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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!  

 За решавање сваког задатка користите дозвољена средства: карте 
средњошколског Историјског атласа и (правописни) двојезични речник! 
Обратите пажњу на то да се имена особа, топографских података и појмова 
прихватају само ако су написана према тачном правопису. 

 
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. Откријте догађаје који су претходили проблему, затим узроке, последице! 
6. У текст уградите сопствено знање, аспекте, мишљење! 
7. Ако је потребно направите скицу, односно концепт! 
8. Трудите се да вам реченице буду јасне! 

  9. Конципирајте текст, а пазите и на правопис! 
 
За информацију: 

Аспекти исправљања есеја:  

 разумевање задатка, 

 задовољавање садржајним захтевима, 

 композиција одговора, логичност, правилна употреба језика и правопис. 
Желимо вам пуно успеха у раду! 
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I КРАТКИ ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ ЈЕДНОСТАВАН ОДГОВОР 
 

1. Задатак се односи на културу старе Грчке. 
Установите које две од скулптура и грађевина/групе грађевина приказаних са 
сликама се могу повезати са класичном, а које две са хеленистичком културом! 
Упишите слова која се налазе испод слика у одговарајући квадрат! Две слике се не 
везују ни за једно доба.  
(1 бод по елементу.) 
 
Класично доба: 
 
Доба хеленизма:  
 
 

 

 
 

A) Александријски светионик Б) Колосеум В) Атински Акропољ 
 (горњи град) 
 
 
 

   
Г) Писар  Д) Бацач диска Ђ) Лаоконова група 

 
 
 
 
 
 

4 бода  
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2. Задатак се односи на средњовековне градове.  
Придружите тврдње о средњовековним градовима одговарајућем извору! Упишите 
слово које се налазе поред извора у одговарајуће поље у табели! Два извора су вишак. 
(1 бод по елементу.) 
 
A) „Szintén megengedjük és megígérjük, hogy […] szabadon, minden illetékünk és 
vámunk nélkül örökösen keresztülvihetik minden árujukat és keresztülutazhatnak 
egész hatalmunkon és hercegségünkön […].” (Krakkó város alapítóleveléből, 1257)  
 
А) „Такође дозвољавамо и обећавамо, да [...] слободно, без наплате било какве таксе и 
царине увек могу преносити сву своју робу и путовати кроз територију под нашом 
влашћу и војводство [...].“ (Оснивачка повеља града Кракова, 1257.) 
 
 
B) „Tudniillik […] mind a külföldi kereskedőnek, az ő összes és bármilyen árucikkeit, 
eladásra és elcserélésre szánt holmiját, mind lefelé jövén, mind felfelé menvén, a budai 
polgárok körében kellett leraknia, és a lerakottakat ott eladnia és elcserélnie […].” 
(Zsigmond városi törvényei, 1405)  
 
B) „Наиме [...] сваки страни трговац, сву његову и било какву робу, ствари намењене 
продаји или размени, било да долази, било да одлази, треба да складишти у кругу грађана 
Будима, и ускладиштену робу тамо треба да прода или размени [...].“ 
(Сигисмундови градски закони, 1405.) 
 
 
C) „Ha egy férfi vagy nő Bréma városában […] egy évet és egy napot háborítatlanul 
eltöltött, annak, aki ezután szabadságát el akarná venni, hallgatást parancsoljanak.”  
(I. Frigyes kiváltságlevele Bréma részére, 1164) 
 
C) Ако је у граду Бремену један мушкарац или жена [...] неузнемиравано провео једну 
годину и један дан, ономе ко им после тога жели одузети слободу наређује се да ћути.“ 
(Повеља Фридриха I o привилегијама граду Бремену, 1164.) 
 
 
D) „…ha a gonosz elkövető elfogható lesz a város területén – az elöljáró és a 
tanácsbeliek ítélete szerint toroltassék meg tette.” (Fülöp Ágost kiváltságlevele, 1182) 
 
D) „... ако се зликовац ухвати на територији града – нека одговара за своје дело према 
пресуди начелника и чланова савета.“ (Повеља привилегија Филипа II Августа, 1182.) 
 
 
E) „Sok kiváltságos várost látunk, ahol a szegényeknek és a közrendűeknek a város 
kormányzásában semmi részük sincs. Ez ugyanis teljesen a gazdagok kezében van.” 
(Philippe de Beaumanoir jogszokásgyűjteményéből, XIII. sz.)  
 
E) „Видимо многе градове са привилегијама, где сиромашни и припадници средњег 
сталежа немају никаквог учешћа у управљању градом. То је потпуно у рукама богатих.“  
(Из Филип де Боманоаове збирке правних обичаја, XIII век) 
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Тврдње Слово поред 

извора 
a) Трговци који су пролазили кроз град приликом доласка у град 
морали су да продају своју робу. 

 

b) Градски ваздух чини слободним; онај ко се досели ослобађа се од 
правне власти властелина.  

 

c) Грађанин је имао личну слободу, на првом степену му је могао 
судити градски суд. 

 

 

3 бода  

 
 
 
3. Задатак се односи на привредне реформе Кароља Роберта I. 
Решите задатке уз помоћ слике и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 

 
 
 
 
SZÓTÁR – РЕЧНИК 
Bányabér – Приход од закупа рудника 
Nemesfém-monopólium – Монопол на племените метале 
Kibányszott nemesfém a bányapolgároktól – Племенити метали које су 
експлоатисали из грађанског рудника 
Birtokos – Поседник 
Király – Краљ 
Vert pénz (a királyi nemesfém-monopólium okán beszolgáltatott nemesfém 50%-a) – Ковани новац 
(50% племенитих метала који су предавани због краљевог монопола на племените метале) 
 
a) Колико процената ископаних племенитих метала је био краљев приход? 
Заокружите редни број тачног одговора! 
 
