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Важне информације 
Дајте једносмислене одговоре, примењујте једносмислене ознаке – такође и у случају 

да исправљате! 

Трудите се да у одговорима истакнете суштину, немојте да прекорачите расположиво 
место за одговор!  
Напишите само онолико елемената одговора, колико се то захтева у задатку! (Ако 

пишете више, одговор оцењујемо по редоследу како је написано.) 

Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! 

 
 

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

• Пажљиво пратите упутства у задацима! 

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

• Након пажљивог процењивања одговоре по могућству упишите без преправљања! 

• Имена особа, топографски подаци и појмови се вреднују само ако су написани по 

правопису. 

 
 
 

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

 
1. Задатак се односи на стари Рим. 

Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 

„ После Брутовог и Цезаревог смакнућа, када већ није било републиканских оружаних 
снага, и после Лепидовог смакнућа, Антонијевог самоубиства у Јулијевој партији је 
једини везир остао Цезар (Августус), који се одрекао тријумвиратског звања, поступајући 
као (1.) конзул, одлази и у одбрану народа пристиже са трибунским правима. Након што 
је војску поклонима, народ житарицама,целу државу слаткишима подмирио, полако се 
избио на врх (2.): уз себе је придобио Сенат, магистрате,законодавце и правнике, и томе 
се нико није успротивио, пошто су најхрабрији погинули у рату, а остали 
високодостојници су се више покоравале његовом службовању како би се тако брже 
обогатили и добили одликовања те би из новонастале ситуације изашли из несигурног у 
сигуран положај. Ни провинције нису одбиле ову ситуацију, због ривалства великаша и 
похлепе службеника су сумнјичаво посматрали власт сената и народа (3.), који није могао 
да пружи делотворну помоћ у закону, који се силом околишањем, и на крају се новцем 
могао изменити.“ ( Тацит, историчар старог Рима ) 
 
„Amikor Brutus és Cassius pusztulása után már nem volt köztársasági haderő, […] és 
Lepidus kiforgatása, Antonius öngyilkossága után a Julius-pártnak is csak Caesar 
[Augustus] maradt vezérül, s lemondott triumviri címéről, mintha [1.] consulként 
járna el és a nép védelmére beérné a tribunusi joggal. Miután a katonaságot 
ajándékokkal, a népet gabonával, az egész államot a béke édességével lekenyerezte, 
lassanként magasabbra tört: [2.] magához ragadta a senatus, a magistratusok, a 
törvények jogkörét, s ennek senki sem szegült ellene, hiszen a legderekabbak a 
háborúkban […] elhullottak, a többi előkelő pedig, minél jobban hajlott a szolgaságra, 
annál nagyobb gazdagsághoz és kitüntetésekhez juthatott, és az új helyzetből hasznot 
húzva inkább a biztosat és meglevőt, semmint a régit és kockázatosat választotta. Ezt 
az állapotot a tartományok sem utasították el, a hatalmasok vetélkedései és a 
tisztviselők kapzsisága miatt gyanús szemmel nézvén a [3.] senatus s a nép uralmát, 
mivel nem nyújtottak hathatós segítséget a törvények, melyeket erőszakkal, 
megkörnyékezéssel, végül pénzzel meg lehetett kavarni.” (Tacitus ókori római 
történetíró)  
 
а) Где и када се одиграла битка после које је Антоније извршио самоубиство? (0,5 
бода по елементу) 

 

Место (насеље): ..................................... 

Година: ........................... 

б) Наведите врсту државног уређења у који се односи на подвучени део текста 
реченице под тачком 3!  (0,5 бода) 
 
……………………………………………………… 
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ц) Наведи облике власти које су уведене у време Августа и који се односе на детаље 
у подвученим деловима реченица под редним бројем 1 и 2! (0,5 бода) 
 
…………………………………………………....... 

 

д) Опиши својим речима уз помоћ подвучених делова реченице под бројем 1. и 2. 
карактеристике у облику власти које је уведено у периоду Августа! (1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

2. Задатак се односи на средњовековно друштво Европе. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 

 
А) „Пошто сам данима претрпљавао тугу и тамо – вамо лутао да пронађем начин да 
преживим, и уопште га нисам  пронашао, на крају сам прибегао вама, добронамерном и 
милостивом господару, преклињујући да ми дате (...) обрадиво земљиште,а мој захтев је 
ваше величанство уважило (...). Због тога (...) обећавам да ћу у сваком погледу радити у 
вашу корист и својим услугама ћу узвратити пружену ми заштиту. Обећавам да ћу 
десетину (порез) доставити (...) у новцу или у натури.“ (Узорак дипломе, VII век)  
 
A) „Minthogy naponként szükséget szenvedtem és ide-oda vándoroltam, hogy valami 
megélhetést keressek, és egyáltalán nem találtam, végül is uraságod kegyes 
jóindulatához folyamodtam, kérvén, hogy nekem […] művelésre földet adass; 
kérésemet uraságod helybenhagyta és eredményre is juttatta […]. Ezért […] ígérem, 
hogy minden tekintetben a ti hasznotokon munkálkodom, és a nekem nyújtott 
védelmet szolgálataimmal viszonozni fogom. A dézsmákat [adókat] pedig ígérem, 
hogy pénzben vagy természetben […] beszállítom.” (Oklevélminta, VII. század) 
 
Б) „ Желимо да сваком буде познат овај уговор, који смо ми Рајњани, (они коју су 
пореклом са западне обале реке Рајне) које Холанђанима називају, склопили. Ови људи 
су посетили наше величанство са чврстом молбом да им се препусте необрађена (...) 
земљишта која су лежала у области бискупије, те би их оспособили за гајење. Склопили 
смо договор уколико нам за сваку парцелу горе наведеног земљишта годишње (сваке 
зиме) плате 1 денар (...). На крају су према нашој вољи прихватили да ће нам дати једну 
десетину од плода земље (...); што могу да замене 1 (још једним) денаром.(...) Такође смо 
им дозволили да граде цркве тамо где виде да је потребно. Овим црквама смо препустили 
(...) десетину од десетине наше  парохије. “ (Диплома хамбуршког бискупа Фридриха, XII 
век).     
 
B) „Azt akarjuk, hogy mindenki számára legyen ismert ez a szerződés, amelyet mi a 
Rajnán inneni [a Rajna nyugati partjáról származó] emberekkel, akiket hollandoknak 
neveznek, kötöttünk. Ezek az emberek felkeresték felségünket, igen erősen kérve a 
püspökségünk területén fekvő eddig megműveletlen […] földek átengedését, hogy azt 
termővé tegyék. […] 
Egyezséget kötöttünk, amelynek értelmében a fent nevezett földbirtok minden 
[telkéért] évenként 1 dénárt fizetnek nekünk. […] Végül akaratunknak megfelelően 
elfogadták, hogy a föld gyümölcsének tizedét nekünk adják, […]; [ezt további] 1 

3 бода  
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dénárral megválthatják. […] Megengedtük továbbá, hogy templomokat építsenek ott, 
ahol szükségesnek látszik. Átengedtük ezeknek a templomoknak a plébános 
használatára a […] nekünk járó tized egytized részét.” (Frigyes hamburgi érsek oklevele, 
XII. század)  
 
а) За који друштвени процес се везује објашњење под А) извором? Заокружи број 
поред тачног одговора! (0,5 бода) 
 
1. Почетак формирања кметства. 

2. Изградио се феудални систем. 

3. Насељавање хоспеса на ређе насељеним територијама.  

 

б) Шта је подстицало поједине личности на прихватање обавеза из извора под 
словом А.)? Опиши у два кратка објашњења уз помоћ извора! (0,5 бода по елементу) 
 

1 .……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

ц) За који друштвени процес се везује објашњење у извору под словом Б.)? 
Заокружи број поред тачног одговора! (0,5 бода) 
 
1. Почетак формирања кметства. 

2. Изградио се феудални систем. 

3. Насељавање хоспеса на ређе насељеним територијама. 

