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Важне информације 
Дајте једносмислене одговоре, примењујте једносмислене ознаке – такође и у случају 
да исправљате! 
Трудите се да у одговорима истакнете суштину, немојте да прекорачите 
расположиво место за одговор! 
Напишите само онолико елемената одговора колико се то захтева у задатку! (Ако 
пишете више, одговор оцењујемо по редоследу како је написано.) 
Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! 

 
Приликом решавања задатака имајте на уму следеће савете! 

 Пажљиво прочитајте задатке!  

 Пажљиво пратите упутства у задацима!  

 Проучите из 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 можете користити дозвољена средства: карте 
средњошколског Историјског атласа и (правописни) двојезични речник! 
Обартите пажњу да се имена личности, топографски подаци и појмови вреднују 
само ако су написани тачно по 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, свој став, 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. 
Желимо вам пуно успеха у раду! 
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I КРАТКИ ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ ЈЕДНОСТАВАН ОДГОВОР 
 

1. Задатак се односи на стару грчку културу. 
Решите задатке уз помоћ реконструкционих слика и сопственог знања! 
 
A)           Б) 

 
В) 

 
Г) 

 
У следећу табелу упишите назив насеља о којем се говори у опису! Спојте опис са 
одговарајућом сликом! Упишите слово које је поред слике у одговарајуће поље! 
Једна слика је вишак.  (0,5 бодова по елементу.) 
 

Опис Назив 
насеља 

Слово 
поред 
слике 

а) У доба процвата је била центар грчког света и класичне 
грчке културе. У центру града се издизала једна стрма стена 
која је на врху била равна, а на њој се после победничког 
рата против Персијанаца одвијала градња. Најзначајније 
дело је храм подигнут у част богиње заштитнице града и 
скулптура те богиње. 

  

б) Град који је основао Александар Велики био је центар 
културе у доба хеленизма. Изграђен је на основу тачних 
инжењерских пројеката, саобраћај су олакшавали широки 
путеви. Град је привлачио масе трговаца и туриста, чувени 
светионик је омогућавао да бродови могу пловити и после 
сумрака. 
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в) Центар је био Свети луг којег су окруживали хала са 
стубовима, камени зидови и ризнице полиса. Ту се издизао 
Зевсов храм, и ту су подизали споменике победницима 
игара које су редовно организовали у част врховног бога. 
Грци су за почетак рачунања времена сматрали прву 
записану годину одржавања игара. 

  

 

г) Поставите у хронолошки редослед описе из претходног дела задатака на основу 
подвучених реченица! У следећу табелу упишите слово поред описа! Почните са 
најранијим! (1 бод) 
 
 
 
 
 
 
2. Задатак се односи на друштво у средњовековној Европи. 
Придружите изворима стручни израз који се везује уз њих! У табелу испод слова 
извора упишите редни број одговарајућег стручног израза! Два стручна израза су 
вишак.  (1 бод по елементу.) 
 
Стручни изрази: 

1. јеретик 2. кмет 3. витез 4. патриције 5. плебејци 6. монах 
 
a) 

 
              Средњовековни приказ 

b) „A római egyház nem egyház, hanem 
utálatosak csoportosulása. […] A temp-
lomban folytatott mise nem isteni 
szolgálat, és ezért senki sem köteles 
templomba járni.” (XIII. századi irat)  
б) „Римска црква није црква, него је 
груписање одвратних. [...] Литургија у 
цркви није божија служба и зато нико није 
обавезан да иде у цркву.“ (Запис из XIII 
века) 
c) „Hallgasson naponta jámbor 
elmélyedéssel misét, kockáztassa életét 
merészen a katolikus hitért, szabadítsa 
meg a szentegyházat minden zaklató-
jától, védje meg szorongattatásukban az 
özvegyeket, árvákat, kerülje az igaz-
ságtalan háborúkat.” (Középkori krónika) 
в) „Слушајте дневно литургију дубоком 
побожношћу, храбро ризикујте свој 
живот за католичку веру, ослободите 
свету цркву од сваког ко је узнемирава, 
заштитите од страха удовице, сирочад, 
избегавајте неправедне ратове.“ 
(Средњовековна хроника) 

1. 2. 3. 

   4 бода  
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d) „Azután jön a virágvasárnap, az Isten által megáldott ünnep, amikor a földesúr 
számára juhjárandóságot kell adni. Húsvétra […] robottal tartoznak. Ezután  
a kovácsműhelybe kell menniük lovat patkoltatni, mert itt az ideje, hogy fáért 
menjenek az erdőre.” (Középkori krónika) 
 

г) „После долазе Цвети, празник који је Бог благословио, када властелину треба дати 
овцу као следовање. За Васкрс [...] дугују кулук. После тога треба да иду у ковачку 
радионицу да поткивају коње, јер је време да се иде у шуму по дрва.“  (Средњовековна 
хроника) 
 

Слово поред извора a) б) в) г) 

Редни број стручног израза     
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Задатак се односи на привреду Мађарске у средњем веку. 
Решите задатке уз помоћ скице карте и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 

 
Рудници и коморе у Мађарској у првој половини XIV века 
 
a) Наведите име владара чије мере су подстакле отварање рудника који су на скици 
карте! 
 

……………………………………………………. 
 

