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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 од колико делова се задатак састoји, и решите све! 

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

• Након пажљивог процењивања, одговоре по могућству упишите без 
преправљања!  

• За решавање сваког задатка користите дозвољена средства: карте 
средњошколског Историјског атласа и (правописни) двојезични речник. 
Обаратите пажњу се да се имена личности, топографски подаци и појмови 
вреднују само по тачном правопису! 

 
Приликом израде текстуалних задатака и есеја, предлажемо следећи редослед рада: 
 

1. Проблем означен у задатку поставите у времену и простору! 
2. За разумевање задатка користите изворе, односно средњошколски историјски атлас! 
3. Прикупите оне опште појмове (нпр. развој, промена, производња), односно појмове 

који се везују за одређено доба (нпр. тврђавски кмет, цех, култ личности), којима 
се може приказати дати проблем! 

4. Уградите у свој састав информације и закључке које дају извори!  
5. Откријте догађаје који су претходили проблему, затим узроке, последице! 
6. У текст уградите сопствено знање, 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 Јулије Цезаров покушај самовлашћа. 
Решите задатке уз помоћ делова извора од Светонија! 
 
a) Придружите деловима извора појмове који се на њих односе! Упишите редне 
бројеве одговарајућих појмова на места означена тачкицама!  Један појам је вишак.  
(1 бод по елементу.) 
 
Појмови: 1. провинција  2. народни трибун 3. тријумвират 4. диктатор 
 
 
A) „Caesar kibékítette Pompeiusszal Marcus Crassust is, aki pedig nagy viszály-
kodásban viselt közös consulságuk óta régi ellensége volt; szövetkezett mind a 
kettővel, hogy Rómában semmi ne történhessék, amit hármuk közül akár egy is nem 
akarna.” 
 
А) „Цезар је помирио Помпеја са Марком Красом, који му је још од њиховог заједничког 
конзулства био стари непријатељ. Склопио је савез са обојицом, зато да се у Риму не деси 
ништа што један од њих тројице не би желео.“  
 
     ........    
 
B) „Egyéb cselekedetei és mondásai épp eleget nyomnak a latban, hogy kimondjuk: 
visszaélt hatalmával, és nem ok nélkül gyilkolták meg. Mert nem elég, hogy mérték-
telenül sok tisztséget elfogadott – örökös consulságot, élete végéig tartó […] hatalmat, 
[…]; minden tisztséget kényére-kedvére adott s kapott.” 
 
Б) „Његова разна дела и оно што је говорио су управо били довољни да кажемо: 
злоупотребио је власт, и нису га убили без разлога. Јер није било довољно да прими 
неумерено много функција – доживотно конзулство, доживотну [...] власт, [...]; функције 
је по својој вољи давао и добијао.“ 
       ...... 
 
C) „Egész Galliát – az erdős Pyrenaeusok, az Alpok és a Gebenna hegység, valamint a 
Rhenus és Rhodanus határolta hárommillió-hétszázezer római lépésnyi területet 
[meghódította, s] negyvenmillió sestertius évi adót vetett ki rá. […] A két Gallia s a két 
Hispania, de még Asia és Görögország legnagyobb városait is remek épületekkel 
ékesítette. […] Galliába ment; ott igazságszolgáltatási körútjának befejezése után 
megállapodott Ravennában.”  
 
В) „[Освојио је] целу Галију – Пиринеје покривене шумама, Алпске и Гебенске планине, 
као и Рајном и Роном ограничену римску територију од три милиона и седамсто хиљада 
корака и наметнуо им годишњи порез од четрдесет милиона сестерција. Највеће градове 
две Галије и две Хиспаније, па још и Азије и Грчке је украсио сјајним зградама. [...] 
Отишао је у Галију; тамо се настанио у Равени након што је сваком поштено поделио 
правду.“ 
       ...... 
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b) Поставите у хронолошки редослед догађаје који су приказани у изворима! У 
табели упишите слово поред извора! Почните са најранијим! (1 бод) 
 
 

1. 2. 3. 
 
 

  

 
 
  

4 бода  
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2. Задатак се односи на средњовековну привреду и друштво у Европи. 
Одлучите уз помоћ слике и сопственог знања који од израза (написаних курзивом и 
означених редним бројевима) се уклапа у реченицу! Заокружите редни број израза! 
(1 бод по елементу.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              Средњовековно властелинство 

 
a) На слици стрелице означавају услуге које су властелину извршили        1. вазали    /     

2. кметови   /   3. грађани.  
 
