променила 
власника 

 
e) 

 
f) 

 

 
g) Наведите назив две велике силе које су се у два рата наведена у задатку бориле 
једна против друге, док су у трећем рату биле савезнице! 
 
…………………………………………..               ………………………………………….. 
 
 
  

4 бода  
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5. Задатак се односи на насељавање Мађарске у XVII–XVIII веку. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 

„A házakat és a telkeket [értsd: a betelepülőket] általában néhány évre fel kell menteni 
minden adó és robot alól. […] Azt is világosan ki kell mondani, hogy ezek az alattvalók 
és parasztok nem földhöz kötöttek, […] hanem szabad emberek, a hazai törvényekben 
megállapított […b)…] joggal, és azoknak is kell maradniuk. Miközben a többieket 
egyformának tekintjük, mindig a […d)…]-eket/-okat, különösen a császári felséged 
[…] örökös tartományaiból származókat közemberek és magas rangú személyiségek 
mások elé kötelesek helyezni, hogy […] a forradalmakra és nyugtalanságra hajlamos 
magyar vért […] lehessen mérsékelni.” (Kollonich Lipót javaslata az udvar számára, 1689) 
 

„Куће и земљишта [подразумева се: насељенике] уопштено треба на неколико година 
ослободити од сваког пореза и кулука. [...] И то треба јасно рећи, да ови поданици и 
сељаци нису везани за земљу, [...] него су слободни људи, са правом [... b)...] утврђеним 
државним законима, и то треба и да остану. Док остале сматрамо једнакима, [... d)...], 
посебно особе из јавног живота и оне са високим рангом који потичу из вечних покрајина 
вашег [...] царског височанства, је увек обавезно поставити испред осталих, да би [...] се 
мађарска крв која је склона револуцијама и немирима могла умиривати.“ (Предлог 
Леополда Колонича двору, 1689.) 
 
a) Коме су кметови дуговали са обе услужне обавезе које се спомињу у тексту? 
Заокружите редни број тачног одговора! (0,5 бодова) 
 

1. цркви 
2. властелину 
3. владару 

 
b) Који израз недостаје у делу текста означеним словом b)? (0,5 бодова) 
 
……………………………………………………………….. 
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c) На коју повластицу упућује доња слика, којом су помагали досељенике, а која се 
не напомиње у извору,? (1 бод) 
 

 Типови кућа и села 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

d) Наведите назив народности која недостаје у извору, а у текстуалном извору је 
означена словом d)! (0,5 бодова) 
 
……………………………………………………………….. 
 

e) Сељаке какве вероисповести је аутор текста првенствено желео да насели у 
Мађарској? (0,5 бодова) 
 
……………………………………………………………….. 
 

f) Успеси у кога рата су подстакли аутора текста да напише своје дело? (1 бод) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 
 
6. Задатак се односи на дејства индустријских револуција на начин живота. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања!  
 

„A XX. század fordulóján 200 ezer ló élt New Yorkban, azaz minden 17 emberre jutott 
egy ló. […] A lóvontatású kocsik állandó forgalmi dugókat okoztak, és ha egy ló 
balesetet szenvedett, gyakran helyben levágták. Ez további késlekedéshez vezetett. 
[…] A vasborítású kerekek és patkók zaja olyan nagy volt […], hogy több város 
megtiltotta a lóforgalmat a kórházak és más érzékeny területek környékén. […] 1900-
ban 200 New York-i lakos vesztette életét ló okozta balesetben, azaz minden 17 ezredik 
ember. 2007-ben 274-en haltak meg autóbalesetben, minden 30 ezredik lakos. Ez azt 
jelenti, hogy egy New York-i kétszer olyan valószínűséggel halt meg ló okozta 

4 бода  
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balesetben 1900-ban, mint autóbalesetben napjainkban. […] Egy átlagos ló 12 kiló 
trágyát produkál naponta. 200 ezer lóval számolva ez majdnem 2,5 millió kiló trágya. 
[…] Legyek milliárdjainak kínált szaporodási lehetőséget, melyek aztán halálos 
betegségeket terjesztettek.” (Steven D. Levitt és Stephen J. Dubner közgazdászok művéből) 
 

„На прекретници XX века је у Њујорку било 200 хиљада коња, значи на сваких 17 људи 
је долазио један коњ. [...] Коњске запреге су изазивале стална загушења у саобраћају, и 
ако би један коњ настрадао, често би га на лицу места приклали. То је доводило до даљих 
кашњења. [...] Бука од точкова обложених гвожђем и лупе потковица је била толико 
велика [...], да је више градова забранило коњски саобраћај у околини болница и других 
осетљивих територија. [...] 1900. године је у Њујорку 200 људи изгубило живот у 
несрећама које су изазвали коњи, значи свака 17-хиљадита особа. 2007. је 274-оро 
погинуло у аутомобилским несрећама, сваки 30-хиљадити становник. То значи да је 
један грађанин Њујорка, са двоструко већом вероватноћом могао да погине у несрећи 
коју је изазвао коњ 1900. године, него у данашње време у аутомобилској несрећи. [...] 
Један просечан коњ дневно избаци 12 килограма измета. Рачунајући за 250 хиљада коња, 
то је скоро 2,5 милиона килограма измета. [...] То нуди могућност размножавања 
милијарди мува, које затим шире смртоносне болести.“ (Из дела економиста Стивена Д. 
Луита и Стивена Џ. Дабнера) 
 
a) Савременици су са појавом аутомобила очекивали решење проблема. Дата су 
образложења, напишите очекивано повољно дејство! (0,5 бодова по елементу.) 
 
1. Савременици су сматрали да …………………………………………………………., зато 
што је у случају дефекта аутомобил лакше склонити са лица места.  
 
2. Савременици су сматрали да …………………………………………………………., зато 
што су точкови аутомобила обложени гумом. 
 
3. Савременици су сматрали да …………………………………………………………., зато 
што је лакше управљати аутомобилом. 
 
4. Савременици су сматрали да……………………………………………….…………., зато 
што се издувни гас аутомобила удаљава у ваздух. 
 
b) Објасните у ком смислу представља у садашње време сличан проблем употреба 
биогорива, што је описано у следећем извору! (1 бод) 
 

„Patkányok és más kártevők nyüzsögtek a trágyadombokon, hogy meg nem emésztett 
zabot és más takarmányt keressenek – olyan terményeket, melyek a lovak növekvő 
igénye miatt egyre drágábbak lettek emberi fogyasztásra.” (Steven D. Levitt és Stephen 
J. Dubner közgazdászok művéből, 2005) 
 
„Пацови и друге штеточине су врвеле на ђубриштима, тражећи несварену зоб и другу 
сточну храну – такве продукте који су због повећане потребе за коњима постали скупљи 
за људску потрошњу.“ (Из дела економиста Стивена Д. Луита и Стивена Џ. Дабнера, 
2005.) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
  3 бода  



Történelem szerb nyelven 
emelt szint 

1711 írásbeli vizsga, I. összetevő 11 / 24 2017. május 10. 