4 бода  

SZÓTÁR – РЕЧНИК 
Bányaváros – Рударски град 
Jelentősebb bánya – Значајнији  
                           рудник 
Pénzverő kamara székhelye –  
     Седиште коморе за ковање  
     новца 
Sókamara székhelye – Седиште   
                        коморе за со 
Harmincadhivatal –      
    Канцеларија за тридесетину 
Pénzverő kamara határa –  
      Граница коморе за ковање    
      новца 
A Magyar királyság határa –  
      Граница Мађарског   
      краљевства 
Ezüst, arany – сребро, злато 
Réz, vas – бакар, гвожђе 
Só – со 
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б) Наведите назив минералног блага на које се односи опис! Изаберите један од 
минерала који су на карти!  
 

У средњем веку вредно минерално благо, а у Мађарској су га ископавали у Ердељу 
(Трансилванији). Ископавање је било искључиво право краља, а производњу су 
надзирале канцеларије у седиштима комора основаних искључиво за тај циљ. 
 
………………………………………………………  
 
в) Трговина којих артикала од наведених је била карактеристична на путном 
правцу означеном стрелицом редним бројем 1? Заокружите слово поред тачног 
одговора!  
 

A) племенити метали, рогата марва, вино 
Б) зачини, свила, робови 
В) метална роба, оружје, сукно 

 
d) Трговина којих артикала од наведених је била карактеристична на путном 
правцу означеном стрелицом редним бројем 2.? Заокружите слово поред тачног 
одговора! 
 

A) жито, восак 
Б) сукно, оружје  
В) племенити метали, луксузни артикли 
 
 
 
 
 
 

4. Задатак се односи на енглеску уставну монархију. 
Одлучите уз помоћ слике и сопственог знања који од цитираних делова 
Декларације о праву обезбеђује делокруг гране власти приказане на слици! 
Упишите редни број одговарајуће гране власти у поље у табели! У један ред упишите 
само један редни број! Један исти редни број може бити у више редова, не морају се сви 
редни бројеви искористити. (1 бод по елементу.) 
 

 
Шема енглеске уставне монархије 
 

4 бода  

SZÓTÁR – РЕЧНИК 
Király – Краљ 
Parlament – Парламент 
Lordok háza – Горњи дом (Дом лордова) 
Közrendűék háza – Доњи дом (Грофовије  
                                 и градови) 
Kormány – Влада  
Esküdtbíróságok – Судови са поротом 
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Делови из  Декларације о праву Редни број 
гране власти 

a) „Hogy a bitorolt hatalom, t. i. a törvények ideiglenes hatályon 
kívül helyezése […] csupán királyi tekintély alapján […] 
törvénytelen.” 
а) „Да је узурпирана власт, односно привремено стављање закона 
ван снаге [...] само на основу краљевог ауторитета [...]незаконито.“ 

 

b) „Hogy az egyházi törvényszékeknek és más hasonló 
bizottságoknak vagy törvényszékeknek elrendelése, illetőleg 
felállítása törvénytelen és veszedelmes.” 
б) „Да је прописивање, односно постављање  црквених судова или 
других сличних већа или судова незаконито и опасно.“ 

 

c) „Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel bármely ürügy vagy 
kiváltságok alapján […] hosszabb időre és más módon, mint 
ahogyan a megajánlás megszabta vagy meg fogja szabni, 
törvénytelen.” 
в) „Да је подизање новца у име круне или под било којим изговором 
или на основу привилегије [...] на дуже време и на други начин, као 
што то одређује или ће одредити препорука, незаконито.“  

 

 
 
 
 
5. Задатак се односи на историју Мађарске у XVIII веку. 
Решите задатaк уз помоћ делова извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 
A) „Őseink, miként minden más dologban, akként ebben is bölcs előrelátással úgy 
intézkedtek, hogy a nevelésről való legfelsőbb gondoskodást és a nemes tudományok 
igazgatását hazai törvényeink rendelkezéseiből a fenntartott királyi felségjogok közé 
iktatták; magát e nagy feladatnak végrehajtását pedig az ország politikai hatóságaira 
bízták.” 

А) „Наши преци су, као и у свим другим стварима, тако и у овој мудром визијом 
одредили да су највиши ниво бриге о васпитању и управљање племенитим наукама из 
одредаба наших домаћих закона увели у суверено краљевско право; а извршавање овог 
великог задатка поверили су политичким властима државе.“ 
 
B) „Kívánatos volna ugyan, hogy a falusi fiatalság nyári és téli időben egyaránt 
mindaddig köteleztessék az oktatásban való részvételre, míg a mezei munkák 
végzésére alkalmas kort el nem érte, ezt azonban csak nagyon kevesektől lehet 
elvárni.”  
(Részletek a Ratio Educationis című oktatási rendeletből) 
Б) „Било би пожељно да сеоска омладина лети и зими подједнако има обавезу да се 
укључи у образовање, док не достигне узраст за обављање пољских послова. Међутим, 
то се може очекивати од веома малог броја њих.“ 
(Делови из образовне уредбе Ratio Educationis) 
 

3 бода  
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a) Наведите име владара који је издао ову уредбу! 
 
…………………………………………………………. 
 

б) Карактеристичне црте којег система управљања осликава Уредба? Заокружите 
редни број тачног одговора! 
 

1. уставна монархија 
2. просвећени апсолутизам 
3. сталешка монархија 

 
в) Наведите назив једног од главних слојева друштва на који се односи извор под 
словом Б)! 
 
…………………………………………………………. 
 