1.   90% 
2.   6-7% 
3.   51-52% 
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b) Наведите назив новог златног новца чије увођење је омогућио монопол на 
племените метале! 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

c) Наведите назив новог златног новца чије увођење је омогућио монопол на 
племените метале! 
 
…………………………………… 
 

d) Међу датим реченицама заокружите редни број оне која дефинише портални 
порез!  
 
1. Портални порез је порез који је народна скупштина изгласала по потреби, у војне 

сврхе. 
2. Портални порез је допунски порез због изгубљеног прихода од мењања новца, који су 

кметови плаћали краљу. 
3. Портални порез је допунски порез који допуњава изгубљени део прихода од рудника, 

други назив му је урбура. 
 
 
 
 
 
4. Задатак се односи на просвећеност. 
Придружите појмове који се односе на просвећеност уз цитате из Монтескјеовог 
дела „О духу закона“! Поред цитата напишите у одговарајуће поље табеле редни 
број појма који се непосредно везује уз цитат! Један појам је  вишак.  (1 бод по 
елементу.) 
 

Појмови:       1. представнички систем 
2. одговорна влада 
3. дводомно законодавство 
4. људска права 
5. бирачко право везано за материјалне услове (цензус) 

 
 

Цитати Редни бр. 
појма 

a) „Minden állampolgárt meg kell, hogy illessen az a jog, hogy 
szavazhasson […], kivéve azokat, akik annyira alacsony helyzetben 
vannak, hogy úgy tekintendők, mint akiknek nincs szabad akaratuk.” 
 

„Сваки грађанин треба да има гласачко право [...], осим оних који су у 
толико ниском положају да може да се сматра да немају слободну вољу.“ 

 

b) „A törvényhozó hatalomnak joga van, és lehetősége kell, hogy legyen 
arra, hogy megvizsgálja, miként hajtják végre az általa hozott 
törvényeket.” 
 

„Законодавна власт има право, и треба да има могућност, да испита на који 
начин се спроводе закони које је донела.“ 

 

4 бода  
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c) „A nép egészét kell, hogy illesse a törvényhozó hatalom. Minthogy 
azonban ez nagy államokban keresztülvihetetlen, és kis államokban is 
sok hátránnyal jár, a népnek a maga képviselői útján kell megtennie 
mindazt, amit maga nem tud megtenni.” 
 

„Законодавна власт треба да припада целом народу. Међутим, пошто је 
ово у великим државама неостварљиво, а у малим државама би било 
штетно, народ треба да преко својих представника уради све оно што сам 
не може урадити.“ 

 

d) „Vannak olyanok, akik születésüknél, gazdagságuknál vagy 
rangjuknál fogva kiválnak a többiek közül […]. [Ők] olyan testületet 
alkotnak, amelynek joga van a nép kezdeményezéseit megállítani.” 
 

„Постоје такви, који се на основу рођења, богатства или статуса одвајају 
од осталих [...]. [Они] сачињавају такво тело које ће имати право да спречи 
народне иницијативе.“ 

 

 
 
 

4 бода  

 
5. Задатак се односи на Мохачку битку. 
Потражите на слици борбене јединице које су набројане! Упишите  у табелу уз редни 
број дела са слике одговарајуће слово борбене јединице! Једно слово је вишак. (1 бод 
по елементу.) 
 

 
 

A) спахије   B) хришћанска пешадија   C) мађарска артиљерија   
D) мађарска оклопна коњица   E) турска артиљерија  F) јаничари 
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Редни број дела 
слике 1. 2. 3. 4. 5. 

Слово под којим је 
борбена јединица 

     
 

 
 
 
 
6. Задатак се односи на идеје у XIX веку. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 

A) „Egyetlen nemzet sem adhat magának szabadságot, ha azzal nem rendelkezik már 
eleve. Mikor kezd magára eszmélni, a törvények már készen állnak. […] Ha egyes 
emberek áthágják e határt [törvényeket] merész reformjaikkal, a nemzet azt is elveszíti, 
ami eddig részéül jutott, s mégsem éri el, amit kíván. Ebből következik, hogy csak igen 
ritkán szabad újítani, s mindig mértékkel és igen óvatosan. […] A szabadság bizonyos 
értelemben mindig a királyok adománya volt, hiszen minden nemzetet a királyok 
alkottak. […] Emberek ilyen-olyan gyülekezete nem alkothat nemzetet. […] Igen nagy 
hiba, ha azt képzeljük, hogy a nép veszítene valamit a monarchia visszaállításával:  
a nép ugyanis pusztán elvben nyert az általános felfordulással.” (Joseph-Marie de 
Maistre: Gondolatok Franciaországról, 1796) 

А) „Ни један народ не може себи дати слободу, ако њоме већ не располаже. Када почне 
да долази к себи, закони су већ припремљени. [...] Ако поједини људи прекорачују ову 
границу [законе] њиховим смелим реформама, народ ће изгубити и оно, што је до тада 
имао, а неће достићи оно што жели. Из тога следи, да се заиста ретко смеју уносити 
новине, и то увек са мером и заиста пажљиво. [...] У одређеном смислу, слобода је увек 
била поклон од краљева, наиме, сваки народ су створили краљеви. [...] Овакав-онакав 
скуп људи не може да створи народ. [...] Заиста је велика грешка ако мислимо да би народ 
нешто изгубио са поновним успостављањем Монархије: наиме, народ је само у принципу 
победио у општој великој збрци.“ (Жозе-Мари де Местр: Мисли о Француској, 1796.) 
 