Azonosító 
jel: 

               

7. Задатак се односи на расправе које се надовезују на аустријско-мађарску Нагодбу. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 
A) „Azon törvények, amelyek 1848-ban alkottattak, s azon rendszer, mely akkor 
megállapíttatott, később élesen lőn megtámadva. […] Kossuth […] bízott, s remélt. […] 
A merész politikát sikertelenség követte és bukás és tizenkilenc évi szenvedése 
szegény hazánknak. Igaz, hogy ezen bukás nem volt dicstelen, de a békés kiegyenlítés 
[…] megmutatja, hogy nemzetünk szintoly erélyes tud lenni a politika terén, mint 
hősies a harc mezején.” (Pulszky Ferenc, 1867) 
 

А) „Они закони, које су донели 1848. године, и онај систем који је тада формиран, касније 
је био оштро нападнут. [...] Кошут [...] је био уверен, и надао се. [...] Смелу политику је 
следила неуспешност и пад и деветнаест година патње наше сироте домовине. Тачно је 
да овај пад није био неславан, али мирна нагодба [...] показује, да наш народ зна да буде 
сасвим одважан на политичком пољу, као што је херојски на бојном пољу.“ (Ференц 
Пулски, 1867.) 
 
B) „Mélyen át vagyunk hatva azon meggyőződéstől, hogy Ausztria nélkülünk, hogy 
mi Ausztria nélkül vagy általában nem, vagy csak nagy alárendeltség és 
megaláztatások közt tarthatnók fenn magunkat. Mert abban csakugyan igaza van 
Kossuthnak, hogy a Duna völgyében külön egyik nemzet sem elég erős arra, nagy 
szomszédainak vagy bilincsét, vagy legalább pórázát állandóan ne érezze.” (Kemény 
Zsigmond, 1867) 
 

B) „Дубоко смо прожети уверењем да како Аустрија без нас, како ми без Аустрије, или 
уопште не можемо, или само уз велику подређеност и понижење можемо да се одржимо. 
Јер, Кошут у томе има право, да у долини Дунава ни један народ сам није довољно 
снажан да стално не осећа окове или барем ланац наших великих суседа.“ (Жигмонд 
Кемењ, 1867.) 
 
C) „Ki biztosít, hogy, amint a külviszonyok a kamarillára [értsd: az udvari körökre] 
nézve kedvezőbbekké változtak, nem fog-e az egész mostani „alkotmányos” állapot 
[…] ismét a történelem körébe utasíttatni? […] Parlamentarizmus a szó jóhiszemű 
értelmében csak ott létezhetik, hol a törvény uralmának minden, tehát még  
a hadsereg, a bank és a diplomácia is alávetve vagyon.” (Schvarcz Gyula, 1870) 
 

C) „Ко ће да осигура, док се спољашњи односи повољније промене за камарилу [дворске 
кругове], неће ли целокупно садашње „уставно“ стање [...] поново да упути у историјски 
круг? [...] Парламетаризам, у добронамерном смислу речи, постоји само тамо где је све 
подређено владавини закона, дакле и војска, банка и дипломатија.“ (Ђула Шварц, 1870.) 
 
 
a) Који од извора се критички односи према Нагодби?  
 
Слово поред извора: ……. 
 
b) Који догађај назива мађарска историја као „пад“, из извора под словом  А)? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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c) Наведите назив замисли која се појавила под Кошутовим именом, на коју упућује 
извор  под словом  B)!  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
d) Наведите један резимиран стручни израз за један елеменат нагодбе на који 
упућује подвучени део у извору  под словом  C)!  
 
………………………………………………….. 
 
 
 
 
8. Задатак се односи на дејства велике светске економске кризе. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (0,5 бодова по елементу.) 
 
Изаберите од наведених тврдњи ону која се односи на појаву приказану на слици! 
Заокружите редни број одговарајуће тврдње!  
 

 
a) Берза у Њујорку, 1929 
 
1. На дејство кризе цене деоница су почеле да падају, зато су масе шпекуланата почеле 

да купују деонице. 
2. На дејство кризе цене деоница су почеле да падају, зато су масе улагача покушале да 

продају своје деонице. 
3. Људи су за избијање кризе окривљавали берзанске шпекулације, зато су испред зграде 

где је берза биле демонстрације да се смени влада. 
  

4 бода  
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b) Особе из Чикага које траже посао, 1930 (Натпис на табли: „Тражим поштен посао …”) 
 
1. Масовно досељавање је превеликом понудом радне снаге довело до незапослености у 

Сједињеним државама. 
2. У оквиру „Њу дила“ су формирали организацију за посредовање радне снаге, коју су 

због несташице папира рекламирали путем уличних агената. 
3. После слома берзе, предузећа која су пропала су масовно отпуштала своје раднике, 

повећавајући тиме незапосленост. 
 

 
c) Трактор затрпан у пешчаној олуји, 1936 
 
1. Пешчане олује 1930-тих година су уништиле пољопривреду у зони прерије, смањење 

приноса је било једно од узрока избијања кризе. 
2. Пешчане олује 1930-тих година су уништиле пољопривреду у зони прерије, што је 

спречило механизацију ове привредне гране. 
3. Пешчане олује 1930-тих година су уништиле пољопривреду у зони прерије, даље 

погоршавајући положај фармера. 
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d) Ред испред једне америчке бесплатне народне кухиње, 1937  
(Натпис на плакату: „Највиши животни стандард на свету. Нема ништа бољег од 
америчког пута.”) 
 

1. Светска криза је у већој мери погодила америчко црначко становништво, што је 
покренуло покрет за људска права. 

2. Светска криза је у већој мери погодила америчко црначко становништво, па су због 
растуће незапослености још мање добијали посао у односу на њихове супарнике белце. 

3. Светска криза је у већој мери погодила америчко црначко становништво, зато што су 
ропство укинули тек пре три деценије. 

 
e) Одлучите уз помоћ следећег извора које две тврдње су тачне за Кејнсове замисли! 
Заокружите редни број тачног решења! 
 

„Ha az állam ócska palackokat megtöltene bankjegyekkel, megfelelő mélységbe 
elásatná ezeket elhagyott szénbányákban, az üregeket színültig töltené utcai szeméttel, 
s aztán […] magánvállalkozásra bízná, hogy újból kiássa a bankjegyeket […] a 
társadalom reális jövedelme és tőkevagyona is valószínűleg jelentősen nagyobb lenne, 
mint amekkora ténylegesen.” (Keynes, angol közgazdász) 
 

„Ако би држава напунила старе флаше новчаницама и дала да се оне закопају на 
одговарајућу дубину у запуштене руднике угља, а јаме дупке напунила ђубретом са 
улице, а после [...] дала приватницима да поново ископају новчанице [...]реални 
друштвени приход  и капитал највероватније би био знатно већи, него што је заиста 
реално.“ (Енглески економиста Кејнс) 
 
 Кејнс сматра да … 
 
1.  … није потребно да се држава уплиће у привредне токове. 
2.  … оне који би да раде треба подстицати да се определе за јавне послове. 
3.  … приватним предузећима треба наметнути веће порезе. 
4.  … наручивањем посла од стране државе треба смањити незапосленост. 
5. … су потребне такве инвестиције које не повећавају прекомерну производњу 

(хиперпродукцију).  
  3 бода  
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9. Задатак се односи на историју Мађарске 1918–19. године. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
A) „Magyarország Tanácsköztársasággá alakul. A Forradalmi Kormányzótanács 
haladéktalanul megkezdi a nagy alkotások sorozatát a szocializmus, kommunizmus 
előkészítésére és megvalósítására.” (Kiáltvány részlete) 
 

А) „Мађарска постаје Совјетска Република. Револуционарни савет владе неодложно 
започиње низ великих творевина за припрему и остварење социјализма и комунизма.“ 
(Део из прогласа) 
 