г) Одлучите на основу извора под словом Б) да ли је следећа тврдња тачна или 
нетачна! Подвуците тачан одговор! 
 
Уредба Ratio Educationis је увела обавезно школовање. 
 

тачно  /  нетачно 
 
 
 
 
6. Задатак се односи на идеје XIX века.   
Решите задатке на основу извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 
a) Допишите на тачкасте линије испод извора редни број идеје које се везује уз њих!  
Један редни број је вишак!  
 
Идеје: 
1. социјалдемократија    2. либерализам      3. комунизам    4. хришћански социјализам 
 
A) „A burzsoázia mindinkább megszünteti a termelési eszközök, a birtok és a népesség 
szétforgácsoltságát. A népességet összesűrítette, a termelési eszközöket centralizálta, 
és a tulajdont kevés kézben koncentrálta. […] Nyíltan kijelentik, hogy céljaik csakis 
minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetők el. Reszkessenek az 
uralkodó osztályok egy kommunista forradalomtól. [Az elnyomottak] e 
forradalomban csak láncaikat veszíthetik. Cserébe egy egész világot nyerhetnek.” 
(Marx és Engels, 1848)  

А) „Буржоазија све више укида располућеност привредних средстава, поседа и 
становништва. Становништво је згуснула, привредна средства је централизовала, а 
власништво је концентрисала у рукама малобројних. [...] Јавно говоре да се до њихових 
циљева може доћи само путем насилног рушења сваке досадашње друштвене класе.  
Нека дрхте владајуће класе од комунистичке револуције. [Потлачени] у овој револуцији 
могу да изгубе само своје ланце. Заузврат могу да добију читав један свет.“ (Маркс и 
Енгелс, 1848) 

…….. 

4 бода  
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B) „A termelés és szinte a teljes kereskedelem egy kisebbségnek jutott a hatalmába, 
úgyhogy néhány dúsgazdag ember a szegények hatalmas tömegeire rakhatta a 
szolgaság jármát. […] A vallás parancsai […], felettébb alkalmasak a szegények és a 
gazdagok megbékítésére és viszonyuk szabályozására, mivel mindkét osztályt 
figyelmeztetik kölcsönös kötelességeikre, különösen azokra, amelyek az igazságosság 
követelményei.” (XIII. Leó, 1891)  

Б) „Производња и скоро цела трговина је доспела у власништво једне мањине, па је 
неколицина баснословно богатих људи ставила окове ропства на огромне масе. [...] 
Наредбе вере [...] су изузетно погодне за помиривање сиромашних и богатих и за 
усмеравање њиховог односа, пошто оне обе класе подсећају на обостране дужности, 
посебно на оне које су захтеви правичности.“ (Лав XIII, 1891) 
 

…….. 

C) „A demokrácia elérése, a demokratikus politikai és társadalmi szervezetek 
megalakulása jelenti a szocializmus megvalósításához nélkülözhetetlen előfeltételeket. 
[…] A modern társadalom liberális szerveződései […] rugalmasak, és képesek a 
változásra, a fejlődésre. Nem megsemmisíteni kell azokat, hanem csak fejleszteni.” 
(Bernstein, 1899)  

В) Стицање демократије, формирање демократских политичких и друштвених 
организација значи неопходне предуслове за остваривање социјализма. [...] Либералне 
организације модерног друштва [...] су флексибилне и способне су на промену и на 
развој. Не треба их уништити, већ их треба развијати.“ (Бернштајн, 1899) 
 

……… 
 
б) Наведите назив друштвеног слоја чије стање желе поправити аутори наведених 
извора!   
 

……………………………………… 
 
в) Објасните својим речима у чему су видели разлог друштвених супротности 
аутори извора А) и Б)!    
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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7. Задатак се односи на мађарско друштво у доба дуализма. 
Завршите реченице тако да се у њима формулише директна последица из података 
једног од наведених извора! Један извор је вишак. (1 бод по елементу.) 
 

Очекивано просечна дужина 
живота  приликом рођења у 

Мађарској (1890–1910) 

Година Просечна дужина  
живота (године) 

1890 35 
1900 37 
1910 40 

Становништво Будимпеште (у 1869 
Пешта, Будим и Стари Будим)  

(1869–1910) 
Година Број становника 

1869   269 000 
1900   881 434 
1910 1 110 439 

 
Етничка расподела становника у Пешти (1880–1906) 

етн. група 1880 1890 1900 1906 
Мађари        56,7         67,1        79,6        85,1 
Немци        34,3         23,7        14,0          9,4 
Словаци          6,1           5,6          3,4          2,6 

 
Просечна старост жена 

које се удају у Мађарској 
(1851–1921) 

Година 
Просечна 

дужина живота 
(године) 

1851 19 
1876 21 
1921 25 

Исељавање из Мађарске (1891–1910) 
Период Број исељеника 

(хиљаду особа) 
1891–1895 125 
1896–1900 161 
1901–1905 550 
1906–1910 686 

 
a) Код жена се повећао проценат школованих и запослених, зато су се … 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

б) Побољшале су се исхрана и здравствене услуге, захваљујући томе … 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

в) Развој фабричке индустрије је довео и до структурних промена насеља, дакле … 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

г) На прекретници векова због пада броја великих  јавних грађевинских радова у главном 
граду и у провинцији, многи из слоја сиромашног сељаштва су остали без посла, а као 
последица … 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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8. Задатак се односи на Први светски рат. 
Установите на којe зараћенe државe се односе описи у табели! Упишите редни број 
којим је држава означена на карти у одговарајуће поље табеле! (1 бод по елементу.) 
 