б) Пољопривредне производе за које су имали обавезу да их предају, су складиштили у 

средишту властелинства, 1. на месту становања властелина /    
2. на имању вазала   /   3. у граду.  

 
в) На слици слово „М“ означава   1. мајур   /   2. необрађену земљу   /   3. радну ренту.  
 
г) На слици број поља упућује на 1. цеховски   /   2. тропољни   /   3. самоопскрбљавајући 
начин привређивања.    

 
 
 
 
 
  

4 бода  

SZÓTÁR – РЕЧНИК 
közös legelő – заједнички пашњак 
közös erdőhasználat – заједничко  
  коришћење шуме 
szolgáltatások – услуге 
robot – кулук 
dűlő – поље 
halászat – рибарство 
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3. Задатак се односи на владавину Карла Роберта I. 
Одлучите на који извор се односе тврдње! Упишите знак X у одговарајуће поље у 
табели! У једном реду може бити само један знак X. (0,5 бодова по елементу.)  
 
A) „Jóllehet országunk régi és most szilárdan megtartott szokása kívánja meg, hogy 
mind az egyháznak, mind az országunk bármely nemese földjeinek, illetve 
birtokainak, amelyek területén arany- vagy ezüstbányát találnak, valamely méltányos 
csere révén a király kezéhez kell jutniuk, mégis, mivel a […] földek és birtokok 
ilyenféle elvétele miatti félelemből országunk lakói révén az ország […] kincstára a 
földek mélyén rejtve marad, mert nem akarják feltárni, ha csak nem jut nekik ebből 
megfelelő ellenszolgáltatás. […] elrendeljük örökre szólóan, hogy ha a főpapok, 
szerzetesek és világi papok vagy a nemesek bármelyikének földjein és birtokán arany- 
illetve ezüstbányát fognak találni, s amennyiben nem tagadják le azok létezését és nem 
tagadják meg a feltárásukat, akkor ugyanők örökre élvezzék örvendezve azon földjeik 
változatlan birtoklását, […] sőt a földjükön talált arany- és ezüstbányákból származó, 
a bányászok szokása szerint befolyó királyi jövedelmek harmadrészét is kapják meg 
teljességgel örök időkre.” (I. Károly oklevele, 1327) 
 

А) „Мада древни и до сада чврсто одржани обичај наше државе налаже да како на 
подручју црквених поседа, тако и на подручју земаља, односно поседа било ког племића 
наше државе пронађе рудник злата или сребра да они путем неке прихватљиве замене 
доспеју у краљево власништво, ипак, пошто [...]  становници наше државе због страха да 
ће им се одузети посед или земља не желе открити ово благо, па тако оно остаје скривено 
у дубини земље (...) наређујемо да уколико се на земљама, поседима високог свештенства 
и световног свештеника или племића пронађе рудник злата или сребра, и уколико они не 
затаје њихово постојање и дозволе црпљење племенитих руда из њих, и земље и поседи 
ће заувек остати у њиховом власништву [...], чак ће осим тога добити трећину 
краљевских прихода добијених из експлоатисаног злата и сребра до свих времена.”  
(Повеља Карла I, 1327) 
 
B) „Mivel azt akarjuk, hogy harmadrészig égetett és nagyobb számban kibocsátandó 
ezen mostani pénzünk egész országunkban változatlanul állandó forgalomban 
maradjon, és azt elárassza, s hogy kamaráink tavalyi, tavalyelőtti és a négy évvel 
ezelőtt kibocsátott dénárjai ugyanezen újakkal együtt, egyidejűleg legyenek 
forgalomban, s azokat emezekkel egyformán fogadják el – határozván elrendeltük és 
parancsoljuk, hogy minden megyében, minden egyes kapu után, amelyen szénával 
vagy gabonával megrakott szekér képes befordulni vagy azon át kijönni – lakjék bár 
ugyanazon kapu mögött, ill. kapuval rendelkező telken három vagy négy vagy ennél 
több ember, hacsak nem annyira szűkölködő és szegény, hogy azt sem képes kifizetni, 
[…] kivévén a mi királyi és királynéi szolgáinkat […] kivévén továbbá az egyházakat, 
városokat vagy másokat, akik nyilvánvaló kiváltságot, szabadságot élveznek, a 
kirovás megtörténte után 15 napon belül 18 dénárt a kamarák ispánjainak a kezéhez 
kell szolgáltatni és fizetni.” (I. Károly oklevele, 1342) 
 