 
B) „A Parlament épületének kupolacsarnokában a Nemzeti Tanács kikiáltotta a 
köztársaságot. A jelenlévő parasztok, munkások, rongyos egyenruhába öltözött, vörös 
szalagokat viselő katonák forradalmi arculatot kölcsönöztek az ülésnek.” (Naplórészlet) 
 

B) „У згради Парламента у хали са куполом Народни Савет је прогласио републику. 
Присутни сељаци, радници, војници обучени у одрпане униформе са црвенима тракама, 
давали су седници револуционарни изглед.“ (Одломак из Дневника) 
 
 
C) „A békekonferencián […] elhatározták, […] hogy […] tanácsos a magyarok és 
románok között egy semleges zónát létesíteni, amelyben sem magyar, sem román 
katona nem lehet, amelynek azonban fontosabb pontjait szövetséges csapatok fogják 
megszállni.” (A békekonferencia jegyzéke) 
 

C) „На мировној конференцији [...] су одлучили, [...] да [...] је препоручљиво да се између 
Мађара и Румуна формира једна неутрална зона, у којој не може бити ни мађарских, ни 
румунских војника, међутим, важније тачке у зони ће заузети, окупирати савезничке 
јединице.“ (Запис са Мировне конференције) 
 
 
D) „A kápolnai földbe, amely évszázadok óta a családom birtoka volt, karót vertem 
arra a helyre, ahol a földet igénylő agrárproletárok listáján szereplő első ember 
parcellája kezdődött. Elégedett voltam. A dolgok rendje helyreállt.” (Naplórészlet) 
 

D) „У земљу од капеле, која је вековима била имање моје породице, забио сам колац на 
оно место где је почињала парцела првог човека на листи аграрних пролетера који су 
захтевали земљу. Био сам задовољан. Ствари су дошле на своје место.“ (Одломак из 
Дневника) 
 
 
a) Установите хронолошки редослед описаних догађаја у деловима извора! 
Упишите слово поред извора у одговарајуће поље у табели! Почните са најранијим! 
(1 бод) 
 

1. 2. 3. 4. 
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b) Наведите име аутора извора B) и D), који је у време догађаја описаног у извору 
B) био председник владе, а затим у време догађаја описаног у извору D) био 
председник републике! Напишите и име и презиме! (0,5 бодова) 
 
…………………………………….  
 
c) Република која се спомиње у извору B) је уствари званично била народна 
република. Заокружите редни број тачног образложења! (0,5 бодова) 
 
1. Зато су је назвали народна република, јер је био комунистички систем. 
2. Зато су је назвали народна република, јер су желели да нагласе револуционарне 

околности. 
3. Зато су је назвали народна република, јер су хтели да уведу непосредну демократију. 
 
d) Какву значајну државно-правну промену је уједно значило (осим промене 
државне форме) проглашење републике? (1 бод) 
 
………………….………………………………………………………………………………..  
 
e) Наведите име стварног председника Совјетске Републике споменуте у извору А), 
народног повереника за спољне послове! Напишите и име и презиме! (0,5 бодова) 
 
…………………………………….  
 
f) Пример које државе су следили аутори извора А)? (0,5 бодова) 
 
……….………………………..  
 
g) Наведите имена две такве европске велике силе, које спадају међу „савезнике“ 
споменуте у извору C), и теоретски могу да пошаљу окупационе јединице! (0,5 
бодова по елементу.) 
 
……….……………………….. ……….……………………….. 

5 бодова  

 
 
10. Задатак се односи на европску интеграцију. 
Одлучите на који период европске интеграције се односе дати извори: када су 
настале или када су их увели! Упишите слово које је поред извора у одговарајуће 
поље у табели! (0,5 бодова по елементу.) 
 
A) „A […] Közösség tevékenysége […] a következőket foglalja magában: a) a 
tagállamok között az áruk behozatalára és kivitelére vonatkozó vámok és mennyiségi 
korlátozások, valamint minden más, azokkal azonos hatású intézkedés eltörlése; b) 
közös vámtarifa létrehozása és a harmadik országokkal szemben közös 
kereskedelempolitika kialakítása; c) az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke 
tagállamok közötti szabad mozgását gátló akadályok eltörlése.” (Államközi szerződés) 
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А) „[...] делатност Заједнице [...] у себи садржи следеће: а) укидање царинског и 
количинског ограничења на увоз и извоз робе између држава чланица, као и сваки друге 
одредбе која има исто дејство; б) стварање заједничке царинске тарифе и формирање 
заједничке трговинске политике према трећим државама; ц) укидање препрека које 
спречавају слободни промет робе, особа, услуга и капитала између земаља чланица.“ 
(Међудржавни уговор) 
 
 
B) „Nagyszerű pillanat részesei vagyunk: Magyarország visszatért Európához, visz-
szatért azokhoz az értékekhez, amit ezer éve vall magáénak. […] Európa nagyszerű 
esély, nagyszerű lehetőség. Nem több, nem kevesebb. […] És a magyar képességek, a 
magyar emberek tehetnek ebből az esélyből csodát.” (Miniszterelnöki beszéd) 
 

B) „Учесници смо величанственог тренутка: Мађарска се вратила у Европу, вратила се 
оним вредностима које хиљаду година себи приписује. [...] Европа је величанствена 
шанса, величанствена могућност. Ни више, ни мање. [...] А мађарска способност, Мађари 
могу од ове шансе да направе чудо.“ (Говор председника владе) 
 
 
C) „A francia kormány azt javasolja, hogy a francia-német szén- és acéltermelés 
egészét helyezzék közös főhatóság alá olyan szervezetbe, amely nyitva áll Európa más 
országainak részvétele előtt.” (A francia külügyminiszter tervezete) 
 
C) „Француска влада предлаже да се целокупну француско-немачку производњу угља и 
челика стави под заједничку надлежност у такву организацију која је отворена и за 
учешће других Европских држава.“ (План француског министра иностраних послова) 
 
 

D)   E)  
 
SZÓTÁR – РЕЧНИК    ↑ 
Európai Unió – Европска унија 
Európai Közösségek (gazdasági unió) – Европска заједница (привредна унија) 
közösségi döntéshozatal – заједничко доношење одлука 
közös kül- és biztonsági politika – заједничка спољна и безбедносна политика 
kormányközi együttműködés – сарадња између влада 
bel- és igazságügyi együttműködés – сарадња на пољу унутрашњих послова и правосуђа 
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Уједињено Краљевство, Француска, Немачка, Италија 29 
Пољска, Шпанија 27 
Румунија 14 
Холандија 13 
Белгија, Чешка, Грчка, Мађарска, Португалија 12 
Аустрија, Бугарска, Шведска 10 
Данска, Финска, Ирска, Литванија, Словачка 7 
Кипар, Естонија, Летонија, Луксембург, Словенија 4 
Малта 3 
Укупно 345 

F) Број гласова појединих држава чланица у Савету министара 
 
G) „Nem az alapelvei és eszméi miatt vallott kudarcot a Népszövetség. A kudarcnak 
az volt az oka, hogy a Népszövetséget megalapító országok adták fel ezeket az elveket. 
[…] Az európai család újjáteremtéséhez az első lépést Franciaország és Németország 
szövetségével kell megtenni. […] Európa nem születhet újjá egy szellemileg nagy 
Franciaország és egy szellemileg nagy Németország nélkül.” (Egy brit politikus beszéde)  
 
„Савез народа није доживео неуспех због основних принципа и идеја. Разлог неуспеха је 
био да су државе које су основале Савез народа напустиле ове принципе. [...] За поновно 
стварање европске породице први корак треба направити савезом између Француске и 
Немачке. [...] Европа не може поново да се роди без једне духовно велике Француске и 
духовно велике Немачке.“ (Говор једног британског политичара) 
 
H) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Британски председник владе потписује уговор о придруживању Европској економској 
заједници 
 

пре 1957. 1957–91. после 1991. 
 