 
Европа у 1914. 

 

Опис државе Редни број 
државе

а) Ранији савезници су спречили њено ширење на Балкану. Зато је и 
упркос деспотском уређењу ступила у савез са либералним, уставним 
силама. 

 

б) Њен циљ је био очување многонационалног царства. Зато је ступила у 
савез са својим суседом, најјачом силом у Европи. 

 

в) Глани циљ јој је била освета због једног пораза због којег је изгубила 
територију. Зато је зауставила колонијалне намере и склопила савез са 
највећом колонијалном силом. 

 

г) Прикључила се једном савезничком блоку зато што су је у 
колонијалним настојањима спречавале највеће колонијалне силе. У рат 
је ипак ступила на другој страни. 
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9. Задатак се односи на историју Мађарске за  време Другог светског рата. 
(комплексни тест задатак)  
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 
A) „A vezetésem alatt alakult új kormány […] a külpolitikában […] a legmelegebben 
ápolni fogja a magyar–német jó viszonyt. […] A Magyarország területére [nemrég] 
érkezett német csapatok […] kölcsönös egyetértésben a bolsevizmusban való közös 
küzdelmünkben fognak segíteni.” (Sztójay Döme miniszterelnök körtávirata a magyar 
követségeknek) 
А) „Под мојим руководством формирана нова влада [...] у спољној политици [...] 
најтоплије ће неговати мађарско-немачке добре односе. [...] Немачке трупе [...] које су 
[недавно] стигле на територију Мађарске ће нас [...] у узајамној слози помагати у 
заједничкој борби против бољшевизма.“ (Циркуларни телеграм Диме Стојаија 
мађарских амбасадама) 
 
B) „Távbeszélőn történt érdeklődésemre e pillanatban értesülök Sztójaytól, hogy a 
kormányzó, nyilvánvalóan a magyar kormánnyal egyetértésben leállította a 
zsidóakciók folytatását.” (Edmund Veesenmayernek, Hitler megbízottjának levele 
Ribbentrop német külügyminiszterhez) 
Б) „Приликом мог интересовања путем телефона сада сам обавештен са стране Стојаија 
да је гувернер, вероватно у сагласности са мађарском владом зауставио наставак 
јеврејске акције.“ (Писмо Хитлеровог намесника Едмунда Везенмајера  немачком 
министру спољних послова Рибентропу) 
 
C) „Szálasi személyi felelősségét hangsúlyozva ígéretet tett, hogy a magyar nemzet 
minden vonatkozásban teljesíteni fogja kötelességét. Bárhol vívják is meg a döntő 
csatát, a Dunánál, a Balatonnál vagy Bécs falai alatt, Németország mindenkor 
számíthat Magyarországra. Magától értetődik, hogy a területileg nagyrészt megszállt 
ország csak még megmaradt erejével tud a harcban osztozni.” (Feljegyzés Hitler és 
Szálasi megbeszéléséről) 
В) „Салаши је, наглашавајући личну одговорност, обећао да ће мађарска нација испунити 
своје обавезе у сваком погледу. Било где да се одвија одлучујућа битка, код Дунава, код 
Балатона, или под зидинама Беча, Немачка може да рачуна на Мађарску. Само по себи 
се подразумева да добрим делом окупирана земља може да учествује у борби само са још 
преосталом снагом“ (Белешка о договору између Хитлера и Салашија) 
 
a) Које године су настала сва три извора? 
 
година: …………………… 
 

б) Наведите стручни термин за меру за коју извор Б) користи израз „јеврејска 
акција“! 
 
…………………………………………….. 
 

в) Наведите државу против које се води битка на коју указују извори А) и В)! 
 
…………………………………………….. 
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Утврдите на који извор се односе тврдње у табели. Упишите ознаку Х у 
одговарајући стуб табеле. У једном реду може бити само једна ознака Х. 
 
 
 

Тврдња А) Б) В)
г) Мађарска влада је покушавала олабавити своју зависност од 
Немачке. 

   

д) Мађарска је током рата често била под страном војном 
окупацијом. 

   

ђ) Мађарска је постала ратна територија. 
 

   

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

A) „A dolog lényege az, hogy Európa szükségletei a következő 3-4 évben sokkal 
nagyobbak a külföldi – főleg amerikai – élelmiszerek és alapvető termékek iránt, mint 
amiért jelenleg fizetni képes, ezért további segítségre van szükségük.” (Az Egyesült 
Államok külügyminisztere)  

А) „Суштина ствари је да ће потребе Европе у следеће 3-4 године бити много веће за 
страним – првенствено америчким – намирницама и основним производима, него што је 
тренутно у стању да плати, зато им је потребна даља помоћ.“ (Министар спољних послова 
Сједињених држава) 
 
B) „Most elértük azt, amit a két világháború között hiába reméltünk: az Amerikai 
Egyesült Államok kinyilvánítja, hogy Amerika számára sem a béke, sem a biztonság 
nem jön el addig, amíg Európa veszélyben lesz.” (A francia külügyminiszter) 

Б) „Сада смо постигли оно чему смо се узалуд надали између два светска рата: Сједињене 
америчке државе су изјавиле да за Америку нема ни мира, ни сигурности док је Европа 
у опасности.“ (Министар спољних послова Француске) 
 
C) „E vonal mögött vannak Közép- és Kelet-Európa régi államainak összes fővárosai 
– Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia. Mindezek a híres 
városok és országuk lakossága a szovjet szférában fekszik.” (Egy brit politikus) 

В) „Иза ове линије су сви главни градови старих држава централне и источне Европе – 
Варшава, Берлин, Праг, Беч, Будимпешта, Београд, Букурешт и Софија. Сви ови чувени 
градови и становништво њихових држава леже у совјетској сфери.“ (Један британски 
политичар) 
 
a) У којем периоду су настала сва три текста? Заокружите редни број тачног 
решења! 
 