B) „A szabadság egyetlen fajtája, mely megérdemli ezt a nevet, ha saját javunkra a 
magunk módján törekedhetünk mindaddig, míg nem próbálunk másokat ugyanebben 
megakadályozni, vagy gátolni ezt célzó erőfeszítéseiket. Saját testi, lelki vagy szellemi 
egészségének mindenki maga a legjobb őrzője. Az emberiség többet nyer, ha eltűri, 
hogy mindenki úgy él, ahogy neki tetszik, mintha arra kényszerítik egymást, hogy úgy 
éljenek, ahogy a többieknek tetszik.” (John Stuart Mill: A szabadságról, 1859) 

Б) „Једина врста слободе, која заслужује то име, је ако у сопствену корист на свој начин 
тежимо све дотле, док не покушамо друге у томе истом да спречимо, или ометемо њихове 
напоре ка том циљу. Свако је свој најбољи чувар сопственог телесног, душевног или 
духовног здравља. Човечанство је на већем добитку ако отрпи да свако живи тако како 
му се свиђа, него да се међусобно приморавају, да живе тако како се осталима свиђа.“ 
(Џон Стјуарт Мил: О слободи, 1859.) 
  

5 бодова  
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a) Наведите назив идеја које су се развијале у XIX веку, а чије мисли осликавају два 
извора! 
Извор под А): ……………………………..  
Извор под Б): ……………………………...  
 
b) Наведите назив историјских дешавања на које упућује израз „општа велика 
збрка“ у извору под А)!  

…………………………………….. 
c) Изаберите која од следећих тврдњи је тачна у извору под Б)! Заокружите редни 
број тачне тврдње!  
 
1. Једино ограничење слободе је слобода другог човека. 
  
2. Човек злоупотребљава слободу коју стиче рођењем.  
 
3. Слобода произилази из више власти.  
 
 
 
7. Задатак се односи на привреду у дуалистичкој Мађарској. 
Одлучите, подаци из којег извора приказују једну последицу тврдњи које се односе 
на производњу пшенице и трговину пшеницом! Ставите знак X у одговарајуће поље 
у табели! У једном реду може бити само један знак X, а у једном стубцу их може бити 
више. (1 бод по елементу.) 
 

A)       B) 
 

Формирање производње пшенице 
у Мађарској  

између 1876. и 1890. 
Период Количина  

(милион тона) 
1876–1880 2,1 
1881–1885 2,9 
1886–1890 3,5 

 

Проценат извоза пшенице  
у Аустрију у односу на укупан 

извоз пшенице у Мађарској 
између 1887. и 1901. 

Период Извоз  
(1882 = 100%) 

1887–1891 73,9 
1892–1896 91,8 
1897–1901 98,0 

 

C) 

 
 

Формирање извоза пшенице  
у Мађарској  

између 1887. и 1901. 
Период Извоз  

(1882 = 100%) 
1887–1891 127,4 
1892–1896 105,5 
1897–1901  78,6 

D) 
 

Просечни принос пшенице 
 у неколико држава  
на почетку XX века 

Држава Просечни принос  
(мажа / хектар) 

Белгија 25,3 
Немачка 24,1 
Аустрија 13,7 
Мађарска 13,2 
Француска 13,1 

  

4 бода  
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Тврдње A) B) C) D) 
a) Захваљујући процвату млинске индустрије, 
пшеница је све више извожена у прерађеној 
форми.  

    

b) Захваљујући регулацији река порастао је 
проценат обрадивих површина. 

    

c) У повезаности са преображајем обичаја у 
исхрани, пшеница је све више потискивала у 
позадину друге житарице. 

    

d) Царинска политика европских држава и 
појава јефтине америчке пшенице су сузиле 
могућност извоза ван Монархије. 

    

 
 
 
8. Задатак се односи на холокауст. 
Одлучите уз помоћ извора и сопственог знања која тврдња је тачна! Заокружите 
редни број тачних тврдњи! У сваком делу задатка заокружите редни број једне 
тврдње! (1 бод по елементу.) 
 

„De máris híre járt, a bőröndök, csomagok itt maradnak. Később – magyarázták, 
fordították s adták körülöttem szájról szájra – mindenki visszakapja, magától 
értetődően, a tulajdonát, előbb azonban a tárgyakra fertőtlenítés, miránk viszont fürdő 
vár […]. Akkor értek aztán közelebb hozzám a nyüzsgésben, s pillantottam meg végre 
én is az itteni embereket. […] a gonosztevők csíkos gúnyájában, kopaszra nyírt fejével, 
kerek sapkájában. […] Mindegyikük mellén, a fegyenceknél szokásos számon kívül 
még egy sárga háromszöget is ott láttam, […] Amikor minket, fiúkat is észrevettek, 
úgy láttam, egész izgalomba jöttek. […] a korunkra lettek egyszerre mind igen 
kíváncsiak. Mondtuk: – Tizennégy, tizenöt –; ki mennyi volt. Rögtön igen tiltakoztak, 
kezükkel, fejükkel, egész testükkel: – Tizenhat – suttogták mindenfelől –, tizenhat. – 
Csodálkoztam, s egyiküket meg is kérdeztem: – Miért? – Akarok-e dolgozni, kérdezte 
erre ő, árkos-vonásos szemének valahogy üres tekintetét egészen az enyémbe vájva. 
Mondtam neki, természetesen, hisz utóvégre is ezért jöttem […]. Mindenki dolgozik, 
senki sem fáradt, senki sem beteg. – ennyit tudtam még meg tőlük, éspedig az alatt a 
két, tán nem is egész kerek perc alatt, amíg a tolongásban a helyemről a kocsiajtóig 
értem, s ott nagyot ugrottam végre, ki a napfénybe, a szabad levegőre.” (Kertész Imre: 
Sorstalanság) 
 