 

  

4 бода  
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11. Задатак се односи на привредну политику у Ракошијево доба. (комплексни тест 
задатак) 
Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
A)  B) 

 
 

 
C) 

 
   D) 

 

 
 

Пропагандни плакати из 1951. године 
 

Направите парове од следећих цитата и плаката који означавају исти привредно-
политички циљ или резултат! Један плакат је вишак.  
 
a) „Az 1950. évi népgazdasági terv végrehajtásának szolgálnia kell honvédelmünk, 
véderőnk fejlesztését.” (Párthatározat, 1950) 
 

а) „Спровођење народног привредног плана 1950. године треба да служи развоју наше 
војске и одбрамбених сила! (Партијска одлука, 1950.) 
 
Слово поред плаката: …… (0,5 бодова)  

ПРОИЗВОЂАЧКА ЗАДРУГА ЈЕ ПУТ КА БОГАТОМ ПРИНОСУ И БЛАГОСТАЊУ! ВИШЕ ЧЕЛИКА, 
СНАЖНИЈА ДРЖАВА! 

БУДИ МЕЂУ ПРВИМА У ТАКМИЧЕЊУ У ПРЕДАЈИ ПРИНОСА! 

ШТЕДИ СВОЈОЈ ДОМОВИНИ, ШТЕДИ СЕБИ! 
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b) „A Hofherr traktorgyárban [egy] sztahanovista [élmunkás] felajánlotta, hogy 
Sztálin elvtárs 72. születésnapjára az ezelőtt tett vállalásán kívül brigádja az eddig 
0,6%-os selejtjét január 1-jére 0,2%-ra csökkenti. [Egy] sztahanovista, Sztálin elvtárs 
születésnapjáig […]  a szerszámfogyasztást 3%-kal csökkenti.” (Hangulatjelentés, 1951) 
 

b) „У фабрици трактора Хофхер [један] стахановиста [ударник] се обавезао да ће за 72. 
рођендан друга Стаљина, поред обавезе коју је раније примио, његова бригада 
досадашњих 0,6% шкарта до 1. јануара смањити на 0,2%. [Један]  стахановиста, до 
рођендана друга Стаљина [...] ће потрошњу алата смањити за 3%.“ (Извештај о 
расположењу, 1951.) 
 
Слово поред плаката: …… (0,5 бодова) 
 
 
c) „1949 óta több mint másfél millió hold szántót ajánlottak fel. ” (A Központi Statisztikai 
Hivatal kiadványa, 1953) 
 
c) „Од 1949. су понудили више од милион и по јутара оранице.“ (Издање Централног 
завода за статистику, 1953.) 
 
Слово поред плаката: …… (0,5 бодова) 
 
Одговорите на питања која се односе на изворе! 
 
d) Чланови која два друштвена слоја се појављују на плакатима? (0,5 бодова по 
елементу.) 
 
…………………………………………….         ……………………………………………. 
 
e) Порука којег плаката је у супротности са чињеницом да су 1951. привремено 
требали да уведу систем бонова? (0,5 бодова) 
 
Слово поред плаката: …… 
 
f) Наведите стручни назив за привредно-политичко настојање које пропагира 
плакат под словом А)? (1 бод) 
 
……………………………………………. 
 
g) Наведите стручни назив за „предавање приноса“ које је приказано на плакату 
под словом C)? (1 бод) 
 
……………………………………………. 
 
h) Објасните зашто људи нису заиста радо извршавали „предавање приноса“! 
(1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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i) Који исход међународне политике је могао имати дејство на партијску одлуку 
наведену у делу задатка под а)? (1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
j) Текст који се налази у c) делу задатка установљава и то да је „У појединим 
индустријским регионима пољопривреда скоро опустила“. Објасните један 
карактеристични привредни разлог тога! (1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
12. Задатак се односи на друштвене промене у Мађарској у протеклим деценијама. 
Решите задатке уз помоћ скицираних података и сопственог знања! (0,5 бодова по 
елементу.) 
 

 
Промена привредне активности мађарског друштва (1980–2010.) 

(Највећи део оних који пасивно привређују су пензионери.) 
 
SZÓTÁR – РЕЧНИК     
millió fő – милиони особа 
aktív kereső – активно привређују 
munkanélküli – незапослени 
inatív kereső – пасивно привређују 
eltartott – издржавани 
 
За који период су карактеристичне тврдње наведене у табели? Упишите знак X у 
одговарајуће поље у табели! У једном реду може бити само један знак X.  

 

Тврдња 1980–1990 1990–2001 2001–2011 
a) У највећем делу периода је званично 
била потпуна запосленост, а број 
запослених је ипак опадао. 

   

b) Пооштравање пензијских прописа је 
показивало своје дејство. 

   

  

8 бодова  
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c) Која два од набројаних фактора су могла имати улогу у формирању броја особа 
које активно привређују између 1990. и 2001. године? Заокружите редни број два 
тачна одговора!  
 
1. укидање радних места  
2. увођење дечијег додатка 
3. повећање просечног животног доба очекивано приликом рођења 
4. старење друштва 
 
У кругу 20–29-огодишњака је између 1990. и 2001. године просек оних који активно 
привређују опао са 75% на 58%. У вези тога утврдите да ли су тврдње у следећој 
табели тачне или нетачне! Упишите знак X у одговарајуће поље у табели!  
 

Тврдње Тачно Нетачно 

d) У кругу младих је између 1990. и 2001. године у мањем 
проценту опао проценат оних који активно привређују од 
процента за целокупно становништво. 

  

e) У смањењу процента оних који активно привређују у кругу 
младих, улогу је имало повећање школованости. 

  

 
 
 
 
 
  

3 бода  
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 број бодова 
максималан постигнут 

I Једноставни 
задаци који 

захтевају 
кратак 
одговор 

1. Атина у старом веку 4  
2. Монашки редови у средњем веку 4  
3. Реформе Кароља Роберта I 4  
4. Односи снага великих сила у  XVIII веку 4  
5. Насељавање у XVII–XVIII веку 4  
6. Последице индустријске револуције 3  
7. Расправа о Нагодби 4  
8. Светска економска криза 3  
9. Мађарска 1918–19. 5  
10. Европска интеграција 4  
11. Привредна политика у Ракошијево доба 8  
12. Савремено мађарско друштво 3  

Укупно 50  
I Постигнут број бодова заокружен на цео број  

 
 
 

датум  наставник који исправља 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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Важне информације 
 

Трудите се да у одговорима истакнете суштину, немојте да прекорачите расположиво 
место за одговор (означено тачкастом линијом)! 

Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! 
 

Приликом решавања задатака имајте на уму следеће савете! 
• Пажљиво прочитајте задатке! 

• Пажљиво пратите упутства у задацима! 

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

• Након пажљивог процењивања одговоре по могућству упишите без преправљања! 

• За решавање сваког задатка користите дозвољена помоћна средства: мапе из 

Историјског атласа, правописни и двојезични речник! 