1. 1945–50  2. 1955–60  3. 1961–65 
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б) Напишите стручни израз за „линију“ која се помиње у извору В)! 
       

….…………………..………. 
 

в) Шта је био циљ Сједињених држава пружањем помоћи која се спомиње у извору 
А)? Заокружите редне бројеве два тачна одговора! 
 
1. Због кризе изазване хиперпродукцијом било је одмах потребно пласирати америчке 

производе у Европу. 
2. Европа је обнављањем привреде на дужи период могла бити важно тржиште за 

америчке производе. 
3. Сједињене државе су желеле спречити да привредне потешкоће у Европи помогну 

ширење комунистичких идеја и совјетско преузимање власти. 
4. Сједињене државе су биле принуђене да се такмиче са Совјетским савезом, и да 

пружају исту толику финансијску помоћ државама које су биле у зони утицаја, као и 
Совјети у њихову зону. 

5. Сједињене државе су желеле спречити масовно насељавање Европљана на амерички 
континент. 

 
 
 
11. Задатак се односи на прелазак Мађарске на тржишну привреду.  
Решите задатке уз помоћ табеле и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 

Привредни показатељи и подаци производње у Мађарској 1989–1998 
 БГП* 

(%) 
Производња 

боксита** 
(тона) 

Производња 
пластике 

(хиљаду тона) 

Производња 
аутобуса 
(комада) 

1989    100 2 644 643 11 980 
1990 96,7 2 559 615 7 994 
1991 84,9 2 037 657 4 970 
1992 82,3 1 721 696 3 572 
1993 81,8 1 561 675 3 181 
1994 84,2 836 720 1 625 
1995 85,5 1 015 764 1 207 
1996 85,5 1 056 786 967 
1997 88,3 743 855 1 951 
1998 92,1 909 982 1 232 

*БГП = бруто годишњи производ (GDP); **боксит = руда алуминијума 
 
Која тврдња оправдава (образлаже) промену следећих производних података и 
привредних показатеља који се могу очитати из табеле! Заокружите редни број 
тачне тврдње!  
 
a) Формирање БГП-а у периоду1989–1993: 

1. Поновним уједињењем Немачке настало је идеално извозно тржиште за 
мађарску робу. 
2. Приватизација је унапредила поједине привредне гране, тако и производњу у 
хемијској индустрији. 
3. Укидањем планске привреде привредне гране које су биле у губицима су 
пропале. 

4 бода  
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б) Формирање производње аутобуса у периоду1989–1998: 
 1. Стручна радна снага се одселила у иностранство. 
 2. Спољна тржишта (Савет за узајамну економску помоћ-СЕВ, Совјетски савез) 

су укинута. 
3. Жељезнички саобраћај је представљао све јачу растућу конкуренцију. 

 
в) Промена производње боксита  у периоду1989–1998: 

 1. У том периоду су у алуминијумској индустрији увели ефикасније поступке 
производње. 

 2. Социјалистички развој индустрије је био предимензионисан у односу на захтеве 
тржишне привреде. 

 3. У периоду транзиције су се исцрпиле резерве боксита у Мађарској.  
  
г) Формирање производње пластике у периоду1989–1998: 

1. За мађарским производима хемијске индустрије је постојала стварна потреба и 
на мађарском, и на руском тржишту. 
2. Изласком совјетских предузећа нестала је конкуренција у мађарској хемијској 
индустрији. 
3. Југославија која се распала на више држава је представљала већу потражњу. 

 
 
 
12. Задатак се односи на живот Рома у Мађарској. 
Решите задатак на основу извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 

„A romákon belül közel kétszeres (36,8 százalék) a 15 év alattiak aránya, mint a teljes 
népességben (16,8 százalék). A 60 évnél idősebbek aránya még jelentősebb eltérést 
mutat. A romákon belül 3,9 százalék tartozik ebbe a korcsoportba, a teljes népességen 
belül több mint ötször ennyien (20,2 százalék).  

A tizennégy évesnél idősebb roma nőkön belül az egy főre jutó élveszületések 
számában jelentős különbségek vannak iskolai végzettség szerint. A legfeljebb nyolc 
általános iskolai osztályt végzettek átlagosan 2,7 gyereket szülnek, a szakiskolát 
végzettek 1,68-at, az érettségizettek 1,61-et. […] Noha a szociális ellátások jelentik a 
mélyszegénységben élő, munkanélküli családok legbiztosabb jövedelemforrását, 
költségeiket egyáltalán nem fedezik. A gyerekek növekvő számát ráadásul nem követi 
az ellátások hasonló mértékű növekedése; minél több gyerek van egy háztartásban, 
annál kevésbé fedezik a jóléti transzferek [állami juttatások] a velük kapcsolatos 
költségeket. […] Ha valóban tudatos családtervezés jellemezné a sokgyerekes, 
mélyszegény háztartásokat, akkor a fenti körülmények ismeretében minél kevesebb 
gyereket vállalnának. 