 

д) Због чега диплома под словом Б) обвезника обавезује на плаћање два пореза? (1 
бод)  
 

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

е) Какве сличности у начину плаћања пореза могу да се примете у извору под 
словом А) и Б)? (1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

4 бода  
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3 Задатак се односи на мађарску праисторију. 
Наведи изразе који се везују за извор! (1 бод по елементу)  
а) 
 
                 УРАЛСКА ЈЕЗИЧКА ПОРОДИЦА 
  ↓  ↓  
 a)  САМОЈЕДСКИ ЈЕЗИЦИ 
 ↓ ↓    
Финско-пермски 
језици                               

       Угарски језици   

↓ ↓ ↓ ↓   
Фински-
волговски 
језици 

Пермски 
језици           

Оби угарски 
језици   

Прамађарски 
 

  

– фински               – зирјенски          – вогулски – мађарски   
– естонски            – вотијски – остијски    
–мордвински 
 

     

– черемински      
 
Родбинска шема уралских лезика 
 
Назив недостајуће језичке групе,означене словом а): 
 
……………………………………………………… 
 

б) 

 
 
 
Törzs - племе 
Nagycsalád - велика породица 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стварање мађарског друштва у 
периоду заузимања домовине 
(хонфоглалаш) 
 

Назив друштвене групације који недостаје у шеми под словом б) 
 
……………………………………………………… 
 
ц) „Дакле, Мађари су једна врста Турака. Њихов поглавар заповеда 20 000 људи. 
Поглавара условљавају са К. Н. Д. Х. (кенде или кинди). Овај назив краља може да се 
разликује јер је име тог човека, који влада над њима као краљ: Џ. Л. Х. (џула или ђула). 
Сваки Мађар у ратним стварима одбраном и других пословима следи наредбу Џ. Л. Х.-
а. “ (Џајхани, арапски научник) 

б) 
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c) „A magyar pedig a türköknek [törököknek] az egyik fajtája. Főnökük 20 000 
emberrel vonul ki. Főnöküket K.n.d.h.-nek [kende vagy kündü] nevezik. Ez a név 
királyuk megkülönböztető címe, mert annak az embernek a neve, aki királyként 
uralkodik rajtuk: Dzs.l.h. [dzsula vagy gyula]. Minden magyar Dzs.l.h.-nak nevezett 
főnökük parancsát követi a háború dolgában, védelemben és egyéb ügyekben.” 
(Dzsajhani, arab tudós) 
 
Стручан назив владајућег режима који је описан у извору:  
 
……………………………………………………… 
 
д) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Цртеж сачињен на основу 
истраживања 
 

Стручни назив чина/титуле/ централног лика са слике : 
 
……………………………………………… 
 

 
4. Задатак се односи на рат за шпанско наследство. 
Решите задатак уз помоћ извора извора извора и сопственог знања! 
  
„ Сећање на најславнијег шпанског краља Карла II, који је не тако давно умро, не 
оставивши за собом потомство, његово величанство је изјавило да наслеђе царевог 
престола  следује његовој славној владајућој кући (породици). Престола је желео да се 
домогне и унук најхришћанскијег краља, са аргументима да принц има право на ово што 
одређује нека врста воље умрлог краља. (Најхришћанскији краљ) (...) уграбио је цело 
наследство, то јест поседовање шпанског дела монархије, шпанско-белгијске 
провинције, а миланско војводство је успео да заузме оружаним снагама.(...) више ратних 
бродова послао је на Индије, који су потпадали под шпанску надлежност (...). Одмах је 
постало очигледно да његово величанство мора да се опрости од било каквих испуњења 
својих  жеља (а Свето римско царство би изгубило своје право на италијанске и шпанско-
белгијске провинције), слободна пловидба и трговина енглеских и холандских савезника 
средоземним морем, односно до Индије постало је крајње немогуће, Холандија би 
изгубила дотадашњу сигурност (...) путем шпанско-белгијанских (...) провинција. Због 
тих разлога његово царско величанство и свето краљевско величанство Велике 
Британије, односно највиши редови Холандије (...) су у циљу спречавања заједничке 
велике опасности сматрали потребним чврст међусобни савез.“ (Уговор о савезништву, 
1701) 
  

4 бода  
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„Minthogy a legdicsőbb emlékezetű II. Károly, Spanyolország királya nemrégiben 
gyermekek hátrahagyása nélkül halt meg, ő császári felsége kijelentette, hogy az 
elhunyt király utáni trónöröklés […] saját dicső uralkodóházát illeti meg.  
A legkeresztényibb király pedig ugyanazon trónöröklést unokája […] számára 
igyekezvén megszerezni, azzal az érvvel hozakodott elő, hogy a hercegnek ehhez való 
joga az elhalálozott királynak valamiféle végrendeletéből származik.  
[A legkeresztényibb király] […] meg is kaparintotta az egész örökség, vagyis a spanyol 
monarchia birtoklását, a spanyol-belga tartományokat, a milánói hercegséget pedig 
fegyverrel foglalta el, […] több hadihajót a spanyol fennhatóság alá tartozó Indiákra 
küldött. […] Máris eléggé nyilvánvalóvá lett az, hogy ő császári felségének fel kellene 
hagynia minden reménnyel igényének bármikori teljesüléséről, a Szent Római 
Birodalom pedig elveszítené az itáliai és a spanyol-belgiumi hűbéres tartományokhoz 
való jogát, az angol és a holland szövetséges hatalmaknak a földközi-tengeri, valamint 
az Indiákra és másfelé irányuló szabad hajózása és kereskedelme végképp semmivé 
válnék; Hollandia elveszítené azt a biztonságát, ami eddig megvolt neki a […] spanyol-
belga […] tartományok által. […] Mindezektől az okoktól indíttatva, ő szent császári 
felsége és Nagy-Britannia szent királyi felsége, valamint Hollandia nagyhatalmú 
rendjei […] a közös nagy veszedelem megakadályozása céljából szükségesnek vélték 
az egymás közti szoros kapcsolatot és szövetséget.” (Szövetségi szerződés, 1701) 
 

 
 

Dél – Némеtalföld - Низоземска 
Miláno - Милано 

Spanyolország - Шпанија 
Gibraltár - Гибралтар 

Nápolyi Királyság – Напуљска краљевина 
Шпанско наследство 
(Делови континента обојени сивом бојом представљају територије које су припадале 
шпанској круни.) 
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Наведите државе, области и владајуће куће или владаре поменуте у тексту! (0,5 бода 
по елементу) 
 
а) Која династија је „славна владајућа кућа царског 
величанства„? 

 

б) Која земља је држава „најхришћанскијег краља„?   
ц) Како се звао краљ који је хтео прибавити шпанско 
„наследство свом унуку“? 

 

д) На ком континенту се налазе Индије?   
 
Мировним споразумом после рата Гибралтар је припао Великој Британији а 
Низоземска цару. На основу извора објасните шта је био циљ промене ове две 
територије! (1 бод по елементу) 
 

e) Гибралтар: ………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
ф) Низоземска:…………………………………………………………………………………. 
 

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

4 бода  
 
5. Задатак се односи на владавину Габора Бетлена.  
Решите задатак уз помоћ извора  и сопственог знања! 
 
„За пословање у ризници свуда је поставио добре старатеље, чуваре (...). За 
експлоатацију соли, злата, сребра (живе) и бакра у руднике је довео добро упућене 
мајсторе, не жалећи новац за то. (...). Држава је имала велике издатке у довођењу свих 
врста добрих мајстора (...) зидари су доведени из Моравске (Чешко краљевство), а од 
новохришћана до две стотине мајстора сваке врсте.” (Из хронике Јована Салардиа, 1662) 
 
„A [kincstár] jószágaiban való […] gazdálkodásra […] jó gondviselőket, udvarbírákat 
állíttatván mindenütt, a sóaknák, arany-, ezüst-, [higany]- és rézbányáknak […] 
míveltetésére messzünnen is nagy költséggel azokhoz jól értő tudós főmestereket 
hozatott vala. […] Az országba idegen országokból nagy költséggel mindenféle jó 
mesterembereket, […] kőmíveseket behozat vala, Morvaországból [Cseh Királyság] az 
új keresztyének közül majd kétszázig való mindenféle mesterembereket.” (Szalárdi 
János krónikájából, 1662) 
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Допуните табелу са недостајећим извором кнежевских прихода! Упишите 
одговарајуће стручне речи у табелу! Бирајте од наведених стручних израза! У једно 
поље упишите само један израз, четири израза су сувишна. (0,5 бода по елементу) 
 
Стручни изрази: рудник, порез за капију, деветина, монополи, племићки порези, рабата, 
порези Саса, десетина.  
 

Тип кнежевских прихода Кнежевски извор прихода 
Приватни (племићки) приходи a) 

Регалски приходи                                           

Царине 

ковање новца 

б) 

ц) 

Извори прихода који су изгласани на 

скупштини                                      

 

д) 

порези слободних краљевских градова 

војни порез 
 

е) Како је Бетлен искористио економски напредак Ердеља у периоду Хабзбуршке 
подршке контрареформацији? Формулишите одговор својим речима, на основи 
извора. (1 бод)  
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

3 бода  
 

6. Задатак се односи на прву индустријску револуцију.  
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања!  
 