Б) „Желимо да наш садашњи новац чија једна трећина је печена и издаје се у већој 
количини, у целој држави и даље остане у непроменљивом сталном промету, и преплави 
државу. Такође желимо да денари које је наша комара издала прошле, претпрошле и пре 
четири године, заједно са новима истовремено буду у промету и да их једнако 
прихватају. Зато смо одредили, а сада наређујемо да у свакој жупанији, за сваку 
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појединачну капију кроз коју могу да прођу запрежна кола натоварена сеном или 
житарицама – без обзира на то да ли иза те капије, тј. поседа са капијом станују троје или 
четворо, или више људи, уколико нису толико јадни и сиромашни да ни то не могу 
платити [...], изузев слуга нашег краља и наше краљице [...], изузимајући надаље и цркве, 
градове или  друге, који уживају очигледне повластице и слободу, након изрицања у року 
од 15 дана треба да пошаљу жупану комора на руке и плате 18 денара.“ (Декрет Карла I, 
1342) 
 
 
 

Тврдња Извор 
A Б Обадва Ниједан 

a) Налаже расподелу једне регалије (краљевог 
прихода). 

    

б) Означава парцелу као основу плаћања 
пореза. 

    

в) Обезбеђује услове издавања трајног златног 
новца. 

    

г) Укида годишњу промену новца.     

д) Износ деветине установљава на 18 денара.     

ђ) Укида обавезну размену имања.     

 
 
 
 
 
  

3 бода  
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4. Задатак се односи на идеје просвећености (просветитељства). (комплексни тест-
задатак) 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
Придружите цитате који потичу из доба просвећености садржајно идентичним 
деловима из мађарског Основног закона (Устава)! Упишите слово испред цитата из 
доба просвећености у одговарајућа поља табеле! Два елемента су вишак. (1 бод по 
елементу.) 
 
A) „Ezek közé a jogok közé tartozik a jog az élethez és a szabadsághoz, valamint a jog 
a boldogságra törekvésre.” (Függetlenségi Nyilatkozat, 1776) 
 

А) „Међу ова права спада и право на живот и слободу, као и право на тежњи ка срећи.“ 
(Декларација независности, 1776) 
 
B) „A népképviselők tehát nem a nép képviselői és nem is lehetnek azok, csupán 
megbízottai a népnek: soha nem dönthetnek végérvényesen.” (Rousseau: A társadalmi 
szerződésről, 1762) 
 

Б) „Дакле, народни посланици нису представници народа и не могу то ни бити, само су 
повереници народа: никада не могу доносити коначне одлуке.“ (Русо: О друштвеном 
уговору) 
 
C) „Ha […] ugyanabban a személyben vagy ugyanabban a hatósági testületben 
egyesül, nincsen szabadság, mivel attól lehet tartani, hogy az ilyen uralkodó vagy az 
ilyen testület zsarnoki törvényeket fog hozni, s azokat zsarnoki módon fogja 
végrehajtani.” (Montesquieu: A törvények szelleméről, 1748) 
 

В) „Ако [...] се налази у истој особи или у истом телу власти, нема слободе, јер постоји 
бојазан да ће такав владар  или такво законодавно тело донети деспотске законе и да ће 
их спроводити као тиранин.“ (Монтескје: О духу закона, 1748) 
 
D) „Mindaddig, míg bűnössé nem nyilvánítják, minden ember ártatlannak 
vélelmezendő.” (Emberi és polgári jogok nyilatkozata, 1789) 
 

Г) „Све док га не прогласе кривим, сваког човека треба сматрати невиним.“ (Декларација 
права човека и грађанина, 1789) 
 
E) „Szabad államban a törvényhozó hatalomnak joga van, és lehetősége kell, hogy 
legyen arra, hogy megvizsgálja, miként hajtják végre az általa hozott törvényeket.” 
(Montesquieu: A törvények szelleméről, 1748) 
 

Д) „У слободној држави законодавна власт има право и могућност за испитивање на који 
начин се спроводе закони које је она донела.“ (Монтескје: О духу закона, 1748) 
 
F) „Aki nem hajlandó követni az általános akaratot, azt az egész testület fogja 
engedelmességre kényszeríteni, más szóval kényszeríteni kell őt, hogy szabad legyen.” 
(Rousseau: A társadalmi szerződésről, 1762) 
 