A Marketing Centrum 2004-es felmérése szerint a rendszeres alkoholfogyasztás 
kevésbé jellemző a romákra, mint a teljes népességre, 12 százalékuk iszik szeszes italt 
naponta vagy hetente többször. Ezzel szemben a dohányzás súlyos problémát jelent. 
A romák 75 százaléka dohányzott, közülük 65 százalék most is rendszeresen rágyújt.” 
(A romák helyzete Magyarországon, a Policy Solutions elemzése, 2012) 
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„ Међу Ромима је скоро двоструко већи (36,8 процената) број особа испод 15 година, 
него међу целокупном становништву (16,8 процената). Однос међу старијима од 60 
година показује још веће одступање. Међу Ромима само 3,9 процената спадају у ту 
старосну групу, док у осталом делу становништва више од пет пута толико њих (20,2 
процента). 

У групи Ромкиња старијих од четрнаест година у броју живо рођене деце по глави 
такође постоји велика разлика према завршеној школској спреми. Жене са завршеном 
основном школом од осам разреда у просеку рађају 2,7 деце, оне које су завршиле 
стручну занатску школу 1,68 деце, оне које имају матуру 1,61 деце. [...] Мада социјална 
опскрба значи најсигурнији приход у породицама које живе у тешкој сиротињи, те 
помоћи уопште не покривају њихове трошкове. Број деце у порасту не прати пораст 
социјалне помоћи, што је више деце у једном домаћинству, тим мање покрива социјална 
помоћ [државна давања] трошкове у вези њих. [...] Уколико би домаћинства у тешкој 
сиротињи са много деце карактерисало свесно планирање породице, тада би се они, 
познавајући горе наведене прилике, одлучили за што мање деце. 

Према анкетирању „Маркетинг центрума“ из 2004. године редовно конзумирање 
алкохола је мање карактеристично за Роме у односу на целокупно становништво. 12 
процената Рома пије дневно или недељно више пута алкохол. Насупрот томе, пушење 
представља озбиљан проблем. 75 процената Рома је пушило, а од тога 65 процената и 
данас редовно пуши.“  
(Стање Рома у Мађарској, анализа Полиси система, 2012) 
 
a) Који је демографски разлог осим великог броја живорођења да се старосна 
структура Рома знатно разликује од старосне структуре целокупног становништва? 
 

……………………………………………………….. 
 
б) Зашто је већи однос живорођења међу Ромима него код целокупног 
становништва? Заокружите редни број она два одговора које потврђује горе 
наведени извор! 
 
1. Зато, јер се повећавањем броја деце повећава и државна помоћ по детету. 
2. Зато, јер је за сиромашне породице мање карактеристично свесно планирање 
породице. 
3. Зато, јер су у култури Рома многочлане породице јако поштоване. 
4. Зато, јер мање образоване жене раније и више пута рађају. 
 
в) Зашто пушење представља озбиљан проблем међу Ромима? Кратко 
формулишите одговор помоћу упоређивања два подвучена податка у извору! 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 

  4 бода  
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II ТЕКСТУАЛНИ (ЕСЕЈСКИ) ЗАДАЦИ УЗ АНАЛИЗУ 

Пажљиво прочитајте! 

Од следећих наведених задатака требате 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 – један нека се односи на период до 1849. године, а други на 
период после 1849! (У табели су раздобља раздвојена дуплом линијом.) 

Пажљиво проучите задатке! 

 Период Редни 
број 

Задатак Тип задатка 

Светска 
историја 
 

до 1849 13. Корени ислама кратак 

после1849 14. Националсоцијализам кратак 

Мађарска 
историја 
 

до 1849 15. Спољна политика Матије Хуњадија дугачак 

после1849 16. Бетленова консолидација 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 одговарајућем реду! 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 тачкасте линије које се налазе 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 се налазе аспекти вредновања, а постигнут број бодова одређује 
наставник који исправља задатке.  
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13. Задатак се односи на исламску веру.  (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања јеврејске и хришћанске корене 
исламске вере! Укратко се осврните и на свете списе! 
 
„Hiszünk Allahban és abban, ami leküldetett hozzánk, és abban, ami leküldetett 
Ábrahámhoz, Izmaelhez, Izsákhoz, Jákobhoz és a törzsekhez, és abban, amit Mózes és 
Jézus kapott, és abban, amit a próféták kaptak az Uruktól. Nem teszünk különbséget 
közöttük, és mi Allahnak engedelmeskedünk.” (Korán) 
 

„Верујемо у Алаха и у оно што нам је послао, и у оно што је послао Авраму, Израиљу, 
Исаку, Јакову, и племенима, и у оно што су добили Мојсије и Исус, и у оно што су 
пророци добили од њиховог Господа. Међу њима не правимо разлику и ми поштујемо 
нашег Алаха.“ (Коран) 
 

 

14. Задатак се односи на друштвену политику нацистичке Немачке.  (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања карактеристике средстава 
контролисања друштва и нацистичке пропаганде у нацистичкој Немачкој!  
 

 
Хитлер врши смотру чланова Хитлерјугенда (омладинска организација нацистичке 
партије младих од 14 до 18 година) 
 
 

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

Израда задатка: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 доба владавине Матије Хуњадија. (дугачак) 
На основу извора и сопственог знања прикажите циљеве и резултате Матије 
Хуњадија, односно чињенице које су то омогућиле!  
Користите средњошколски историјски атлас! 
 