А) „ Представницима енглеске индустрије вуне је успело да у 1700-тој издејствују такав 
закон који кажњава и забрањује да се сирови (непрерађени) памук увезе, да се произведу 
памучна влакна, да се памучна влакна ставе на разбој за ткање и да се носи памучна 
одећа. Укидање ове забране  која је била на снази 6 деценија, била је последица принуде. 
Становништво европских држава је само у 18. веку порасло са 113 милиона на само 188 
милиона. Поред овога, у Енглеској је постало све више популарна танка, лака, шарена 
тканини. (...) (Својства памучне тканине) су значајно олакшале обраду памука и тиме је 
појефтињена за разлику од обраде вуне.“ (писац Херман Хајнц Виле) 
 

A) „Az angliai gyapjúipar képviselőinek sikerült 1700-ban olyan törvény kibocsátását 
elérniük, amely büntetés terhe mellett megtiltotta, hogy nyersgyapotot importáljanak 
[hozzanak be], gyapotrostokból fonalakat készítsenek, gyapotfonalakat szövőszékre 
tegyenek, és gyapotból készült ruhadarabokat hordjanak. A hat évtizeden át érvényes 
tilalom feloldása egyszerű kényszer következménye volt. […] Az európai országok 
népessége csupán a 18. században 113 millióról 188 millióra növekedett. […] Ezen 
kívül magában Angliában is egyre nagyobb népszerűségnek örvendtek a vékony, 
könnyű, tarka mintázatú gyapotkelmék. […] [A gyapotrostok tulajdonságai] a gyapot 
feldolgozását jelentősen megkönnyítették, és így olcsóbbá tették a gyapjú 
feldolgozásához képest.” (Hermann Heinz Wille író) 
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Б) 
Број радника у британској индустрији текстила (особа) 

Година Ручно ткање (ткач) Ткач у фабрици 
1810 160 000 80 000 
1820 190 000 100 000 
1830 210 000 150 000 
1840 100 000 230 000 

 
Ц) 

Укупан удео у извозу памука и вунене тканине у Енглеској (%) 
Година Памучна тканина Вунена тканина Укупно 

1700 0,5 68,7 69,2 
1750 1,0 46,7 47,7 
1801 39,6 16,5 56,1 
1831 50,8 12,7 63,5 

 
а) Наведите првенствено против које азијске државе је била уперена мера, коју 
можете да прочитате у подвученој реченици извора под словом А)! (1 бод) 
……………………………. 
 

б) Објасните уз помоћ извора под словом Б), из којих разлога се од 1830. године 
број ручних ткача променио! (1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

ц) Објасните на основу поређења извора А) и Ц), однос развоја извоза памучне 
тканине до 1750. године! (1 бод) 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

д) На основу поређења извора А) и Ц) наведите два разлога развоја извоза памучне 
тканине после 1750.! (0,5 бода по елементу) 
 
1. разлог:  ………………………………………… 

2. разлог:  …………………………………………. 
 
  4 бода  
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7. Задатак се односи на мађарско друштво у доба дуализма.  
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 

Неколико специфичности слојева који поседују земљу у Мађарској у доба 
дуализма. 

Назив слоја Однос слоја од 
укупног броја 
друштва (%) 

Однос власника 
земљишта  у 
власништву 

слојева према 
целокупној 

површини земље 
(%) 

Однос Мађара 
међу слојевима 

(%) 

Велепоседници 
 0,03 32,3 91,08 

Средњопоседници 
 0,27 15,4 69,00 

Крупно (богато) 
сељаштво 0,70 6,6 54,83 

Средње сељаштво  
 4,50 16,3 46,76 

Мали 
земљопоседници и 
сељаци  

19,20 23,6 38,70 

Сељаштво 
патуљастих имања 13,40 5,8 39,05 

 
Установите да ли су следеће тврдње тачне или нетачне у односу на податке са горње 
табеле! Ставите знак Х у одговарајући стуб са тачним одговором! У једном реду 
може бити уписан само један Х. (0,5 бода по елементу)  
 
 
 

Тврдња 

Подаци 
табеле 
потврђују да 
је тачно 

Подаци 
табеле 
потврђују да 
је нетачно 

Према 
подацима из 
табеле 
немогуће је 
установити 

а) Више од половине мађарског 
становништва је располагало 
сопственом земљом. 

   

б) Подела поседа је била 
несразмерна у односу на 1 одсто 
најимућнијих земљопоседника је 
располагало са више од половине 
укупног становништва. 

   

ц) Земљопоседници који су били из 
националне мањине, у просеку су 
поседовали мање имање (посед) од 
Мађара. 

   

д) Од прилике једна трећина 
пољопривредника није поседовала 
земљиште. 
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Решите задатке који се односе на писани извор! (1 бод по елементу) 
 
„Желимо (...) продужетак таквог изборног права који, са једне стране обезбеђује водећу 
улогу Мађара, а с друге стране омогућава да се оправдани захтеви мађарског газдинства 
код овог кључног питања не угрозе.“ (Из изборног памфлета Мађарског државног 
економског  удружења, 1910) 
 
„Kívánjuk […] a választási jognak olyan kiterjesztését, mely míg egyrészt a magyarság 
vezető szerepét biztosítja, másrészt kellő tekintettel van arra, hogy a magyar 
gazdaosztály jogos igényei ez alapvető kérdésnél csorbát semmi tekintetben ne 
szenvedjenek.” (Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület választási röpirata, 1910) 
 
е) Који тип права гласа је важио у периоду настанка извора? Наведите стручни 
израз! 

……………………………………………………………..  

ф) Због чега би доношење једног радикалног закона довео у опасност „водећу улогу“ 
Мађара? Објасните укратко!  
 
 ………………………………………………………………………………………………..  
 
 
 
 
8. Задатак се односи на светску економску кризу.  
Решите задатак уз помоћ извора и  сопственог знања!  
Изаберите тачно објашњење које се односи на слику! Заокружите редни број 
одговарајуће реченице! (0,5 бода по елементу) 
 

a)  
Брана на реци Колумбији (Сједињене Америчке Државе) 
 
1. Због прекомерне производње, цене аута  су се знатно смањиле. 
2. Због губитка уштеђевине, средњи слој је осиромашио. 
3. Због напредовања технологије, производња је постала јефтинија. 

4 бода  
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б)  
Слика са улице Њујорка 
(Натпис на табли на српском: Овај ауто се продаје за 100 долара, потребна ми је 
готовина, све сам изгубио на берзи) 
 

1. Због прекомерне производње, цене аута  су се знатно смањиле. 
2. Због губитка уштеђевине, средњи слој је осиромашио. 
3. Због напредовања технологије, производња је постала јефтинија.  

 

ц)  
Канађански воз  
 
1. Гомила европских миграната је пристигла у кризом мање погођену Северну Америку.  
2. Незапослени су по сваку цену желели да оду у такве регије где је била већа могућност 

за послом. 
3. Иселили су људе који нису могли  да плаћају кирију и сместили су их у вагоне.  
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д)  
Баште на граници града Јоунгставна (Сједињене Америчке Државе) 
 
1. Држава је незапосленима дала мале баште и семе да не би гладовали. 
2. Фармери су због кризе настојали да повећају производњу, због тога су се и око градова 

образовале баште. 
3. Због кризе су започели интензивно коришћење пољопривредне механизације. 
 
е) Пре избијања светске економске кризе створио се тзв. Берзански „мехур“, цене акција 
су порасле и све их је више желело купити акције. Објасните процес самоподстицања 
(1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
ф) Поједине државе су у заштити своје производње увели заштитне царине. Објасните 
због чега је ово погоршало светску економску кризу! (1 бод) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
  
 
 
9 Задатак се односи на ревизију тријанонског мировног споразума. (комплексан 
текстуални задатак)  
Решите задатак уз помоћ извора и сопственог знања! 
Уз следеће текстуалне изворе прикључите датуме који се на њих односе!  
Упишите у поље табеле слово извора које је одговарајуће! У једно поље упишите 
само једно слово! Једно слово је сувишно! (0,5 бода по елементу) 
 
А) „Након датог нам ручка од стране немачког министра спољних послова и завршетка 
организованог пријема аустријског главног града, кренули смо назад у Будимпешту. 
Почевши од границе, на свакој станици у коју смо пристизали,гомила хиљада 
одушевљених је поздрављала воз, и успешно завршен посао министара. (премијер Пал) 
Телеки, иако је поздрав углавном упућен њему, закључао се у купе и није се појављивао.“ 
(Сећање Анраша Хорија, мађарског дипломате) 
  

4 бода  
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A) „A német külügyminiszter által adott ebéd és az osztrák főváros által rendezett 
fogadás lezajlása után visszaindultunk Budapestre. A határtól kezdve minden 
állomáson ezrekre menő tömeg lelkes fogadtatásban részesítette a sikeres munkát 
végzett miniszterek különvonatát. […] Teleki [Pál miniszterelnök], bár az éljenzés 
főleg neki szólt, a fülkéjébe zárkózott, és nem mutatkozott.” (Hory András magyar 
diplomata visszaemlékezése) 
 