 
Приликом израде текстуалних задатака, есеја, предлажемо следећи редослед рада: 
1. Проблем означен у задатку поставите у времену и простору! 

2. За разумевање задатка користите изворе, односно средњошколски историјски атлас! 

3. Прикупите оне опште појмове (нпр. развој, промена, производња), 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. Откријте догађаје који су претходили проблему, узроке, последице! 

6. У текст уградите сопствена знања, аспекте, мишљење! 

7. Ако је потребно, направите скицу, односно концепт! 

8. Трудите се да вам реченице буду јасне! 

9. Конципирајте текст и пазите на правопис! 
 
За информацију: 
Аспекти исправљања есеја: 

• разумевање задатка, 

• задовољава садржајним захтевима, 

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

Желимо вам пуно успеха у раду! 
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Пажљиво прочитајте! 

Од следећих наведених задатака треба урадити укупно три. 

Избор се врши по следећим критеријумима: 
За израду: 

један кратки задатак који се односи на светску историју, 
један дугачак задатак који се односи на мађарску историју,  
један комплексни задатак. 

Кратки задатак који се односи на светску историју и дугачки задатак који се односи на 
мађарску историју треба да се односе на различита раздобља! (У табели су раздобља 
одвојена двоструком линијом.) 
Пажљиво проучите задатке! 

 Редни 
број 

Раздобља, теме Тип задатка 

Светска 
историја 

13. Средњовековни цехови  кратак 

14. Немачка постаје велика сила кратак 

Мађарска 
историја 

15. Распад државе на три дела  дугачак 
16. Друштвена политика у Кадарово доба дугачак 

Комп-
лексни 

17. Народносно питање у Мађарској обухвата више 
раздобља 

18. Држава Матије Хуњадија и 
Османска царевина компаративни 

Након што сте проучили задатке, заокружите редне бројеве изабраних задатака! 

У следећој табели смо означили четири могућности избора. Свој избор означите 
знаком X у одговарајући ред! Означите само једну могућност! 
 

Редни бројеви 
изабраних задатака 

Означавање  
избора знаком X 

13., 16. и 17.  

13., 16. и 18.  

14., 15. и 17.  

14., 15. и 18.  

 
Од задатака урадите само три изабрана задатка! Своје одговоре напишите на 
тачкасту линију која се налази иза задатака истог типа! 
Приликом израде одговора можете направити скицу (концепт). 
Иза задатака налазе се аспекти вредновања, а постигнут број бодова одређује 
наставник који исправља задатке. 
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13. Задатак се односи на историју средњовековних цехова. (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања како су цехови обезбеђивали 
стручно образовање, како је неко могао постати мајстор! Осврните се и на 
ограничења у вези тога и разлоге ограничења!  
 
„Egy szép öszvejáró aranyos kupa, egy aranygyűrű, szép drága szinös kűvel [színes 
kővel], mely nyolc szegű és helymős [címeres] pecsét, de nem rostélyos és nyitott 
helymős legyen.” (A debreceni ötvös céh szabályzata a mesterremekről)  
 

„Један леп златни пехар, један златни прстен, са лепим шареним драгим камењем, који 
има осам углова и печат са грбом, али да не буде решеткаст и са отвореним грбом.“ 
(Правилник о мајсторском ремек-делу дебрецинског златарског цеха) 
 
„Ailff mester köteles fiamat e nyolc év folyamán eltartani. […] Továbbá, amennyiben 
Toenis fiam az említett nyolc év első évében meghalna, Ailff mester köteles abból a 
tizenhat aranyból visszaadni, amit neki előlegbe adtam. Ha azonban ugyanez a Toenis 
fiam akár csak egy nappal is az első év befejezése után halna meg, akkor az említett 
Ailff mester sem nekem, sem örököseimnek egy fillért sem tartozik visszaadni.” 
(Inasszerződés Kölnből) 
 

„Мајстор Аилф је дужан да за ових осам година издржава мог сина. [...] Даље, уколико 
би мој син Тоенис од споменутих осам година умро у првој години, мајстор Аилф је 
дужан да ми врати од шеснаест златника које сам му дао као предујам. Међутим, ако би 
исти тај мој син Тоенис умро само један дан након што је завршио прву годину, онда 
споменути мајстор Аилф ни мени, ни мојим наследницима није дужан да врати ни једну 
пару.“ (Шегртски уговор из Келна) 
 
 
14. Задатак се односи на историју Немачке у XIX веку. (кратак)  
Откријте уз помоћ извора и сопственог знања, какви географски, друштвени и 
привредно-политички узроци су довели до тога да Немачка постане велика 
економска сила! Користите средњошколски историјски атлас! 
 

Уједињено краљевство 46,7 
Француска 81,6 
Холандија 62,2 
Белгија 29,1 
Немачка 75,0 
Швајцарска 75,0 
Шведска 72,2 
Норвешка 55,5 
Финска   6,7 
Италија 34,6 

 
Сразмера оних који иду у школу, за узраст од 5 до 14 година у % 

у појединим европским државама 1880. године 
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„1. § Az iparűzés mindenki számára megengedett, hacsak törvény nem ír elő kivételt 
vagy korlátozást. Ha valaki jelenleg jogosult valamely ipar űzésére, az ettől nem 
fosztható meg azért, mert nem tesz eleget jelen törvény rendelkezéseinek. 
2. § A különbségtétel város és vidék között az iparűzés tekintetében megszűnik. 
3. § Engedélyezett többféle iparág egyidejű űzése, illetve azonos iparág űzése több 
helyszínen. A kézműves nem csak saját készítésű áruját árulhatja. 
4. § A céhek és kereskedelemi társaságok senkit sem tilthatnak el valamely ipar 
űzésétől.” (Az Észak-német Szövetség iparszabályzata, 1869) 
 
„1. § Бављење занатством је дозвољено свакоме, осим у случају да закон прописује 
изузетак или ограничење. Ако неко сада има права да се бави неким занатом, то му се не 
може одузети зато што не задовољава одредбама постојећег закона.  
2. § Прављење разлике између града и провинције се у вези занатства укида. 
3. § Дозвољено је истовремено вршење више занатских делатности, односно вршење 
исте занатске делатности на више места. Занатлија не мора да продаје само робу коју је 
он направио. 
4. § Цехови и трговачка друштва не могу никоме да забране да врши неку занатску 
делатност.“ (Занатски правилник Северно-немачког удружења, 1869.) 

 
Редни број изабраног кратког задатка који се односи на светску историју: ……      

Израда задатка: 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Разумевање задатка 2  

Оријентација у простору и времену О 2  

Комуникација,  
употреба стручне терминологије 

K1 2  

K2 2  

Стицање знања,  
употреба извора И1 3  

И2 3  

Откривање чињеница битних за 
догађаје, критичко размишљање и 
сконцентрисање на проблем 

Д1 3  

Д2 3  

Укупан број бодова 20  
 Делилац 2 

Број испитних бодова 10  



Történelem szerb nyelven 
emelt szint 

1711 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 20 2017. május 10. 

Azonosító 
jel: 

               

 
15. Задатак се односи на историју Мађарске у XVI веку. (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања борбе Јована Запоље и Фердинанда 
I, као и распад државе на три дела! Користите средњошколски историјски атлас!  
 