„Већ се прочула вест да кофери и пакети остају овде. Касније – објашњавали су, 
преводили и око мене усмено преносили – сваком ће се вратити, што се подразумева, 
његова имовина, међутим пре тога ствари треба дезинфиковати, а нас чека купање [...] 
Онда су ми затим у вреви пришли ближе, и коначно сам и ја погледао овдашње људе. [...] 
у пругастим гуњевима, као злотвори, главама ошишаним на ћелаво, округлим капама. 
[...] На грудима свакога од њих, осим уобичајеног броја који су имали затвореници, видео 
сам још и један жути троугао, [...] Када су приметили и нас, дечаке, видео сам да су се 
сасвим узбудили. [...] одједном су сви постали радознали на наше године. Рекли смо: – 
Четрнаест, петнаест –; ко је колико био. Одмах су се веома успротивили, рукама, главама, 
целим телом: – Шеснаест – шапутали су са свих страна –, шеснаест. – Чудио сам се, па 
сам једнога и запитао: – Зашто? – Желиш ли да радиш, питао ме је он, удубљавајући 

4 бода  
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некако празан поглед очију сасвим у моје. Рекао сам му, наравно, на крају крајева, зато 
сам и дошао [...]. Сви раде, нико није ни уморан, нико није ни болестан. – још толико сам 
од њих сазнао, и то за непуне две минуте, док сам у гужви стигао са мог места до врата 
вагона, и тамо сам коначно јако скочио, напоље на дневну светлост, на слободан ваздух.“ 
(Имре Кертес: Безсудбинство) 
 
a) 1. Текст описује тренутак када су приповедача и његове другове депортовали из 

домовине. 
 2. Текст описује тренутак када приповедач и његови другови стижу у 

концентрациони логор. 
 3. Текст описује тренутак када приповедача и његове другове спроводе у гасну комору. 

 
b) 1. У концентрационим логорима знак распознавања Јевреја је била жута звезда. 
 2. У концентрационим логорима знак распознавања Јевреја је било пругасто 

затвореничко одело. 
 3. У концентрационим логорима знак распознавања Јевреја је био жути троугао. 

 
c) 1. „Затвореници“ су рекли дечацима да слажу да имају шеснаест година, јер би 

онда могли да преузму њихов посао. 
 2. „Затвореници“ су рекли дечацима да слажу да имају шеснаест година, јер се онда 

сматрају за одрасле способне за рад, и неће их одмах убити. 
 3. „Затвореници“ су рекли дечацима да слажу да немају шеснаест година, јер онда 

не треба да раде. 
 
d) 1. Приповедач и његови другови су стигли у уверењу да ће радити. 
 2. Приповедач и његови другови су тачно знали да су их донели да их погубе. 
 3. Приповедач и његови другови су се надали да ће их после прања пустити на 

слободу. 
 
 
 
9. Задатак се односи на мађарску спољну политику између два светска рата.  
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 

„Vagy irredenta-e az, ha mi a békerevíziót követeljük? [...] E kérdéssel foglalkozni [...] 
nem irredentizmus. Ennél tovább menő akciókat, kalandos vállalkozásokat és 
összeesküvéseket igenis lehetetlenné teszünk, de a magyar közönség szájára lakatot 
nem tehetünk. [...] Németország egy tartományt vesztett csupán, amelyben a németség 
számához képest kevés német van. [...] Mi nem tartományokat vesztettünk el. 
Bennünket földaraboltak. [...] Németország lemondhatott egy tartományról, de mi 
fajunk egyharmadáról örök időre le nem mondhatunk.” (Bethlen István beszéde, 1928) 
 
„Или да ли је иредента то, ако ми захтевамо ревизију мировног уговора? [...] Занимати се 
овим питањем [...] није иредентизам. Акције, авантуристичке подухвате и завере које иду 
даље од тога заиста онемогућавамо, али не можемо ставити катанац на уста мађарске 
јавности. [...] Немачка је изгубила само једну провинцију, у којој има мало Немаца у 
односу на све Немце. [...] Ми нисмо изгубили провинције. Нас су распарчали. [...] 
Немачка се одрекла једне покрајине, али ми не можемо заувек да се одрекнемо једне 
трећине нашег рода.“ (Говор Иштвана Бетлена, 1928.)  

4 бода  
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a) Шта Бетлен сматра за главни циљ мађарске спољне политике? Објасните 
сопственим речима стручни израз у вези тога, који се појављује у извору! Немојте 
написати стручни израз, него објашњење! 
 

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

b) Заокружите редни број оног аргумента који се не појављује у цитираном делу 
извора! 
 
1. Приликом одређивања мировних услова нису узели у обзир етничке односе. 
2. Мировни услови су у неправедно великој мери погодили Мађарску. 
3. Од стране мађарског јавног мњења у интересу промене мировних услова се вршио 
велики притисак на владу.  
4. Мађарска влада ће бити приморана да попусти радикалним групама које захтевају 
промену мировних услова путем силе. 
 
c) Заокружите редни број тврдње за коју је карактеристичан појам „иредентизам“! 
 
Такве идеје, чији следбеници ... 
 

1. ... захтевају враћање историјских државних територија. 
2. ... захтевају враћање искључиво оних територија где је мађарско становништво у 

већини. 
3. ... подржавају повратак Хабсбурговаца на мађарски престо. 
4. ... подржавају улазак Мађарске у Савез народа. 
 
d) Заокружите редни број табеле чији подаци приказују последице тријанонског 
мировног уговора, према делу у извору који је подвучен! 
 