Б) „Забринуто сам отишао у канцеларију Фореиџна (Британско министарство спољних 
послова), плашећи се да ћу у овом нашем потезу видети нешто слично немачком 
насилничком пробоју. Овога пута је успорени енглески мозак доста брзо схватио 
ситуацију и касније ми Сир Алекс Кадоган (британски дипломата) просто са правим 
задовољством рекао каква год ствар да је била, у сваком случају је боља, да смо ми 
Мађари у закарпатској области, него да су тамо Немци.“ (Сећање Ђерђа Барце, 
мађарског амбасадора у Лондону)  
 
B) „Aggódva mentem a Foreign Office-ba [brit külügyminisztériumba], attól tartva, 
hogy ezen lépésünkben ott egy a német erőszakossághoz hasonló előretörést fognak 
látni. A lassan járó angol ész ezúttal elég gyorsan felfogta a való helyzetet és később 
már egyenes megelégedéssel mondta nekem Sir Alex Cadogan [brit diplomata], hogy 
akárhogy is volt a dolog, mindenesetre jobb, ha mi magyarok vagyunk a Kárpátalján, 
mint a németek.” (Barcza György londoni magyar nagykövet visszaemlékezése) 
 
Ц) „Већина мађарске војске  - пошто за даљу војну операцију нема потребе, треба да је 
заустављена на почетној линији Драва – Дунав. Слом (непријатељске ) државе се можда 
од данашњег дана може сматрати завршеном чињеницом. Мислим да је ово за све нас 
најбољу ускршњи поклон.“ (Хитлерово писмо Влади Хорти Миклоша) 
 
C) „A magyar hadsereg zöme – mivel a […] további hadművelethez már nincs rá 
szükség – megállítandó a Dráva–Duna általános vonalon. […] A[z ellenséges] állam 
összeomlása talán már a mai napon befejezett ténynek tekinthető. Úgy gondolom, ez 
mindannyiunk számára a legjobb húsvéti ajándék.” (Hitler levele Horthy Miklós 
kormányzóhoz) 
 
Д) „Резултати референдума су у граду узроковали велику радост. По налогу антантске 
градске команде од суботе поподне, почевши од 4 сата забрањен је сваки вид груписања, 
окупљања и демонстрација, али је улици и даље таласала велика гомила.“ (МТИ 
извештај) 
 
D) „A népszavazás eredménye a városban óriási örömet keltett. Az antant-
városparancsnokság rendelete folytán szombaton délután 4 órától kezdve mindenféle 
csoportosulás, gyülekezés és fölvonulás tilos volt, de azért az utcán mégis nagy tömeg 
hullámzott.” (MTI-jelentés) 
 
Е) „Фон Рибентроп (немачки министар спољних послова) је више пута телефонирао. 
Немачка по сваку цену жели да заобиђе  (сукоб своја два савезника). Фон Рибентроп је 
мислио да позове двојицу министра спољних послова у Беч. Слажем се са њим, а и Дуче 
је одобрио. За два три дана ћемо да отпутујемо у Беч.“ (Сећања Чијана, министра 
спољних послова Италије)  
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E) „Von Ribbentrop [német külügyminiszter] többször telefonált. […] Németország 
mindenképpen el akarja kerülni [két szövetségesének konfliktusát]. […] Von 
Ribbentrop arra gondol, hogy a két külügyminisztert Bécsbe hívja […]. Egyetértek vele 
és a Duce [Mussolini] is helyesel. Két–három napon belül Bécsbe utazunk.” (Ciano olasz 
külügyminiszter visszaemlékezése) 
 
Ф) „Увеличану карту са новим границама свако је заитересовано гледао. Изненађења 
није било поготово од стране ( Чехо ) Словака. Пошто права на жалбу није било, обе 
стране су ћутале.“ (Сећања Елемера Ујпертија, секретара спољних послова) 
 
F) „A kinagyított térképet az új határral mindenki érdeklődéssel nézte. Meglepetés 
nem volt, legfeljebb a [cseh]szlovákok részéről […]. Minthogy nem volt fellebbezési 
jog, mindkét fél hallgatott.” (Újpétery Elemér külügyi titkár visszaemlékezése) 
 
Г) Након проглашења независности Словачке, Француско јавно мњење (...) је вест о 
нашој инвазији сматрала природном и прихватила је смирено, као и логичну последицу 
распада Чехословачке.“ (Извештај Шандора Куен – Хедерварија, амбасадора Мађарске 
у Паризу) 
 
G) „A francia közvélemény Szlovákia önállóságának kimondása után […] a 
bevonulásunkról szóló híreket természetesnek találta és nyugodtan fogadta, mint 
Csehszlovákia felbomlásának logikus következményeit.” (Khuen-Héderváry Sándor 
párizsi magyar nagykövet jelentése) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раст ревизионистичких области (1938 - 1941) 
 
Az első bécsi döntés által visszacsatolt területek – Враћене територије на основу прве бечке одлуке  
Csehszlovákia felbomlásakor birtokba vett területek – Приликом распада чехословачке преузете територије 
A második bécsi döntés által visszacsatolt területek – Враћене територије на основу друге бечке одлуке  
Jugoszlávia német lerohanásakor megszállt területek – Окупиране територије Југославије након немачког 
напада 
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Датум  Словна ознака 
извора 

a) 2. новембар 1938.   

б) март 1939.    

ц) 30. август 1940.    

д) април 1941.  
 

Изаберите тачан одговор од могућих понуђених одговора који се односи на питање! 
Заокружите број одговарајућег одговора! (0,5 бода  по елементу) 
 
е) Који тип одлуке подразумева подвучени део текста у извору под словом Ф)? 

1. Прихватљив компромис за обе стране. 

2. Конвенција четири велесиле. 

3. Безусловно прихватање арбитраже унапред. 

4. Тајна подела утицајних сфера. 

 
ф) Која тврдња од доле наведених је проузроковала понашање Пала Телекија 
описано у извору под словом А) ? 
 
1. Телеки је услед догађаја у извору изгубио поверење Владе. 

2. Телеки се плашио напада Совјетског Савеза који је подржавао осакаћену суседну 

државу.  

3. Телеки се уздржавао од новије привржености и настојећег раста области.  

 
г) Из ког аспекта амерички амбасадор сматра корисним мађарске мере које су 
подвучене у извору? 

 
„ Мађарски корак је у потпуности користан и значајан, што оправдавају каснији догађаји, 
да услед немачког напада на Пољску, Мађарска није дозволила да немачке трупе прођу 
преко ове стратешки важне територије и отворили су границе пред више стотина хиљада 
пољских војника.” (Сећање Монтгомерија, будимпештаског амбасадора Америке) 
 
„A magyar lépésnek hasznosságát és jelentőségét teljes mértékben igazolták a későbbi 
események, amikor a Lengyelország elleni német támadást követően Magyarország 
nem engedte meg, hogy német csapatok átvonuljanak ezen a stratégiailag fontos 
területen és megnyitották a […] határt több mint százezer lengyel katona előtt.” 
(Montgomery budapesti amerikai nagykövet visszaemlékezése) 
 

1. Због етничких односа дате територије. 

2. Због географског положаја дате територије. 

3. Због економских ресурса дате територије.  
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х) У претходном делу задатка цитирано присећање алудира на једну такву област, на коју 
су мађарски добровољци извршивши једну акцију и освојили је назад. Наведите тај део 
државе/области! (1 бод) 
 
 

…………………………………………. 
 
и) Наведите онај део државе/области, који су Мађари у савезу са Немцима у 
извршеној војној акцији успели да поврате назад. (1 бод) 
 
…………………………………………. 
 

На основу поређења мапа у задатку, прикључите односе мађарског становништва 
уз датуме враћених територија уз датуме враћања одређених територија између 
1938-1940! Упишите однос мађарског становништва у одговарајуће поље у табели! 
Одаберите од наведених бројних односа. Један бројни однос ће изостати. (0,5 бода по 
елементу) 
 

 
Етничка подела Мађарске између два светска рата.  

- Magyarok - Мађари 
- Németek - Немци 
- Szlovákok - Словаци 
- Románok - Румуни 
- Ruténok - Русини 
- Horvátok - Хрвати 
- Szerbek - Срби 
- Szlovének – Словенци 

A történelmi Magyarország határai – Границе историјске Мађарске 
A Párizs környéki békék által rögzített határok – Границе одређене мировним споразумима склопљеним око 
Париза 
 
Однос Мађарског становништва из назад припојених подручја/делова држава. 