„Mert ha kitűnő fejedelmeteket élete s ereje virágában elvesztettétek, ott van a fenséges 
Ferdinánd […] ausztriai főherceg úr, a mi kedves öcsénk, ki azon országokat mind 
természetes örökség jogán, mind a korábbi szerződések és egyezségek erejével 
öröklötte, ki soha semmit el nem mulaszt, mi egy jó fejedelem kötelessége […], és akit 
mi, erőnkkel, tekintélyünkkel, sőt saját személyünkkel soha el nem hagyunk, […] s 
magunk és alattvalóink erejét arra kezdjük előkészíteni, hogy, amennyiben a dolog 
nagyságához képest lehet, a törököt rövid időn belül, s gyorsan elverjük küszöbötök 
elől, sőt, ha Isten segít, határszéleitektől is távol tartsuk.”  
(V. Károly császár levele a magyar rendekhez, 1526) 
 
„Јер ако сте вашег изванредног кнеза изгубили у цвету живота и снаге, ту је 
величанствени  Фердинанд [...] аустријски господин надвојвода, наш драги брат, који је 
наследио оне државе како природним наследним правом, како снагом ранијих уговора и 
споразума, који никада ништа не пропушта, шта је обавеза једног доброг кнеза [...], и 
којега ми нашом снагом, нашим ауторитетом, штавише, сопственом личношћу никада 
нећемо оставити, [...] и почињемо да припремамо нашу снагу и снагу наших поданика 
да, уколико је то могуће наспрам величине ствари, Турке ускоро и брзо победимо пред 
вашим прагом, штавише, ако Биг помогне, да их држимо далеко од ваших граница.“ 
(Писмо цара Карла V мађарским сталежима, 1526.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поклон султана Сулејмана Јовану Запољи 1529. године (део са турске минијатуре) 
 
„Minthogy pedig felséges János királynak most sem felesége, sem gyermekei 
nincsenek, ha Isten kiszólítaná ez árnyékvilágból, […] beleegyezett abba, hogy halála 
után, még ha volna is fia, az egész magyar birodalom összes országaival, 
tartományaival s alávetett részeivel s a királyi jog egész teljességével mi reánk 
[Ferdinándra], vagy ha mi időközben meghalnánk, fiunkra szálljon és maradjon, akit 
az ország köteles lesz közös megegyezéssel királlyá választani.” (Részlet a váradi 
egyezményből, 1538)  
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„Као што његово величанство краљ Јован тренутно нема ни жену, а ни децу, када би га 
Бог позвао ка себи, [...] пристао је на то да после смрти, и када би имао сина, целокупно 
мађарско царство са свим државама, провинцијама и деловима који су потчињени и 
краљевско право у целини прелази на нас [на Фердинанда], или када би ми у 
међувремену умрли, онда предаје и остаје на нашем сину, кога ће држава бити обавезна 
да изабере за краља заједничким споразумом.“ (Део из мировног споразума у Великом 
Варадину, 1538.) 
 
„Pusztították a megrémült németeket és magyarokat a kétfelől előretört törökök, s a 
Csepel szigetéről Kászim [bég] hajóhada is sok kárt okozott. A német hajóhad 
kétségbeesve, a folyam ellenében úszva szerencsésen megmenekült, s […] Komárom 
felé húzott. A szárazföldi budai sereget körülfogták és lemészárolták, azok kivételével, 
akiket erejük vagy tetszetős külsejük rabszolgaságra ajánlott, s akik fegyverüket 
elhányva magukat megadták, s életüket a halálnál is keservesebb rabsággal váltották 
meg, akiknek száma mintegy 3 ezer német gyalogosra ment, – ezek a Szent Gellért 
hegyére futván ott összecsoportosulva körülvétettek s elfogattak.” (Istvánffy Miklós 
történetíró Ferdinánd seregének 1541. évi hadjáratáról) 
 
„Турци који су наваљивали са две стране пустошили су престрављене Немце и Мађаре, 
а и Касимова [бег] ратна флота са Чепелског острва је узроковала много штете. Немачка 
ратна флота је у очајању, пловећи реком узводно срећно побегла, и [...] повлачила се 
према Комарну. Будимску копнену војску су опколили и побили, са изузетком оних који 
су понудили своју снагу или су се због привлачног изгледа понудили за робове, а оне 
који су се предали одбацујући своје оружје, и свој живот су заменили ропством горчим 
и од смрти, чији број је био отприлике 3 хиљаде немачке пешадије, – који су побегли на 
брдо Свети Гелерт, њих су тамо опколили по групама и заробили.“ (Историчар Миклош 
Иштванфи о ратном походу Фердинандове војске 1541. године) 
 
 
 
16. Задатак се односи на историју Мађарске у Кадарово доба. (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања друштвену политику у Кадарово 
доба! У одговору се осврните и на образовну и културну политику! 
 

1960   7,6% 
1970 13,7% 
1980 19,2% 
1990 24,3% 

Проценат пензионера у односу на целокупно становништво Мађарске, 1960–1990. 
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Број изграђених станова од државних средстава у Мађарској (хиљаду комада), 1949–1990 
 
„A nevelési-oktatási intézmények rendeltetésüknek megfelelő színvonalon 
biztosítsák a tanulók szocialista − értelmi és érzelmi − nevelését, a társadalom 
fejlődésével összhangban az általános és a szakmai műveltség elsajátításának 
feltételeit, a társadalmi, valamint a tudományos technikai fejlődés által megkívánt 
korszerű képzést. 
Annak érdekében, hogy minden fiatal egyenlő feltételek mellett élhessen a 
tanuláshoz való jogával, az állam − a társadalom hatékony támogatásával − segíti a 
fizikai dolgozók gyermekeinek továbbtanulását, és fokozott figyelmet fordít a 
hátrányos helyzetben levő fiatalok zavartalan tanulását akadályozó körülmények 
felszámolására.” (1971. évi IV. törvény: „Az ifjúságról”) 
 

„Према својој намени васпитно-образовне институције на одговарајућем нивоу 
обезбеђују социјалистичко васпитање – рационално и емоционално – ученика, у складу 
са развојем друштва услове савлађивања општег и стручног образовања, савремену 
спрему коју захтевају друштво и развој научне технике.  
У интересу да свака млада особа под једнаким условима може да користи право да се 
образује, држава – уз ефикасну подршку друштва – помаже даље образовање деце 
физичких радника и посвећује посебну пажњу укидању околности које спречавају 
младе који су у неповољном положају да се неометано школују.“ (IV Закон из 1971. 
године: „О омладини“) 
 
„Ha lajstromba veszem a kárt, amit egyetlen s nem is a legmagasabb beosztásban lévő 
ember tett s akart tenni (s nem is egyszerű érzéketlenségből) munkásságomban, el 
tudom képzelni, hogy kevésbé számon tartott, kezdő embereket mint lehet az 
irodalomból örökre kitaposni. Hogy a lektori rosszindulat hova keserítheti az embert, 
arról fordító koromból [az 1950-es évek első feléből] vannak emlékeim. Újabban, igaz, 
kesztyűs kezű, finom lektoraim vannak, akik szinte szűkölve figyelmeztetnek egy-egy 
kényes helyre, úgyhogy kétfelől szorongatott helyzetükre gondolva, azonnal föl is 
áldozom.” (Németh László író, 1962)  
 
„Ако ставим штету на листу, коју је направио и хтео да направи (и не из просте 
безосећајности) мом раду један једини човек који и није на највишем положају, могу да 
замислим, како се могу особе које се мање рачунају, почетници, заувек изгазити из 
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књижевности. Како лекторска злонамерност може да огорчи човека, о томе имам 
успомене из преводилачког пера [у првој половини 1950-тих година]. У новије време, 
истина, благо поступају самном, имам фине лекторе, који ме скоро извињавајући се 
опомињу на по једно деликатно место, тако да мислећи на њихову ситуацију како их 
притискују са две стране, одмах избацујем та места.“ (Писац Ласло Немет, 1962.) 
 