1. 
Удео наследних земаља 

Аустроугарске Монархије у 
територији историјске Мађарске 

(км2) 

Тријанонска Мађарска  92 963 
Чехословачка  61 633 
Румунија 103 093 
Краљевина Срба, Хрвата и 
Словенаца 

 20 551 

Аустрија  4 020 
Италија      21 
Пољска     589 

 

   2. 
Проценат мађарског становништва у 

тријанонској Мађарској и  
на територијама које су оцепљене у 

користи наследних земаља 
Аустроугарске Монархије (%) 

Тријанонска Мађарска 88,3 
Чехословачка 30,3 
Румунија 31,6 
Краљевина Срба, Хрвата и 
Словенаца 

30,3 

Аустрија   8,9 
Италија  13,0 
Пољска    1,0 
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3. 
Удео наследних земаља 

Аустроугарске Монархије у 
становништву  историјске Мађарске 

(особе) 
Тријанонска Мађарска 7 615 117 
Чехословачка 3 517 568 
Румунија 5 257 467 
Краљевина Срба, 
Хрвата и Словенаца 

 1 509 295 

Аустрија     291 615 
Италија 49 806 
Пољска 23 662 

 

4. 
Расподела мађарског становништва 

које је доспело у наследне земље 
Аустроугарске Монархије  

(%) 
Тријанонска Мађарска 67,5 
Чехословачка 10,8 
Румунија 16,7 
Краљевина Срба, Хрвата и 
Словенаца 

4,6 

Аустрија 0,3 
Италија 0,1 

 

 

4 бода  

 
10. Задатак се односи на институције Европске уније. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 

 nemzeti 
kormányok  kormányfők / 

államfők  

 
             javasolja tagjait 

 

tagjait 
adja  

 

tagjait 
adja  

   elfogad        javasolja tagjait 
     
 

elfogad 

 

javasol, 
végrehajt 

 
 

                        jóváhagyja 
tagjait  

   választja tagjait     
a z  E u r ó p a i  U n i ó  p o l g á r a i  

Институције Европске уније 
 

SZÓTÁR – РЕЧНИК  
nemzeti kormányok – владе земаља чланица 
kormányfők / államfök – председници влада /председници држава 
javasolja tagjait – предлаже чланове 
tagjait adja – даје чланове 
EURÓPAI BÍRÓSÁG – ЕВРОПСКИ СУД 
MINISZTEREK TANÁCSA – САВЕТ МИНИСТАРА 
EURÓPAI TANÁCS – САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
EURÓPAI PARLAMENT (751 képviselő) – ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ (751 посланик) 
jogszabályok – правни прописи 
EURÓPAI BIZOTTSÁG (tagállamonként 1 biztos) – ЕВРОПСКА КОМИСИЈА (1 повереник по држави 

чланици) 

MINISZTEREK 
TANÁCSA 

EURÓPAI 
TANÁCS 

 jogszabályok  EURÓPAI PARLAMENT 
(751 képviselő) 

   EURÓPAI 
BIZOTTSÁG 

     (tagállamonként 1 biztos) 

EURÓPAI 
BÍRÓSÁG 
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elfogad – прихвата 
javasol, végrehajt – предлаже, спроводи 
jóváhagya tagjait – одобрава чланове 
választja tagjait – бира чланове 
az Európai Unió polgárai – грађани Европске уније 
 
a) У следећем тексту можете прочитати делове из уговора о Европској унији.  
Заокружите редни број оног дела који се односи на Европску комисију! 
 

1. „Az Európai Unió Bíróságának ellenőrzése mellett felügyeli az uniós jog 
alkalmazását. Végrehajtja a költségvetést és irányítja a programokat.” 

1. „Поред контроле Европског суда, надзире примену унијског права. Спроводи буџет и 
управља програмима.“ 
 
2. „Tagjait közvetlen és általános választójog alapján, szabad és titkos választásokon, 
ötéves időtartamra választják.” 

2. „Њене чланове бирају непосредно и на основу општег бирачког права, на слободним 
и тајним изборима, на период од пет година.“ 
 
3. „A tagállamok egy-egy olyan, miniszteri szintű képviselőjéből áll, aki az általa 
képviselt tagállam kormánya nevében kötelezettséget vállalhat és szavazhat.” 

3. „Састоји се од по једног члана посланика на нивоу министра, који у име владе земље 
чланице коју заступа може да прими обавезу и да гласа.“ 

4. „A Tanáccsal [a Miniszterek Tanácsával] közösen ellátja a jogalkotási és 
költségvetési feladatokat.” 

4. „Заједно са Саветом [Саветом минстара] врши формирање правних прописа и буџетске 
задатке.“ 
 
b) Наведите називе две институције Европске уније који недостају у следећем делу 
из извора! Допуните текст! Изаберите међу институцијама које се налазе на слици! 
 
„Az európai parlamenti választások figyelembevételével és a megfelelő egyeztetések 
lefolytatása után a(z) ………………………………………….. (1.) minősített többséggel 
eljárva javaslatot tesz a(z) …………………………………………..(2.) -nak/-nek a 
Bizottság elnökének jelölt személyre vonatkozóan.”(Részlet az Európai Unióról szóló 
szerződésből) 
 
 „Узимајући у обзир европске парламентарне изборе и после спровођења одговарајућих 

договора ............................ (1.) је у процесу квалификованом већином одлучио да 

предложи ................................. (2.) особу за председника Комисије.“  (Део из уговора о 

Европској унији) 

c) Колико чланова је имала Европска комисија у 2015. години? Заокружите тачан 
број! 
 

6   12   28   47 
 
 

  4 бода  
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11. Задатак се односи на привредну историју Мађарске после Другог светског рата.  
(комплексни тест задатак)   
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.)  
 

 Плакат из 1950-тих година 

 
„Јурњава – Благи Боже, где ли сам сваки 
четвртак увече на додатном радом 
месту?” (Карикатура из 1970-тих година) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карикатура из Кадаровог доба 

Просечна динамика пораста годишњег националног дохотка у Мађарској, 1950–1990. 

3. 

ПРОИЗВОЂАЧКА ЗАДРУГА 
ЈЕ ПУТ КА БОГАТОМ 
ПРИНОСУ И БЛАГОСТАЊУ! 