9,2 %   51,8 %   84,4 %   100 %  
 



Történelem szerb nyelven 
emelt szint 

1813 írásbeli vizsga, I. összetevő 20 / 28 2019. május 8. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 

Датум повећања територије   
 

Однос мађарског 
становништва у назад 
припојеним областима 

j) 2. новембар 1938.   

к)  март 1939.   

л)  30. август 1940.   

 
 
 
 
10. Задатак се односи на историју Израела у XX веку.  
Решите задатак уз помоћ извора и сопственог знања!  
 
а) Поређајте следеће описе и године уз мапу којој одговара. Упишите слова описа, 
односно датум у одговарајуће поље табеле! Изаберите неке од понуђених године! Један 
опис и један датум је сувишан. (0,5 бода по елементу) 
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 
 

Izrael által tartósan megszállt terület – Од Израела трајно окупирана територија 
Izrael – Израел 
Izrael által ideiglenesen megszállt terület – Од Израела привремено окупирана територија 
Palesztina mandátumterület - мандатна територија Палестине 
Arab államok által megszállt palesztin területek – Од арапских држава окупиране територије Палестине 
 
А) Једностраном акцијом Египат је национализовао Суетски канал. На то је Израел, као 
одговор, у савезу са Британцима и Французима напао и победио Египат. Међутим, 
користи од победе није било, пошто су велесиле отворено вршиле притисак.  
 
Б) Због очекиваног распада Османлијског царства, британски министар спољних 
послова је објавио да британска Влада сматра „добронамерним стварање јеврејске 
националне домовине у Палестини.“ После овога се убрзало насељавање јеврејских 
насеља.  
 
Ц) Израел је у тзв. „шестодневном рату“ победио савез арапских држава и заузео је 
значајне територије у суседним државама.  

8 
бодова 
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Д) Израел су одмах након оснивања напале околне арапске државе, али је Израел услед 
победе увећао своју територију. (нпр. окупацијом западног Јерусалима), док су већином 
територије насељене Палестинцима пале под контролу суседних држава. 
 
Датуми:  1917–18  1948   1956   1967 
 

 1. мапа 2. мапа 3. мапа 
Словна ознака 

описа  
   

Датум    
 
б) Који догађај се одиграо у Мађарској истовремено са догађајем који је описан у 
извору А)? (1 бод) 
 
……………………………………………… 
 
 
11. Задатак се односи на револуцију 1956.  
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
 а) Поређајте редне бројеве којима су означена места на карти што се везује за 
извор! Упишите одговарајући редни број у тачкицама означеном празном месту 
после извора! Један редни број може више пута да се искористи. Три редна броја су 
сувишна. (0,5 бода по елементу) 
 

 
Значајнија места у Будимпешти током револуције 1956.   

 
  

4 бода  
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А) „Ми који смо били тамо свега неколико метара од места дешавања чули смо рафално 
пуцање. Били смо у шоку када смо сазнали да су пуцали на мирне демонстранте, са крова 
Министарства Пољопривреде, и затражили смо испитивање. Не знам ни да ли се то 
испитивање касније и догодило!” (Сећање) 
 
A) „Mi, ott, akik a tett színhelyétől alig pár száz méterre voltunk, hallottuk a 
sorozatlövéseket. Mikor döbbenten megtudtuk, hogy békés tüntetőkre lőttek a 
Földművelésügyi Minisztérium tetejéről, vizsgálatot követeltünk. Nincs tudomásom 
arról, hogy ez később megtörtént-e.” (Visszaemlékezés) …… 
 
Б) „Другови! (звиждук) Пријатељи! Позвали сте ме овде како бих рекао неколико речи, 
позвалисте ме овде како бих изрекао своје мишљење. Не морамо још дуго да чекамо да 
оживљавање нашег политичког живота постане стварност и на дневни ред стигну оне 
демократске реформе које иду у корист изградње наше демократске социјалистичке 
домовине. Верујем у то, да и на том пољу влада и дисциплина и ред који ће бити пример 
комунистима као достојни мађарски патриоти. Слушајте мој глас, који вас, драги 
пријатељи позива на дисциплину (приправност). Смирено верујте у будућност, одлазите. 
До скорашњег виђења!“ (део говора) 
 
B) „Elvtársak! [füttyszó] […] Barátaim! Idehívtatok azért, hogy mondjak egypár szót, 
idehívtatok azért, hogy mondjam meg a véleményemet. […] Nem kell soká várni, amíg 
politikai életünk megújhodása ténnyé válik, s napirendre kerülnek azok a 
demokratikus reformok, amelyeket épülő szocialista hazánk érdekében 
megkövetelnek az események. […] Bízzunk abban, hogy e téren is, a fegyelem, a rend 
terén példát mutatunk kommunistákhoz, magyar hazafiakhoz méltóan! […] 
Hallgassatok szavamra, amellyel benneteket, kedves barátaim, fegyelmezettségre 
hívlak fel. Nyugodtan bízva a jövőben, távozzatok. A legközelebbi viszontlátásig!” 
(Beszédrészlet) …… 
 
Ц) „Са Маргитиног моста у Будим још идемо трамвајем. Овде је већ узаврела атмосфера 
и затичемо много већу масу него малопре код Петеијевог споменика.(...) Зујање, огромна 
маса, све се више повећава.(...) Пристиже нова маса, студенти са мађарским заставама 
(...)  Изненада (...) велики аплауз и бодрење: на дугачком стубу носе велики облик 
Кошутовог грба код споменика где га подижу високо. После се неко други попео поред 
споменика, неко други је гурнуо мађарску националну заставу  (споменику) поред мача, 
а неко трећи пољску заставу.“ (Сећање) 
 
C) „A Margit hídon Budára még villamoson megyünk. [Itt] már sokkal forróbb a 
hangulat, és nagyobb tömeg fogad, mint előbb a Petőfi-szobornál. […] A zsibongás, a 
tömeg óriási, és egyre nő. […] Új tömeg érkezik, egyetemisták sok magyar zászlóval. 
[…] Hirtelen […] nagy taps és éljenzés: hosszú póznán nagy alakú Kossuth-címert 
visznek a szoborhoz, ahol magasra emelik. Aztán egyvalaki fölmászik vele a szobor 
mellé, egy másik valaki a magyar nemzeti zászlót dugja be [a szobor] kardja mellé, egy 
harmadik a lengyel zászlót.” (Visszaemlékezés) …… 
 
Д) „Ускоро је дошла једна (...) девојчица, и плачући је рекла да јој је брат (...) ушао са 
десеточланом делегацијом (...) да прочитају 16 тачака, и нема никакве вести о њима. Тада 
нас је већ било на десетине. Ушли смо у портирницу, али су унутрашњаврата била 
закључана.” (Сећање) 
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D) „Nemsokára jött egy […] kislány, s sírva mondta, hogy a bátyja […] bement egy 
tíztagú küldöttséggel, […] hogy beolvassák a 16 pontot, s semmi hír felőlük. Voltunk 
akkor már tucatnyian. Bementünk a portásfülkébe, de a belső ajtó zárva volt.” 
(Visszaemlékezés) …… 
 
Е) „Тада су на њему била челична ужад (сајле?) и покушали су да га вуку камионом, али 
се није могао срушити. Сећам се да су онда донели челичном пилом и почели су да га 
секу код чизама.“ (Сећање) 
 
E) „Akkor már rajta voltak az acélkötelek, és teherautóval próbálták húzogatni, de hát 
nem jött le. Emlékszem, akkor lángvágókat hoztak, és kezdték a csizmájánál vágni.” 
(Visszaemlékezés) …… 
 
Ф) „ Ми смо војници народне армије и нама је првенствено била обавеза да заштитимо 
касарну са било којим средствима која су нам била на располагању, бранили смо се како 
смо знали, у супротном били би кривоклетници. (...) (Пуковник) се споразумео са 
цивилним вођама да више једни на друге не пуцају, само на совјетске јединице ако се оне 
не повуку.” (Сећање) 
 
F) „Mi a néphadsereg katonái vagyunk és nekünk elsőleges kötelességünk volt védeni 
a laktanyát minden rendelkezésünkre álló eszközzel. [...] Védtük magunkat, ahogyan 
tudtuk, különben esküszegők lettünk volna. […] [Az ezredes] megállapodott a civil 
vezetéssel, hogy egymásra többet nem tüzelnek, csak a szovjet egységekre, ha nem 
vonulnak ki.” (Visszaemlékezés) ……  
 
б) Именујте пуковника у извору под словом Ф), који ће касније постати министар 
одбране! Напишите и име! (1 бод)  
 
…………………………………. 