 
Редни број изабраног дугачког задатка који се односи на мађарску историју: ……      

Израда задатка: 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Аспекти Могући Постигнут 
број бодова 

Разумевање задатка 2  

 
Оријентација у простору и времену 

О1 2  

О2 2  

 
Комуникација,  
употреба стручне терминологије 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

 
Стицање знања,  
употреба извора 

И1 3  

И2 3  

И3 3  

И4 3  

 
 
Откривање чињеница битних за 
догађаје, критичко размишљање и 
сконцентрисање на проблем 

Д1 3  

Д2 3  

Д3 3  

Д4 3  

Укупан број бодова 36  
 Делилац 2 

Број испитних бодова 18  
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17. Задатак се односи на историју Мађарске у временском периоду од доба реформи 
до доба дуализма. (комплексни – обухвата више раздобља) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања мађарску политику према 
народностима у доба реформи, у периоду револуције и борбе за слободу 1848–49, као 
и у доба дуализма!  
У одговору се осврните на следеће аспекте: 
• етнички односи у Мађарској и њихове промене 
• национални појам противника реформи и њихова политика према народностима 
• мађарске владе и народности у 1848-49. 
• политика мађарских влада према народностима у доба дуализма 
Свој одговор саставите хронолошким редом! 
 
 
„Sohasem fogom elfelejteni a sápadt horvátot, aki egy viharos ülésen, ordítozó 
tiltakozások közt másfél órán keresztül mozdulatlanul állt a helyén, és a rövid 
szünetekben mindig tovább folytatta latin beszédét.” (Fest Imre visszaemlékezése az 
1843–44-es országgyűlésre) 
 

„Никада нећу заборавити бледог Хрвата, који је на једној бурној седници за време 
урлајућих протеста сат и по непокретно стајао на месту, и у кратким паузама и даље 
настављао свој говор на латинском језику.“ (Сећање Имреа Фешта на народно 
скупштину 1843-44.) 
 
 

„Mi […] ezt mondjuk: Ímé, mi megkínálunk titeket [a nemzetiségeket] az értelem, az 
igazságszolgáltatás, a törvényalkotás, a földbirtok szabadságával, megkínálunk titeket 
alkotmányos polgársággal, politikai nemzetiséggel, s mind azon javakkal, melyekkel 
ez a haza polgárait elárasztja, s mindezekért nem kívánunk egyebet, mint hogy a hazát, 
mely titeket ezennel ünnepélyesen édes gyermekéül fogad, s a nemzetiséget [értsd: 
nemzetet], mely titeket politikai nagykorúsággal megajándékoz, szeressétek, és 
velünk egyetemben oltalmazzátok.” (Kossuth Lajos, 1847) 
 

„Ми [...] кажемо следеће: Ево, понудили смо вас [народности] слободом разума, 
правосуђа, законодавства, земљишних имања, понудили смо вас уставним грађанством, 
политичком народношћу, и свим оним добрима којима ова домовина преплављује своје 
грађане, и за све то не желимо ништа посебно, него да домовину, која вас је овим свечано 
прихватила као рођену децу, и нацију [схвати: народ], која вас дарује политичким 
пунолетством, волите, и заједно са нама браните.“ (Лајош Кошут, 1847.) 
 
 

„Addig is, míg a kidolgozandó alkotmány [elfogadása] törvényhozás útján történnék, 
[…] a haza nem magyar ajkú polgárainak bővebb megnyugtatására […] [az 
országgyűlés tagjai] határozatképpen kijelentetik: […] 
A községi tanácskozásokban mindenki akár magyar, akár anyanyelvén szólhat […]. 
Az elemi tanodákban tanítási nyelvül mindig a községi vagy illetőleg az egyházi nyelv 
fog használtatni. […]  
Folyamodványát mindenki anyanyelvén is bárhová benyújthatja.” (Országgyűlési 
határozat, 1849. július 28.) 
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„И дотле, док се [прихватање] устава који треба да се састави, догоди законодавним 
путем, [...] за шире умиривање грађана који нису Мађари [...] [чланови народне 
скупштине] као одлуку, изјављују: [...] 
На општинским седницама свако може да говори како на мађарском, тако и на матерњем 
језику [...]. 
У основним школама као језик на којем се учи увек ће се користити језик којим се говори 
у општини или језик цркве. [...] 
Своју молбу свако може било где да преда и на матерњем језику.“ (Одлука Народне 
скупштине, 28. јул 1489.) 
 
 

„Mindazon tárgyakra nézve, melyek ez egyezményben a közös [pesti] 
országgyűlésnek és központi [magyar] kormánynak nincsenek fenntartva, Horvát-, 
Szlavón- és Dalmátországokat mind a törvényhozás, mind a végrehajtás körében teljes 
önkormányzati jog […] illeti. 
[…] Horvát-, Szlavón- és Dalmátországok önkormányzati joga ez okból mind 
törvényhozási, mind kormányzati tekintetben kiterjed […] beligazgatási, vallási és 
közoktatási ügyeire s az igazságügyre […].” (A horvát–magyar kiegyezés) 
 

„Гледајући на све оне ствари које у споразуму нису власништво заједничке [пештанске] 
државне скупштине и центалне [мађарске] владе, Хрватској, Славонији и Далмацији 
припада [...] потпуно самоуправно право у кругу законодавства, као и извршне власти.  
[...] због тога се самоуправно право Хрватске, Славоније и Далмације распростире у 
управном смислу, [...] на унутрашњу управу, верске предмете и ствари јавног образовања 
и на правосуђе [...].“ (Нрватско-мађарска нагодба) 
 
 

„Belügyminiszter úr előterjesztette, hogy a „Matica Slovenská” című tót [szlovák] 
irodalmi és szépművészeti egylet működése iránt rendőri nyomozás tartatván, az ezen 
nyomozásról tett jelentésből kiderül, hogy a mondott egylet […] nem annyira az 
irodalom fejlesztésével, mint inkább pánszláv izgatásokkal foglalkozik […]. A 
nyomozást teljesítő biztos jelentésében azon javaslatot terjeszti elő, hogy az egylet […] 
feloszlattassék. […] [Az előterjesztés] helyeslőleg tudomásul vétetett.” 
(Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1875. április 1.) 
 

„Господин министар унутрашњих послова је изнео да се врши полицијска истрага у вези 
функционисања тотског [словачког] удружења за књижевност и лепе уметности „Матица 
Словенска“, и из извештаја о истрази се открило да се споменуто удружење [...] не бави 
толико развојем књижевности, колико се бави хушкањем панславизма [...]. Повереник 
који је водио истрагу у извештају је предложио да се удружење распусти. [...][Предлог] 
је са одобравањем примљен к знању.“ (Записник министарског савета, 1. април 1875.) 
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18. Задатак се односи на историју друге половине XV века. (комплексни – 
компаративни) 
Упоредите уз помоћ извора и сопственог знања државу Матије Хуњадија (Матије 
Корвина) са оновременим Османским царством!  
У одговору се осврните на следеће аспекте: 
• ширење, стање власти 
• владарева моћ 
• војска  
• чиновнички систем 
• владареви приходи 
Користите средњошколски историјски атлас! 
 