Несташица сира 

- Знате, у овом кварталу године 
производе само рупе! 
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SZÓTÁR – РЕЧНИК  
Terv-ciklusok – плански циклуси 
I. 5 éves – први петогодишњи 
II. 3 éves – други трогодишњи 
II. 5 éves – други петогодишњи 
III. 5 éves – трећи петогодишњи 
IV. 5 éves – четврти петогодишњи 
V. 5 éves – пети петогодишњи 
VI. 5 éves – шести петогодишњи 
VII. 5 éves – седми петогодишњи 

 
 
 
 
 
 

Пропагандна слика из 1950-тих година 
 
Придружите уз тврдње изворе који се за њих везују! У редове табеле упишите редни 
број одговарајућег извора! У једном реду може бити само један редни број, један извор 
је вишак, а један се појављује два пута! (1 бод по елементу.) 
  

Тврдње Редни број 
извора 

a) Систем се трудио да подстиче људе на прековремени рад у оквиру 
званичног радног времена.  

 

б) Јавна имовина је постала основа привреде.  

в) Понуда робе је била мања од потражње.    

г) Током колективизације сељаштво је изгубило своју земљу.  

д) Да би постигли релативно благостање, у Кадарово доба многи су 
имали додатно радно место. 

 

 
 

ђ) Наведите стручни назив за привредно-управљачког система тога доба који је 
окарактерисан у изворима!   
 

……………………………………………………………… 
 

ж) Установите уз помоћ извора бр. 4. у којем периоду је покренут нови привредни 
механизам! Заокружите редни број тачног одговора!  
 

1. У периоду првог петогодишњег плана  
2. У периоду трећег петогодишњег плана  
3. У периоду шестог петогодишњег плана   

5. 
Комшинице, баш 
вам је згодна 
хаљина! 

Да, мој муж је на 
првомајском радничком 
такмичењу за победу добио 
материјал!
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з) Установите на који од периода који се појављују у извору бр. 4. се односи следећа 
тврдња! Заокружите редни број одговарајућег периода! 
 

Један пештански виц је овако реаговао на успорени привреди пораст: „Постојећи 
социјализам не функционише, а онај који функционише не постоји.“ 
 
1. На  период другог петогодишњег плана 
2. На период трећег петогодишњег плана 
3. На период седмог петогодишњег плана  
 
 
 
12. Задатак се односи на домаће Цигане.  
Установите уз помоћ извора и сопственог знања, како је ко реаговао на вест о 
мешовитом циганско-мађарском браку! Ставите знак X у одговарајуће поље у 
табели! У једном реду може бити само један знак X. (0,5 бодова по елементу.) 
 
„Mindkét fél családja ellenezte, sőt a magyar szülők kifejezetten tiltották a házasság 
létrejöttét. A fiatalok ennek ellenére ragaszkodtak ahhoz. A magyar menyasszony 
családja még a lakodalomba sem volt hajlandó elmenni, annyira kínosan érintette őket 
az eset. A későbbiek során valamelyest megbékéltek. A roma férfival házasságban élő 
magyar fiatalasszony felháborodva mesélte, hogy sógora (nővérének férje), aki férjével 
együtt vállal munkát a Dunántúlon, eltagadja a köztük lévő rokoni kapcsolatot, mert 
szégyelli, hogy a sógora cigány. A roma család is idegenkedve fogadta a beházasodó 
asszonyt és elvárta, hogy alkalmazkodjon szokásaikhoz, kulturális hagyományaikhoz. 
Jóllehet a helyi nem roma társadalom teljesen tisztában van vele, hogy egy másik 
faluból származó magyar nő került Csernelybe, az asszonyt férje családjához költözése 
miatt, a cigányok közé sorolja. Miután integrálódott roma családról van szó, a 
helyiekkel létrejövő kapcsolat konfliktusmentes és intenzív, ennek ellenére a falu 
romaként identifikálja a 2 gyermekes családanyát. Bár férje kifejezetten roma 
identitással rendelkezik, aki évekig a Cigány Kisebbségi Önkormányzatban is aktív 
szerepet töltött be, családja láthatólag asszimilációs szándékkal lép fel. Ezt látszik 
igazolni, hogy a férj lánytestvére is magyar házastársat választott, s Budapesten élő 
unokatestvérei is ezt a házasodási stratégiát követik. Nagyobb fiúgyermekük magyar 
lánynak udvarol s számára már a cigányként való azonosítás sértő. A törekvés ellenére 
a helyiek cigánynak tekintik a család minden tagját.” (Kotics József antropológus)  
 
„Породице обе стране су се противиле, штавише, мађарски родитељи су изричито 
забрањивали склапање брака. Породица мађарске невесте није била вољна ни да иде на 
свадбу, толико мучно их је погодио овај случај. Касније су се донекле помирили. Млада 
Мађарица која је била у браку са ромским мушкарцем, је са огорчењем причала, да њен 
зет (сестрин муж), који са њеним мужем заједно ради у Прекодунављу, пориче њихову 
родбинску везу, јер се стиди да му је зет Циганин. И ромска породица је са противљењем 
прихватила жену која се код њих удала, и очекивала је да се прилагоди њиховим 
обичајима, културним традицијама. Иако је локалном становништву које није било 
ромско било јасно, да је једна Мађарица из другог села доспела у Чернељ, због везивања 
жене за мужевљеву породицу, сврстали су је међу Цигане. Пошто је реч о ромској 
породици која се интегрисала, и веза за локалним становништвом је без конфликата и 

8 бодова  
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интензивна, упркос томе су мајку двоје деце идентификовали као Ромкињу. Мада њен 
муж располаже изричитим ромским идентитетом, и испуњавао је годинама активну 
улогу у Циганској народносној самоуправи, његова породица на видљив начин наступа 
са асимилационом намером. То се види из тога да је мужевљева сестра такође изабрала 
мађарског брачног друга, а и браћа која живе у Будимпешти прате ову брачну стратегију. 
Њихов старији син се удвара мађарској девојци и за њега је идентификација да је 
Циганин увредљива. Насупрот њиховим настојањима, локално становништво сваког 
члана породице сматра за Циганина.“ (Јожеф Котич, антрополог) 
 
 

Тврдње Мађарска 
породица 

Циганска 
породица 

Спољни 
свет 

a) Родитељи су се толико противили 
склапању брака, да нису ни отишли на 
свадбу. 