 
 
  

4 бода  
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12. Задатак се односи на порески систем. 
Решите задатак уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод  по елементу) 
 
Наведите тачне стручне изразе за врсте пореза који се јављају у извору! 
 
„ На основу закона порез треба да плати : порески обвезник (...) у држави против плаћања, 
продаје робе, пружања услуга, разматрање производа (...) након куповине имовине.“ 
(CXXVII закон из 2007. године) 
 
„E törvény alapján adót kell fizetni: az adóalany által […] belföldön és ellenérték 
fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása, terméknek ellenérték […] 
fejében teljesített beszerzése […] után.” (2007. évi CXXVII. törvény)  
 
a) ……………………………………………… 
 
„ У Мађарској приватна лица од својих прихода морају да плате порез, уставна обавеза 
такве врсте остварује се у складу са одредбама овог закона и подлеже одредбама закона 
о пореској администрацији.“ (CXVII закон из 1995. године) 
 
„Magyarországon a magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való 
hozzájárulás alkotmányos kötelezettségének e törvény rendelkezései szerint tesznek 
eleget, figyelemmel az adóigazgatási jogszabályokban foglaltakra is.” (1995. évi CXVII. 
törvény) 
 
б) ……………………………………………… 
 
Која два велика подсистема јавних финансија се финансирају од плате запослених 
уплаћених доприноса за социјално осигурање?  
 
ц) ………………………………………………  
 
д) ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4 бода  
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3. László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1982. 
6. D. J. Noordam: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 
7. Száray Miklós: Történelem III. (Forrásközpontú történelem) 
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 
8. http://docs.fdrlibrary.marist.edu/images/photodb/27-0903a.gif, 
https://kpbs.media.clients.ellingtoncms.com/img/croppedphotos/2012/04/19/AECrash29_t800.jpg?90232451fbcadccc64a17d
e7521d859a8f88077d, 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/UnemployedMenHopTrain.jpg, 
https://sidewalksprouts.files.wordpress.com/2008/04/youngstown-depression-gardens-1.jpg 
9. A térképek és adatok (j–l) forrása: Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2009. 
10. http://socks-studio.com/2012/01/30/cartographic-regression/  
11. Hegedűs András http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=cikkuzi&iro=eva&cikk=15.10.25.18.45  
Nagy Imre https://mult-kor.hu/cikk.php?id=20903  
Zimándi Pius http://mek.oszk.hu/01900/01937/html/szerviz/dokument/zimandi.htm  
Csap Lajos http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/2012-07-30-20-33-02/2012-07-30-20-39-52/2014-04-10-10-54-
49/mtf-15?id=988  
Sebestyén Mária http://mek.oszk.hu/15200/15249/15249.pdf  
Eörsi László http://www.rev.hu/ords/f?p=600:2:::::P2_PAGE_URI:tanulmanyok/1956/corvin  
térkép: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 
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 број бодова 
максималан постигнут 

I Једноставни 
задаци са 
кратким 

одговором 

1. Стари Рим 3  
2. Средњовековно друштво 4  
3. Мађарска праисторија 4  
4. Рат за шпанско наследство 4  
5. Габор Бетлен 3  
6. Прва индустријска револуција 4  
7. Мађарско друштво у доба дуализма 4  
8. Светска економска криза 4  
9. Ревизија 8  
10. Израел 4  
11. Револуција 1956. г. 4  
12. Порески систем 4  

Укупно 50  
I Постигнут број бодова заокружен на цели 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 !  
Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! 

 

Приликом решавања задатака имајте на уму следеће савете! 

• Пажљиво прочитајте задатке!  
• Пажљиво пратите упутства у задацима!  
• Проучите изворе везане уз задатак (слика, цртеж, текст, мапа)! 
• За решавање сваког задатка користите дозвољена помоћна средства: мапе из 
Историјског атласа, правописни и двојезични речник! 
• Након пажљивог процењивања одговоре по могућству упишите без преправљања!  
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- један на раздобље до 
1849,а дргуги на раздобље после 1849! (У табели су раздобља одвојена двоструком 
линијом.)  
  
Пажљиво проучите задатке! 

 Раздобље Редни 
број Задатак Тип задатка 

Светска 
историја 
 

до 1849. 13. Османско царство кратак 
после 
1849. 14. Колонизација кратак 

Мађарска 
историја 
 

до 1849. 15. Уређење Хабзбурга у 
Мађарској у XVI-ом веку дугачак 

после 
1849. 16. Наталитет у Мађарској у 

другој половини XX века дугачак 

Комплексни __ 17. Јавно правни односи 
Мађарске и Хабзбурга 

обухвата више 
раздобља 

__ 18. Реформација и обнова 
католичанства 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 Османско царство. (кратак) 
Уз помоћ сопственог знања и извора прикажите султанове приходе и проблеме који 
се везују за њих у XV и XVI веку! У вези овога представите и утицај великих 
геограских открића. 
 
„ Борите се против оних којима је дата књига (тумачи: Библија), а не верују ни у Алаха 
ни у онај свет, не сматрају забрањеним оно што  Алах и његов изасланик забрањују и не 
проповедају истинску веру – све док не дају главарину (џизју) послушно и смерно.“ 
(Куран) 
 
„Harcoljatok azokkal, akik nem hisznek Allahban és az utolsó napban, és nem teszik 
tiltottá azt, amit Allah és a küldötte megtiltott, és nem ismerik el az igaz vallást, az 
iszlámot, azok közül, akiknek a Könyv [értsd: a Biblia] adatott, amíg készségesen meg 
nem fizetik a dzsizjét [fejadót], megadva magukat.“  (Korán) 
 
„ Код неколико људи смо пронашли наредбу са лажном тугром (султанов калиграски 
потпис, заменски печат), у којима се супротно султановим прописима поклањају имања 
и повећање прихода (...) ! Када смо за овај случај упитала писара у султановом савету он 
их је детаљно испитао и остао је запањен: „Ми нисмо издали оваква наређења. Али је 
тугра званична. (...) Како је ово могуће?“ Ми смо га чврсто опоменули рекавши: „Ово 
мора да има неко објашњење. Пажљиво треба истражити!“ Величанствени падиша 
(ословљавање султана), пронашли смо једног писара који је располагао информацијама 
о овом случају, због тога смо га, уз обећану му услугу, испитали. Рекао је следеће: „То 
траје већ више од петнаест година.“ (Петиција великог везира Синана, султану, 1590) 
 
„Néhány embernél hamisított tugrás [a szultán díszes kézjegye; a pecsét helyettesítője] 
parancsot találtunk, amelyekben a szultáni rendeletekkel ellentétesen szolgálati 
birtokokat, jövedelememeléseket […] adományoztak. Mikor megkérdeztük a dolgot a 
szultáni tanács írnokainak vezetőjétől, ő megvizsgálta őket és alaposan elcsodálkozott: 
»Mi nem bocsátottunk ki ilyen rendeleteket. De a tugra hiteles. […] Hogyan lehetséges 
ez?« Mi erősen intettük, mondván: »Ennek kell, hogy legyen valamilyen magyarázata. 
Gondosan utána kell járni!« Nagyságos padisah [a szultán megszólítása], találtunk egy 
írnokot, aki ebben az ügyben hírekkel szolgált, ezért némi kedvezést ígérve neki, 
kikérdeztük. A következőket vallotta: »Már több mint tizenöt éve folyik a dolog.«” 
(Szinán nagyvezír beadványa a szultánhoz, 1590) 
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14. Задатак се односи на колонизацију крајем XIX века. (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања који су фактори помагали или 
стимулисали европску колонизацију крајем XIX века! 
 

 
Главне путање исељавања на прекретници XIX и XX века.  

(Дебљина стрелица се односи на број исељеника) 
 

 
Тзв. Црвена линија: главне линије британске телеграфске везе (Карта Џорџа Џонсона, 
1903) 

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

Израда задатка: 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Аспекти Могући Постиг
нути 

бодови 

Разумевање задатка 2  

Оријентација у простору и 
времену 

О 2  

Комуникација и коришћење 
стручне терминологије 

K1 2  

K2 2  

Стицање знања, коришчење 
извора И1 3  

И2 3  

Откривање чињеница које су 
образовале догађаје, критичко 
размишљање усмерену на 
проблем 

Д1 3  

Д2 3  

Укупан број бодова 20  
 Делилац 2 

Испитни бодови 10  
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15. Задатак се односи на уређење Мађарске краљевине у XVI веку. (дугачак) 
На основу извора и сопственог знања прикажите уређење Хабзбурга у Мађарској и 
организацију одбране од Турака, у Мађарској краљевини у XVI веку! У одговору 
истакните улогу верског питања у политици. Немојте описивати историјски догађај! 
 