„Midőn serege közepén vértes lovasságtól övezve György [cseh király, Mátyás apósa] 
elléptetett s a közelben megpillantotta [Mátyás] királyt, így szólt: 
– Hát így bánsz velem, fiam? Ellenségesen támadsz atyádra? Az igaz hit ürügyén el 
akarod rabolni tőlem királyságomat? Nem a hit, hanem a nagyratörés, nem isteni 
szeretet, hanem uralomvágy hajszol ily őrjöngésbe. […] 
Mindezekre Mátyás: 
– Térj észre, térj észre, apám! Azon légy, hogy helyesen vélekedjél a szentséges hitről. 
Nem nagyravágyás szülte ezt a háborút ellened; szent ez és törvényes, mert te a 
kereszténység ellensége vagy.” (Bonfini: Mátyás király) 
 

„Након што је Ђорђе [Јиржи Подјебрадски чешки краљ, Матијин таст] прошао на 
средини своје војске, опкољен оклопницима и приметио краља Матију, овако је 
прозборио: 
-Зар овако поступаш са мном сине? Непријатељски нападаш свога оца? Под изговором 
праве вере хоћеш да ми отмеш краљевство? Не вера, већ мегаломанија, не хришћанска 
љубав, већ жеља за влашћу те нагони на те лудости. [...] 
На све ово Матија ће: 
-Уразуми се, уразуми се, оче! Буди на томе да исправно размишљаш о светој вери. Није 
мегаломанија изнедрила овај рат против тебе, ово је света и законита борба, јер си ти 
непријатељ хришћанства.“ (Бонфини: Краљ Матија) 
 
„A császár ugyanis magának akarta a királyságot […]. Nagy bosszúságot okozott 
Frigyesnek, hogy a magyar királyválasztó gyűlésen egy ifjú miatt elutasították. […] 
Mikor ezután meglett a békesség, követek és titkos küldöttek útján kérte Mátyás, oldja 
fel az erőszakos kötelezettséget, mely a pannon főurak szavának lekötésével a 
császárnak biztosítja a királyság öröklését. Ne bánjék ily sértőn és fennhéjázón 
Pannóniával. […] Azután meg nagyon nehezen viselte el a szerződésnek azt a pontját, 
hogy ha esetleg törvényes fiai nem lennének, bár házasságon kívül okos és szép fia 
született, mégis a császár örökölje a királyságot.” (Bonfini: Mátyás király) 
 

„Цар је сву власт хтео себи [...] Фридриху је задавало велики бес да су га на заседању за 
избор краља одбили због једног младића. [...] Након тога, када је настао мир, Матија је 
путем тајних изасланика молио да укине наметнуту, насилну обавезу која везивањем 
гласа панонских племића цару обећава наследство краљевине. Нека не поступа тако 
увредљиво и дрско са Панонијом. [...] Осим тога, веома је тешко подносио ту тачку 
уговора по којој уколико не буде имао законите синове, мада му се ван брака родио 
паметан и леп син, ипак цар наследи краљевство.“ (Бонфини: Краљ Матија) 
 
„Miközben egy török követet a királyi udvaroncok a szokásnak megfelelően a városból 
a [visegrádi] palotába vezettek, hogy követi megbízatását előadja, és az a kapuban, 
honnan egyenesen erre a függőudvarra lehet látni, kissé megállt s körülnézve 
megpillantotta ezt a pompázatos, ragyogó helyet és az udvari méltóságoknak részben 
a lenti, részben a király tartózkodási helyéül szolgáló fenti udvaron elhelyezkedő 
mérhetetlen tömegét, amint selyemmel, ezüsttel, arannyal áttört ruhákban 
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tündököltek és nem kis részben (a mi szokásunk szerint) ezüstözött övekkel és 
kardokkal meg aranyláncokkal voltak ékesítve, hirtelen akkora csodálat és bámulat 
döbbentette meg, hogy elfelejtette egész követi megbízatását, s […] hosszú hallgatás 
után csak ennyit tudott kinyögni: a császár üdvözöl, a császár üdvözöl.” (Oláh Miklós: 
Hungária) 
 

„Након што су дворјани према обичајима одвели турског изасланика из града у палату 
(вишеградску), да би он тамо изнео свој изасланички налог, па је тамо, на капији, одакле 
се види цели висећи двор, мало застао, разгледао и угледао ту раскошно, сјајно место и 
огромну гомилу дворских високодостојника који су стајали делом на доњем дворишту, 
а делом на горњем који је служио за боравак краља, како су сви тамо стајали у свили, у 
сребром и златом опточеним хаљинама и не у малом броју (по нашем обичају) били 
украшени посребреним појасима и мачевима и златним ланчићима, одједном се тако 
забезекнуо и задивио да је заборавио сав свој изасланички налог, [...] па је након дугог 
ћутања само толико прозборио: цар те поздравља, цар те поздравља.“ (Миклош Олах: 
Хунгарија) 
 
 
16. Задатак се односи на историју Мађарске између два светска рата. (дугачак) 
Прикажите на основу извора и сопственог знања унутрашњополитичку и 
привредну консолидацију за време министарства Иштвана Бетлена! 
 