   

b) Порекли су родбинску везу.  
 
 

  

c) Породица је очекивала, да се жена која се 
код њих удала прилагођава обичајима, 
традицији. 

   

d) Оба члана пара су сврстали међу Цигане.  
 
 

  

 
  

2 бода  
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II ТЕКСТУАЛНИ (ЕСЕЈСКИ) ЗАДАЦИ УЗ АНАЛИЗУ 

Пажљиво прочитајте! 

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

За израду: 
један кратак задатак који се односи на светску историју, 
један дугачак задатак који се односи на мађарску историју. 

Кратки задатак из светске историје и дугачки из мађарске треба да се односе на 
различита раздобља! (У табели су раздобља раздвојена дуплом линијом.) 

Пажљиво проучите задатке! 

 
Редни 
број 

Раздобља, теме Тип задатка 

Светска 
историја 
 

13. Реформација  кратак 

14. Друга индустријска револуција кратак 

Мађарска 
историја 

15. Питање кметства у доба реформи дугачак 

16. Циљеви 1956. и 23. октобар дугачак 
 
Након што сте проучили задатке, заокружите редне бројеве изабраних задатака! 

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

Редни бројеви 
изабраних 
задатака 

Означавање  
избора знаком 

X 
13. и 16.  

14. и 15.  

 
Од задатака урадите само два изабрана задатка, остало оставите празно! Своје 
одговоре напишите на тачкасту линију која се налази иза задатака истог типа! 
 

Пре почетка израде задатака проучите упутство које се налази на страни 2! 
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 реформацију.  (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања Лутерову критику организације 
католичке цркве и њеног материјалног стања! Осврните се на то шта су непосредни 
разлози настанка реформације!  
 
„A pápa nem isteni jogon vagy Isten igéje alapján feje az egész keresztyénségnek, mert 
ilyen csak egy van: a Jézus Krisztus. Hanem csak a római gyülekezetnek és azoknak a 
püspöke és lelkésze, akik önként vagy emberi kapcsolatok, azaz világi felsőbbség 
jogán csatlakoztak hozzá, de nem azért, hogy uruk legyen, hanem hogy vele mint 
keresztyén testvérek és munkatársak együtt éljenek, ahogyan ezt a régi zsinatok […] 
is tanúsítják. Most azonban egyetlen püspök sem meri a pápát »testvérnek« szólítani, 
mint abban az időben, hanem »legkegyelmesebb urának« kell őt neveznie, még király 
vagy császár létére is!” (Luther Márton, 1537) 
 
„Папа није божијим правом или на основу проповеди Бога глава целокупног 
хришћанства, зато што постоји само један: Исус Христос. Него је само римској верској 
заједници и онима бискуп и свештеник, који су се добровољно или људским везама, 
значи по праву светске супериорности њему прикључили, али не зато да би им био 
господар, него да са њим као хришћанска браћа и сарадници живе заједно, како то стари 
синоди [...] и сведоче. Међутим, сада се ни један бисуп не усуђује да ослови папу са 
„брате“, као у оним временима, него га треба ословљавати са „најмилостивији 
господару“, још и у присуству краља или цара!“ (Мартин Лутер, 1537.) 
 
 
14. Задатак се односи на другу индустријску револуцију.  (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања промене које су настале у 
индустрији у доба друге индустријске револуције!  
 
„A bankok élén álló személyek vitathatatlan érdeme, hogy a törekvések fölismerésével 
s a nélkülözhetetlen tőke előlegezésével segítették a fejlődést, gyakran nagy 
kockázatoktól sem riadva vissza. Így szinte magától értetődik, hogy azok a bankok, 
amelyek nagy kockázatot vállalva támogatták az iparosítást, megpróbáltak, az esetek 
többségében sikerrel, tartós és döntő ellenőrzéshez jutni az ipari korporációk 
[vállalatcsoportok] felett.” (Német ipartörténeti munka a német bankok szerepéről) 
 
„Неоспорна заслуга људи који су стајали на челу банака је што су препознали тежње и 
авансирањем капитала без којега се не може потпомогли развој, често не одступајући 
пред великим ризиком. Тако се скоро само од себе подразумева, да су оне банке, које су 
преузимајући велики ризик подржавале индустријализацију, покушале, у већини 
случајева са успехом, дођу до трајне и одлучујуће контроле над индустријским 
корпорацијама [групама предузећа].“ (Немачки индустријско-историјски рад о улози 
немачких банака) 
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Редни број изабраног кратког задатка који се односи на светску историју: ……      
Израда задатка: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Аспекти 
Могући 

број 
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 И 3  

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

Д1 3  

Д2 3 
 

Укупан број бодова / број испитних бодова 17  
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15. Задатак се односи на главна питања у доба реформи. (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања питање кметства у доба реформи! 
У одговору објасните зашто је у доба реформи питање кметства постало један од 
главних проблема! 
 
„Ki nem tapasztalta, ki robotban is, és béresek által [is] [...] dolgozott, hogy azon 
munkát, melyet egy egész helyes [telkes] jobbágy rossz ekéjével, filigrán [törékeny] 
szekerével, gyenge marhájával 52 nap, vagy ügyetlen cselédje és gyenge korú gyer-
meki által 104 nap tud végezni, [ő] maga béreseivel, jó szerszámokkal és erős marhával 
[...] a mondott idő egy harmad része alatt nem vihette végbe!” (Széchenyi István: Hitel, 
1830) 
 

„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, 1830.) 
 