Повезаност царства и мађарске управе 
Дворски савет и тајни савет (Беч)  Место одржавања (Пожун) 

Дворска канцеларија (Беч)  Мађарска канцеларија (Беч) 
Дворска комора (Беч)  Мађарска комора (Пожун) и Спишка 

комора (Левоча) 
          : практична подређеност 
 
 

„На овој Мађарској Државној скупштини окупљени високи свештеници, барони, 
племићи и остали редови, пре свега се доживотно захваљују светом краљевском 
величанству, свом милостивом господару и краљу, за његову очинску доброту и 
милостивост:  
Првенствено, како и до сада неколико пута, тако и на ове зиме, одржаној царској 
скупштини у Регенсбургу, после толико труда набавио је помоћ за очување и ослобођење 
Мађарске, искамчена је помоћ и од Чешке и од осталих провинција.“ (Из закона 
пожунске државне скупштине 1557. године) 
 
 „Magyarországnak a jelen országgyűlésre egybesereglett főpapjai, bárói, nemesei és 
a többi rendei, mindenek előtt örökös hálaköszönetet mondanak a királyi szent 
felségnek, legkegyelmesebb uruknak és királyuknak az irántuk való kegyességéért és 
atyai jóságáért:   
1.§ Először is, hogy miképpen ezelőtt több ízben, úgy a legközelebbi télen is, a 
Regensburgban tartott birodalmi gyűlésen, végre annyi sok fáradozás után, 
Magyarországnak a megtartására és felszabadítására nem megvetendő segítséget 
szerzett, és ugyanazt a csehországi és más tartománybeli híveitől is kieszközölte.” (Az 
1557-es pozsonyi országgyűlés törvényeiből) 
 
„Осим тога, редови државе су одлучили да за ојачање граница (...) сва господа, племићи 
и велепоседници пошаљу своје кметове (...) на шест дана бесплатног рада (изузев 
времена жетве и бербе), који су, према уредби донетој на последњој скупштини, дужни 
тим данима непрестано радити.“ (Из закона пожунске државне скупштине 1557. године) 
 
 

„Az ország karai és rendei azon felül elhatározták, hogy a véghelyeknek a 
megerősítésére […] az összes urak, nemesek és birtokosok a jobbágyaikat […] hat napi 
ingyen munkára (csakis az aratás és a szüret idejét véve ki), kibocsássák és kiküldjék, 
akik is a közelebbi országgyűlésen, erre nézve meghozott végzés szerént, azokon a 
napokon át, folytonosan dolgozni tartoznak.” (Az 1557-es pozsonyi országgyűlés 
törvényéből) 
 
„Што се палатина тиче, ако изненада умре (што је природна ствар), краљевско 
величанство нека следи начин (супротно пракси протеклих година), по којем ће у року 
од годину дана сазвати ванредну, обичну скупштину у држави на којој ће изабрати новог 
палатина.” (Из закона пожунске државне скупштине 1608. године) 
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„Ami pedig a nádort illeti […] aki ha váratlanul hamarább elhaláloznék (ami emberi 
dolog), a helyébe másiknak a megválasztására nézve, méltóztassék a királyi felség azt 
a módot követni [az eddig eltelt évtizedek gyakorlatától eltérően], hogy egy évnek a 
leforgásán belül az új nádornak a megválasztása céljából az országban külön 
közönséges országgyűlést hirdessen és tegyen közzé.” (Az 1608-as pozsonyi országgyűlés 
törvényéből) 
 
 
16. Задатак се односи на Мађарску у другој половини XX века. (дугачак) 
Уз помоћ извора и сопственог знања прикажите промене мађарског становништва 
и разлоге те промене после Другог светског рата до периода промене режима 
(транзиције)! 
 

 
Миграције становништва после Другог светског рата (Величина кругова је 
пропорционална броју пресељеног становништва) 
 

 
Живорођено дете по жени 
 
Формирање наталитета у Мађарској 1947-1956 
 
Жена  која је запослена, након породиљског одсуства до дететове треће године испуњава 
услове за добијање додатка за неговање деце. (...) Након рођења више деце, додатак за 
неговање деце се добија по детету.(...) Током радног односа за негу деце узете, неплаћене 
слободне дане (значи: док мајка добија додатак за неговање деце) треба узети у обзир 
код обрачунавања периода који проведен у радном односу.“ (Владина уредба, 1967. 
година) 
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„A dolgozó nőt a szülési szabadság lejáratát követően a gyermek hároméves korának 
betöltéséig gyermekgondozási segély illeti meg. […] Több, gyermekgondozási segélyre igényt 
adó gyermek után a segély gyermekenként jár. […] A munkaviszony fennállása alatt a gyermek 
gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamát [értsd: amíg az anya 
gyermekgondozási segélyt kap] a munkaviszonyban töltött idő számításánál figyelembe kell 
venni.” (Kormányrendelet, 1967) 
 

Имигранти у Мађарској 1960-2001 
Период Број миграната 

1960–1980 20 000 
1981–2001 360 000 

 
Редни број изабраног дугог задатка који се односи на мађарску историју:… 

Израда задатка: 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



Történelem szerb nyelven 
emelt szint 

1813 írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / 20 2019. május 8. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 

 

 

 
 
 

Аспекти 
Могу

ћи 

Пост
игну

ти 
бодови 

Разумевање задатка 2  

Оријентација у простору и 
времену 
 

О1 2  

О2 2  

Комуникација и коришћење 
стручне терминологије 
 

К1 2  

K2 2  

K3 2  

Стицање знања, коришчење 
извора  
 

И1 3  

И2 3  

И3 3  

И4 3  

Откривање чињеница које су 
образовале догађаје, критичко 
размишљање усмерено на 
проблем 

Д1 3  

Д2 3  

Д3 3  

Д4 3  

Укупан број бодова 36  
 Делилац 2 

Испитни бодови 18  
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17. Задатак се односи на однос јавног права мађарске и Хабзбуршког царства 
(комплексни - обухвата више раздобља)  
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања формирање односа јавног права 
Мађарске и Хабзбуршког царства, односно законе који су их највише одређивали 
између 1687 и 1790! У Вашем одговору осврните се на следеће аспекте:  
 
- однос мађарског и Хабсбуршког јавног права након протеривања Турака 
- наступајуће промене јавног права у периоду Ракоцијеве борбе за ослобођење 
- питања која дотичу јавно право ступањем Марије Терезије на власт 
-Карактеристични проблеми јавног права за време владавине Јосифа II  
 

 
Државе Мађарске круне после протеривања Турака у XVIII веку 

 
„Поред тога што привилегије и права и слободу Мађарске и Ердеља задржавамо као 
светињу неоштећено, ни по коју цену не дозвољавамо да на то утичу неке нове заваде и 
изговори, упркос благодатима опроста.“ (Сатмарски мир) 
 
„Amellett, hogy Magyarország és Erdély jogait, kiváltságait és szabadságjogait szentül 
és sértetlenül megtartjuk, semmiképpen sem engedjük meg azt, hogy e megbocsátó 
kegyelem ellenére új viszályokra és civódásokra adódjék ürügy.”  
(A szatmári béke) 
 
„Верни редови најсветијег царског и краљевског величанства у Мађарској и 
прикљученим јој деловима, право наслеђа које следи (...) у Немачкој (…) и у Мађарској 
(...) неодвојиво и неподељено, узајамно и заједничко наслеђе и поседовање у другим 
државама и провинцијама предају њему (и царском потомству) на власт и управљање.“ 
(Прагматичка Санкција)  
 
„Ő legszentségesebb császári és királyi felségének magyarországi s az ehhez kapcsolt 
részekből való hű karai és rendei […] az öröklési jogon való utódlást […] 

M  a  g  y  a  r      K  i   r  á  l   y  s  á  g 
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Németországban […] és Magyarországgal […] feloszthatatlanul s elválaszthatatlanul, 
kölcsönösen és együttesen örökösödésileg birtoklandó más országaiban s 
tartományaiban is megállapított […] rendhez képest, uralkodás és kormányzás végett 
[a császár utódaira] átruházzák.” (Pragmatica Sanctio) 
 
„ Како допуштају управа и бриге око свих других провинција, у сваком случају ће и даље 
становати унутар државе и без икаквог пропуста ће радити на томе, што ће иначе бити 
успостављање старог процвата и просперитета Мађарске краљевине. (...) Мађарском и 
њој прикључени деловима (...) неће владати на начин као у другим провинцијама.“ (Закон 
из 1741. године) 
 
„Hogy midőn más tartományok igazgatása és gondjai engedik, mindenesetre ez 
országon belül fog továbbra is lakni, semmit sem mulasztván el, ami egyébként is ez 
örökös magyar királysága régi virágázásának visszahozására és boldogítására teendő 
lesz. […] Magyarország és a hozzá kapcsolt részek […] más tartományok módjára nem 
fognak kormányoztatni […].” (1741. évi törvény) 
 