 

 
Распростирање Османске царевине и Мађарског краљевства у другој 
половини XV века 

  

SZÓTÁR – РЕЧНИК 
MAGYAR KIRÁLYSÁG –       
   МАЂАРСКА КРАЉЕВИНА 
MOLDOVA – МОЛДАВИЈА 
HAVASALFÖLD – ВЛАШКА 
BOSZNIA – БОСНА 
KRIMI KÁNSÁG – КРИМСКИ  
                                      КАНАТ 
OSZMÁN BIRODALOM –  
         ОСМАНСКО ЦАРСТВО 
Fekete-tenger – Црно море 
Anatolia – Анадолија 
Rumelia – Румелија 
Nándorfehérvár – Београд 
Vaslui – Васлуи 
Bizánc – Византија 
Timur Lenk támadása utáni 
területe – Територија после 
напада Тимура Ленка 
Hűbéres államok – Вазалне 
државе 

МАЂАРСКО ЦАРСТВО 
У ДОБА КРАЉА МАТИЈЕ 

SZÓTÁR – РЕЧНИК 
A birodalom határa – Граница  
                             царства 
Az újonan hóditott tartományok 
határa – Граница  
     новоосвојених територија 
SZILÉZIA – ШЛЕСКА,  
                          ШЛЕЗИЈА 
MORVAORSZÁG – МОРАВСКА 
ALSÓ-AUSZTRIA – ДОЊА  
                                    АУСТРИЈА 
STAJERORSZÁG – ШТАЈЕРСКА 
KARINTHIA – КОРУШКА 
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„Az arisztokratákkal általában oly módon 
politizált, hogy kihasználta a mágnási 
csoportok közötti érdekellentéteket. Nem is 
tehetett másképp, hiszen pl. 1458-ban a vá-
rak 44,7%-a (161), 1490-ben pedig 41,5%-a 
(150) a mágnások kezében volt. Ezzel 
szemben a király, ill. családja 1458-ban csu-
pán az erősségek és a hozzájuk tartozó ura-
dalmak 10%-a (36), míg 1490-ben 18,6%-a 
(67) felett rendelkezett. […] Mátyás híveit 
gazdagon megjutalmazta, a mágnások 
közé emelte.” (Draskóczy István, történész) 
 
„Са аристократама је обично политизирао на 
такав начин, да је искориштавао супротне 
интересе великашких група. Није ни могао 
да уради другачије,  јер је нпр. 1458. у рукама 
великаша било 44,7% (161) тврђава, док је 
1490. било 41,5% (150). Насупрот томе краљ, 
односно његова породица је 1458. 
располагала са свега 10% (36) снага и њима 
припадајућим властелинствима, док је 1490. 
то било 18,6% (67). [...] Матија је његове 
присталице богато наградао, подигао их је 
међу властелине.“ (Историчар Иштван 
Драшкоци) 

S Z U L T Á N  

 
 

 
 

СУЛТАН 
 
                                           означавање, 
                                               замена 
 
 
 
 
 
 
Врсте имања у Османском царству 

  

 
 

Турски војници 
 
 
 

„[…] A katonaság nálunk három 
rendre oszlik: Ezek közül az első 
rendet a nehéz lovasok képezik; 
ezek minden negyed évre 15 
aranyat kívánnak, minden ló 
után és másképp nem jönnek ide. 
A másik rend a könnyű lovasság, 
kiket huszároknak nevezünk; 
ezek negyedévenként 10 forintot 
akarnak minden ló után és 
másképp nem jönnek ide. A 
harmadik rendet a gyalogság 
képezi […]. Vannak ezeken kívül 
puskások, kik tudnak a 
fegyverekkel és pisztolyokkal 
bánni, de sem nem oly serények, 
sem nem oly használhatóak a 
lövöldözésre, mint a gyalogság, 
hanem azért a pajzsosok után az 

имање под 
властитим  
руковођењем (кас) 

спахије 
службено имање 

 
велико   средње    мало 

сабља 

пушка 

лук 

штит 

сабља 

копље 
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összecsapás elején […], nem 
különben a várak ostromára és 
védelemre legjobbak.” (Mátyás 
beszámolója apósának, Ferdinánd 
nápolyi királynak, 1481) 
 
„[...] Војска се код нас дели на три 
реда: Међу њима први ред 
представља тешка коњица; они за 
сваки квартал године траже 15 
златника, за сваког коња и 
другачије и не би дошли овамо. 
Други ред је лака коњица, које 
називамо хусарима; они за сваки 
квартал године траже 10 форинта 
за сваког коња и другачије и не 
долазе овамо. Тећи ред 
представља пешадија [...]. Осим 
тога има пушкара који знају да 
рукују са оружјем и пиштољима, 
али нису тако окретни, а и не могу 
се приликом пуцњаве користити 
тако као пешадија, па зато на 
почетку оружаног сукоба иза оних 
што носе штитове [...], иначе нису 
баш најбољи за опсаду и одбрану 
тврђава.“ (Матијин извештај 
његовом тасту, Фердинанду 
напуљском краљу, 1481.) 

 
Редни број изабраног комплексног задатка: ……      

Израда задатка: 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..…………………………………………………………………………………………………. 
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Комплексни задатак који обухвата 
више раздобља  

Аспекти 
Могу-

ћи 
Пос-

тигнут 
број бодова 

Разумевање задатка 2  

 
Оријентација у 
простору и 
времену 

О1 2  

О2 2  

О3 2  

 
Комуникација,  
употреба 
стручне 
терминологије 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

 
Стицање знања,  
употреба извора 

И1 3  

И2 3  

И3 3  

И4 3  

И5 3  

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје, 
критичко 
размишљање и 
сконцентрисање 
на проблем 

Д1 3  

Д2 3  

Д3 3  

Д4 3  

Д5 3  

Укупан број бодова 44  
 Делилац 2 

Број испитних бодова 22  

 
 

Компаративни комплексни задатак 

Аспекти 
Могу-

ћи 
Пос-

тигнут 
број бодова 

Разумевање задатка 2  

 
Оријентација у 
простору и 
времену 

О1 2  

О2 2  

О3 2  

О4 2  

 
Комуникација,  
употреба 
стручне 
терминологије 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

 
Стицање 
знања,  
употреба 
извора 

И1 4  

И2 4  

И3 4  

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје, 
критичко 
размишљање и 
сконцентрисање 
на проблем 

Д1 4  

Д2 4  

Д3 4  

Д4 4 
 

Укупан број бодова 44  
 Делилац 2 

Број испитних 
бодова 22  
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  број бодова 

максималан постигнут 
I Једноставни 
задаци који 
захтеваку 

кратак одговор 

Укупно 50  

I. Постигнут број бодова заокружен на цео број  

II Текстуални 
(есејски) задаци 

13. Средњовековни цехови 10  
14. Немачка постаје велика сила 10  
15. Распад државе на три дела 18  
16. Друштвена политика у Кадарово доба 18  
17. Народносно питање у Мађарској 22  
18. Држава Матије Хуњадија и Османска 

царевина 22  

Укупно 50  
II Постигнут број бодова заокружен на цео број  

 I. + II.  
Број бодова писменог дела испита 100  

 
 
 

датум  наставник који исправља 
 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Egyszerű, rövid feladatok   
II. Szöveges kifejtendő feladatok   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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