 Устанак кметова 1831. године 
 

„Minél több szabad, jussokkal bíró tagokból áll egy nemzet, annál hatalmasabb. Ha a 
polgári alkotmánynak malasztját [áldásait] a parasztság is érezni fogja s azokban 
részesülend, bizonnyal szívén fog annak fennmaradása és öregbedése fekünni 
ahelyett, hogy most, midőn azon alkotmánynak inkább csak terheit, de hasznát majd 
nem is érzi, vagy ellenséges idegenséggel van az iránt.” (Wesselényi Miklós: 
Balítéletekről, 1833) 
 
„Што нација има више таквих чланова који располажу имовином, тим је јача. Ако ће 
предности грађанског устава осетити и сељаштво, и ако ће имати користи од њега, 
свакако ће имати на срцу његов опстанак и његово одржавање. А сада, када сноси само 
терете устава, а користи од њега нема, непријатељски се односи према њему.“ (Миклош 
Вешелењи: О погрешним судовима, 1833.)  

SZÓTÁR – РЕЧНИК  
Idénymunkások – сезонски 

радници 
Vesztegzár – карантин 
A felkelés területe – територија 

устанка 
Gabona – жито 
Kolera – колера 
 
(остало су географски појмови) 
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16. Задатак се односи на револуцију из 1956. године. (дугачак) 
Прикажите уз помоћ делова извора и сопственог знања основне циљеве револуције 
1956. године, односно историју догађаја који су се десили првог дана револуције! 
Немојте писати о даљем току револуције! 
 

„1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról, a 
békeszerződés határozatai alapján. […] 
14. A meglévő, magyar néptől idegen címer helyett, kívánjuk a régi magyar Kossuth-
címer visszaállítását. […] Követeljük, hogy március 15-e nemzeti ünnep, s 
munkaszüneti nap legyen, október 6-a pedig nemzeti gyászünnep és iskolai szünnap 
legyen.” 
 

„1. Захтевамо са све совјетске трупе напусте Мађарску, на основу одлука мировног 
уговора. [...] 
14. Уместо постојећег, мађарском народу страног грба, желимо да се врати стари 
мађарски Кошутов грб. [...] Захтевамо да 15. март буде национални празник и нерадни 
дан, а 6. октобар да буде дан народне жалости и да школе не раде на тај дан.“ 
 
„5. Általános egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban, több párt 
részvételével, új Nemzetgyűlés megválasztása céljából. Követeljük a munkásság 
sztrájk-jogának biztosítását. […] 
12. Teljes vélemény-, szólás- és sajtószabadságot, szabad rádiót követelünk.” 
 

„5. Захтевамо у држави равноправне и тајне изборе са учешћем више партија, ради избора 
нове Народне скупштине. За раднике захтевамо осигуравање права на штрајк.  
12. Захтевамо потпуну слободу мишљења, говора и штампе, слободни радио.“ 
 
„7. Követeljük az egész magyar gazdasági élet átszervezését, szakembereink 
bevonásával. Vizsgálják felül a tervgazdaságon alapuló egész gazdasági 
rendszerünket, a hazai adottságoknak és magyar népünk létérdekeinek szem előtt 
tartásával. […] 
10. Követeljük a beszolgáltatási rendszer új alapokra való fektetését és a termények 
okszerű felhasználását. Követeljük az egyénileg gazdálkodó parasztok egyenrangú 
támogatását.” (Részletek a Műszaki Egyetem diákjainak követeléseiből) 
 

„7. Захтевамо реорганизацију целокупног привредног живота Мађарске, у сарадњи са 
нашим стручњацима. Нека се преиспита целокупни привредни систем који се заснива на 
планској привреди, узимајући у обзир домаће квалитете и интересе опстанка мађарског 
народа. [...] 
10. Захтевамо постављање система обавезног откупа на нове темеље и разумно 
коришћење приноса. Захтевамо помагање приватних сељачких газдинстава.“ 
(Делови из захтева студената техничког универзитета) 
 
 
Редни број изабраног дугачког задатка који се односи на мађарску историју: ……      

Израда задатка: 
 

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

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



Történelem szerb nyelven 
középszint 

1712 írásbeli vizsga 24 / 28 2017. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Történelem szerb nyelven 
középszint 

1712 írásbeli vizsga 25 / 28 2017. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Аспекти 
Могући 

број 
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  

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

Д1 3  

Д2 3  

Д3 3  

Д4 3  

Укупан број бодова / број испитних бодова 33  



Történelem szerb nyelven 
középszint 

1712 írásbeli vizsga 26 / 28 2017. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  



Történelem szerb nyelven 
középszint 

1712 írásbeli vizsga 27 / 28 2017. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 



Történelem szerb nyelven 
középszint 

1712 írásbeli vizsga 28 / 28 2017. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 

  
број бодова 

максималан  elért 

I Једноставни, 
кратки задаци 

1. Грчка култура 4  
2. Средњовековни градови 3  
3. Привредне реформе Кароља I 4  
4. Просвећеност 4  
5. Мохачка битка 5  
6. Идеје у XIX веку 4  
7. Привреда у доба дуализма 4  
8. Холокауст 4  
9. Мађарска спољна политика између 

два светска рата 4  
10. Европска унија 4   
11. Мађарска привреда у XX веку 8  
12. Цигани у Мађарској 2  

Укупно 50  
I Постигнут број бодова заокружен на цео број  

II Текстуални 
(есејски) задаци 

уз анализу 

13. Реформација 17  
14. Друга индустријска револуција 17  
15. Питање кметства у доба реформи 33  
16. Циљеви 1956. и 23. октобар 33  

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 választ igénylő feladatok   
II. Szöveges (kifejtendő) feladatok   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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