„ Није ваљда сматрао себе скоро полубогом. 
Јосифе, реалност те подстиче, 
Да вреднијој цениш своју главу, 
Од анђеоске нам  круне старог достојанства, 
Заправо, главну моћ имаш захваљујући њој. 
Што тако не поступи мајка ти кад је постала владарем, 
Кад смо јој седам непријатеља требили и јурили? 
Зато што у твом детињству још нисмо знали,  
Да ће од тебе постати краљ са шеширом?“ 
(Одломак из песме под називом Краљ са шеширом Пала Ањоша) 
 
„Csaknem félistennek lenni magát véli. 
József, e valóság bír arra tégedet, 
Hogy érdemesebbnek itéled fejedet 
Angyali koronánk rég méltóságánál, 
Pedig főbb hatalmad ennek jóvoltán áll. 
Mért nem bánt így anyád, hogy királlyá tettük, 
Hogy hét ellenségit koncoltuk, kergettük? 
Mért gyermekségedben nem tudtuk felőled, 
Hogy kalapos király fog lenni belőled?” 
(Részlet Ányos Pál Kalapos király című verséből) 
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18. Задатак се односи на верску обнову у XVI веку. (комплексан-упоредни) 
Упоредите Лутерову реформацију и католичку обнову уз помоћ извора и сопственог 
знања! У свом одговору осврните се на следеће аспекте: 

- верска питања (опроштајнице, сакраменти) 
- организација цркве 
- питање проповеди на матерњем језику 
- значај образовања 
- грађење цркава (архитектура) 

 
„Папа не може (...) да опрости никакве 
преступе осим оних које је он по свом 
нахођењу и правилима цркве издао. (...) 
Дакле, греше сви они који објављују 
опрост и који тврде се човек приликом 
опроштаја папе очисти свих грехова (...). 
Треба објаснити хришћанима, да боље 
чине они који помажу сиротињу и 
неспособне, него они који купују 
опроштајнице.“ (Из Лутерових 95 теза)  
  
A pápa nem […] engedhet el semmiféle 
büntetéseket, mint amiket ő saját 
belátása szerint, vagy az egyházi 
szabályok értelmében kirótt. […] 
Tévednek tehát mindazok a búcsú-
hirdetők, akik azt állítják, hogy a pápai 
búcsú folytán az ember minden bünte-
téstől megszabadul […]. Fel kell 
világosítani a keresztényeket, hogy jobb 
dolgot művel az, aki a szegényeknek 
alamizsnát ad vagy a nyomorgót segíti, 
mint az, aki búcsút vásárol.” (Luther 95 
pontjából) 
 
 
 
„ Христ каже: „Све је могуће, оном који 
верује.“ Пошто сакраменти нису друго 
него знакови служењу вери и знакови 
подстицања вере  накоје ћемо се угледати, 
те ово без вере не користи ничему.“ 
(Лутерова проповед) 

„Синод тражи (...) да се у попуштању 
опроштајница не претерује, да претерана 
попустљивост не би нарушила 
дисциплину цркве. Тражи да се 
злоупотребе које су се догодиле по питању 
опроштајница дали могућност јеретицима 
за вређање опроштајница нека престану и 
нека се поправе, с тога се овом одлуком 
одређује да свако злонамерно 
профитирање треба укинути.“ (Одлука 
Синода) 
 
„A zsinat […] azt kívánja, hogy a búcsúk 
engedélyezésében mérsékletet tanúsítsa-
nak, nehogy a túlzott engedékenység 
gyengítse az egyházi fegyelmet. Azt 
kívánja, hogy a visszaéléseket, amelyek a 
búcsúk terén beszüremkedtek, és 
amelyek alkalmat adtak arra, hogy az 
eretnekek káromolják a búcsú 
elnevezést, javítsák ki és szüntessék meg, 
ezért a jelen határozattal általánosan 
elrendeli, hogy minden gonosz 
nyerészkedést azok elnyerése fejében 
teljesen meg kell szüntetni.” (Zsinati 
határozat) 
 
„Ако би неко тврдио, да сакраменте Новог 
Завета није све сачинио наш господ Исус 
Христ, или да их је више или мање од 
седам, (...) или било који од ових седам 
није прави и у посебном смислу узет 
сакрамент: нека буде екскомунициран.” 
(Одлука Синода) 

 
„Krisztus azt mondja: »Minden lehetsé-
ges annak aki hisz.« Mert a szentségek 
nem egyebek, mint a hitet szolgáló és 
arra ösztönző jelek, amint látni fogjuk, és 

 
„Ha valaki azt állítaná, hogy az 
Újszövetség szentségeit nem mind a mi 
Urunk Jézus Krisztus alapította, avagy 
több vagy kevesebb volna mint hét, […] 



Történelem szerb nyelven 
emelt szint 

1813 írásbeli vizsga, II. összetevő 15 / 20 2019. május 8. 

Azonosító 
jel: 

               

e hit nélkül nem használnak semmit.” 
(Luther prédikációja) 

vagy hogy a hét közül bármelyik is nem 
volna valódi és sajátos értelemben vett 
szentség: legyen kiközösítve.” (Zsinati 
határozat) 
 

 
Унутрашњост евангелистичке цркве на 

Деак тргу  

 
Унутрашњност цркве бенедиктинске 

опатије у Мелку 

 
 

Редни број изабраног комплексног задатка:....... 
Израда задатка:  
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Комплексни – обухвата више 
раздобља 

Аспекти 
Могу-

ћи 
Постиг-

нути 
бодови 

Разумевање задатка 2  

Оријентација у 
простору и 
времену 
 

О1 2  

О2 2  

О3 2  

Комуникација 
и коришћење 
стручне 
терминологије 
 
 

K1 2  

K2 2  

K3 2 
 

Стицање 
знања, 
коришчење 
извора  
 
 

И1 3  

И2 3  

И3 3  

И4 3  

И5 3  

Откривање 
чињеница које 
су образовале 
догађаје, 
критичко 
размишљање 
усмерено на 
проблем 

Д1 3  

Д2 3  

Д3 3  

Д4 3  

Д5 3  

Укупан број бодова 44  
 Делилац 2 

Испитни бодови 22  

 
 

Компаративни комплексни задатак 

Аспекти Могући Постиг-
нути 

бодови 

Разумевање задатка 2  

Оријентација у 
простору и 
времену 
 

О1 2  

О2 2  

О3 2  

О4 2  

Комуникација 
и коришћење 
стручне 
терминологије 
 
 

K1 2  

K2 2  

K3 2 
 

 
Стицање 
знања, 
коришчење 
извора  
 

И1 4  

И2 4  

И3 4 
 

Откривање 
чињеница које 
су образовале 
догађаје, 
критичко 
размишљање 
усмерено на 
проблем 

Д1 4  

Д2 4  

Д3 4  

Д4 4 
 

Укупан број бодова 44  
 Делилац 2 

Испитни бодови 22  
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Azonosító 
jel: 

               

  



Történelem szerb nyelven 
emelt szint 

1813 írásbeli vizsga, II. összetevő 19 / 20 2019. május 8. 

Azonosító 
jel: 

               

 
A feladatlapon szereplő források (szöveg, kép, táblázat, grafikon) lelőhelyei: 
14. https://en.wikipedia.org/wiki/All_Red_Line#/media/File:All_Red_Line.jpg 
16. térkép: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_527_eu_regionalis_foldrajz_2/ch06.html 
grafikon: http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/img/2_5_06g.jpg 
17. http://atlasz.ofi.hu/  
18.https://pixabay.com/hu/barokk-templom-439488/ 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/De%C3%A1k_t%C3%A9ri_Evang%C3%A9likus_templom%2C_me
gt%C3%B6rt_s%C3%ADk%C3%BA_kazettamennyezet%2C_2016_Budapest.jpg 
 



Történelem szerb nyelven 
emelt szint 

1813 írásbeli vizsga, II. összetevő 20 / 20 2019. május 8. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 

 
   

број бодова 
максималан постигнути 

I Једноставни 
задаци са 
кратким 

одговором 

 
Укупно 50  

I постигнути број бодова заокружен на цели   

II Текстуални 
задаци са 

излагањем 

13. Османско царство 10  
14. Колонизација 10  
15. Уређење Хабзбурга у Мађарској у XVI-

ом веку 18  

16. Наталитет у Мађарској у другој 
половини XX века 18  

17. Јавно правни односи Мађарске и 
Хабзбурга 22  

18. Реформација и обнова католичанства 22  
Укупно 50  

II постигнути број бодова заокружен на цели  
 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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