„Az értekezlet megállapodik abban, hogy […] a politikai gyülekezési jogot valamennyi 
pártra nézve egyenlő elbánás mellett a kormány visszaállítja. […] A kibocsátandó 
rendeletben e politikai gyűlések tartása engedélyhez köttetik. Az engedély csakis zárt 
vagy elkerített helyen tartandó gyűlésekre szólhat; utcai tüntető felvonulások, szabad 
ég alatti gyűlések a mai viszonyokra tekintettel egyelőre nem engedélyezhetők.” 
(Jegyzőkönyv a kormány és a szociáldemokrata küldöttek megbeszéléséről – az ún. Bethlen–
Peyer-paktum, 1921) 
 
„Скупштина се договорила [...] да ће влада вратити право политичког окупљања свакој 
партији и једнако ће се понашати према свима. [...] Према уредби која ступа на снагу за 
одржавање тих политичких скупова је потребна дозвола. Дозвола важи само за скупове 
који се одржавају на затвореном или одвојеном простору. Улична окупљања, 
демонстрације, скупови на отвореном простору, с обзиром на садашње прилике се још 
не дозвољавају.“ 
(Записник о договору владе и социјалдемократских посланика – тзв. Бетлен-Пејеров 
пакт, 1921) 
 
„A forradalmak és az azután bekövetkezett események a magyar lelket a legmélyén 
rázták meg. Társadalmi osztályt társadalmi osztály ellen állítottak, bevitték a lelkekbe 
a gyűlöletet. […] 
Nekünk nem világnézeti harcokra van most szükségünk, hanem alkotó munkára. 
Azokkal nem haladhatunk együtt egyfelől, akik a keresztény világnézet ürügye alatt 
[…] üldözést, kiirtást hirdetnek. […] Nem mehetünk együtt […] a szélsőbaloldali 
politikusokkal sem […].  
Az Egységes Párt a megfontolt haladásnak a híve. […]  A nemzeti alapon haladva, 
amelyet a történelmi tradíciók és intézmények mutatnak, modern alapon akar oly 
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mértékben és ütemben berendezkedni, ahogy azt a nemzet érdeke kívánja, és ahogy 
azt a tapasztalatok lehetővé teszik.”  
(Részletek Bethlen Istvánnak az 1926-os országgyűlési választások előtt mondott beszédeiből) 
 
„Револуције и дешавања након њих су протресла душу Мађара у дубини. Друштвени 
сталеж је супротстављен друштвеном сталежу, у душе је унета мржња. [...] 
Нама сада нису потребне идеолошке борбе, већ стваралачки рад. 
С једне стране, не можемо да идемо заједно с онима који под изговором хришћанске 
идеологије објављују прогон и истребљење. [...] Не можемо заједно ни са политичарима 
екстремне левице. [...] 
Заједничка партија је за промишљени напредак. [...] Крећући се на националној основи 
коју показују историјске традиције и установе, на модерним основама уредити се у таквој 
мери и у таквом темпу које одговара интересу народа и како то искуства омогућују.“ 
(Одломци из говора Иштвана Бетлена пред парламентарне изборе 1926) 
 

Државна улагања на неким подручјима између 1924 и 1931* 
Циљ улагања Износ улагања 

(милиона пенгеа) 
Изградња слободне луке на Чепелу  26,5 
Изградња путева и мостоградња  72,8 
Помоћ верском животу  73,2 
Заштита од поплаве и остала хидролошка улагања  78,1 
Развој поште, телеграфа и телефоније 101,0 
Развој железнице 127,0 

*Целокупан износ државних улагања је у том периоду био отприлике 1 милијарда пенгеа. 
 
 
Редни број изабраног дугачког задатка који се односи на мађарску историју: ……      

Израда задатка: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Történelem szerb nyelven 
középszint 

1715 írásbeli vizsga 23 / 28 2018. május 9. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Történelem szerb nyelven 
középszint 

1715 írásbeli vizsga 24 / 28 2018. május 9. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Места извора који се појављују у задацима (текст, слика, табела, график): 
1. задатак: A), Б), Г) pinterest.com; В) en.wikipedia.org 
2. задатак: http://www.uciimtorino.it 
  

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 

1715 írásbeli vizsga 25 / 28 2018. május 9. 

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

  



Történelem szerb nyelven 
középszint 

1715 írásbeli vizsga 26 / 28 2018. május 9. 

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

  



Történelem szerb nyelven 
középszint 

1715 írásbeli vizsga 27 / 28 2018. május 9. 

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

 
 
 



Történelem szerb nyelven 
középszint 

1715 írásbeli vizsga 28 / 28 2018. május 9. 

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

 
 

 
  

број бодова 
максималан  постигнут

I Једноставни, 
кратки задаци 

1. Стара грчка култура 4  
2. Средњовековно друштво 4  
3. Средњовековна мађарска привреда 4  
4. Енглеска уставна монархија 3  
5. Ratio Educationis 4  
6. Идеје XIX века 5  
7. Друштво у доба дуализма 4  
8. Први светски рат 4  
9. Мађарска у II светском рату 6  
10. Хладни рат 4   
11. Мађарска тржишна привреда 4  
12. Мађарски Роми 4  

Укупно 50  
I Постигнут број бодова заокружен на цео број  

II Текстуални 
задаци уз 
анализу 

13. Корени ислама  17  
14. Националсоцијализам 17  
15. Спољна политика Матије Хуњадија 33  
16. Бетленова консолидација 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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