Ђ) „Ко не жели да прати општу вољу, њега ће комплетно тело приморати на послушност, 
другим речима, треба га приморати да буде слободан.“ (Русо: О друштвеном уговору) 
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G) „A nép egészét kell, hogy illesse a törvényhozó hatalom. Minthogy azonban ez 
nagy államokban keresztülvihetetlen, és kis államokban is sok hátránnyal jár, a népnek 
a maga képviselői útján kell megtennie mindazt, amit maga nem tud megtenni.” 
(Montesquieu: A törvények szelleméről, 1748) 
 

Е) Законодавна власт треба да припада целом народу.  Међутим, пошто је то у великим 
државама неостварљиво, а у малим државама иде са многим недостацима, народ преко 
својих представника треба да уради све оно што сам није у стању да уради.“  (Монтескје: 
О духу закона, 1748) 
 

Део из Основног закона 
Слово поред 

цитата из доба 
просвећености 

a) „A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén 
nyugszik.” 
a) „Функционисање мађарске државе се заснива на принципу 
расподеле грана власти.“  

 

b) „Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi 
felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.” 
б) „ Нико се не може сматрати кривим све док није установљена 
правоснажном судском одлуком његова кривична одговорност.“ 

 

c) „Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait 
tiszteletben kell tartani.” 
в) „Треба поштовати основна неотуђива људска права.“ 

 
 

d) „Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok […] 
választják.” 
г) „Посланике Народне скупштине бирају [...] грађани бирачи.” 

 
 

e) „A Kormány az Országgyűlésnek felelős.” 
д) „Влада је одговорна Народној скупштини (Парламенту).” 

 
 

 

 
 
  

 
ђ) Од наведених тврдњи изаберите две које су тачне! Заокружите редни број две 
тачне тврдње! (1 бод по елементу.) 
 
1. Монтескје сматра да се непосредна демократија супротставља принципу расподеле 
грана власти. 
2. Монтескје због практичних разлога даје предност представничком систему у односу 
на непосредну демократију. 
3. Русо сматра да су народни посланици повереници народа, али да они немају 
искључиво законодавно право. 
4. Монтескје сматра да законодавна власт треба да припада целом народу, зато је 
најсврсисходније доносити законе путем референдума. 
5. Русо сматра да доношење закона треба да буде једногласно, и то назива општом 
вољом. 

7 бодова  
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5. Задатак се односи на демографске промене у Мађарској у XVIII веку. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 
A) „A magas Udvari Haditanács kétségtelenül eléggé ismeri, hogy Magyarország felső 
részeit isten ostorai […] sújtották, annyira, hogy lakosokban és mindenfajta 
barmokban hihetetlen mértékben súlyos veszteségeket szenvedtek […]. A kedvező 
alkalom kínálkozásával […] minden erővel azon fáradozom, hogy svábokkal, akik a 
jelenlegi helyzetük következtében otthonukat elhagyni és betevő falatjukat más 
vidéken […] keresni kénytelenek, az üres helységeket népessé tegyem […] egyúttal 
pedig a […] kötelezettségek ellátásáról gondoskodjam […].” (Károlyi Sándor 
folyamodványa, 1712) 
 

А) „Високи Дворски војни савет неоспорно има доста сазнања да су горње делове 
Мађарске погодили божији бичеви [...], у толикој мери да је дошло до тешких губитака 
у људству и стоци [...]. Када ми се пружи повољна прилика [...] свим својим снагама 
настојаћу да населим опустошена места Швабама, који су због настале ситуације морали 
да напусте своје домове и своје парче хлеба траже у другим крајевима [...] да празна места 
учиним насељеним [...] истовремено и да се [...] побринем о извршавању обавеза [...].“ 
(Поднесак Шандора Карољија, 1712) 
 
 
B) „A mi eltávozásunk […] nem abban áll, hogy azért mennénk el hazánkból, mintha 
könnyelmű és gyanús, kétes emberek lennénk, hanem […] mivel [hazánk] telítve van 
emberekkel.” (Egy sváb telepes írása, 1739) 
 

Б) „Наш одлазак [...] није због тога да зато одлазимо из домовине јер смо лакомислени и 
сумњиви, дволични људи, него [...] зато што нам је [домовина] напуњена људима.“ 
(Писање једног швапског досељеника, 1739) 
 
 
C) „Minden illő tisztelettel a következőket szánom válaszul említett uraságtok október 
hó 30-ik napján küldött nekem szóló kegyes levelére ágostai hitvallású [evangélikus] 
[szlovák] telepeseim ügyében […]: [mivel] nem tudtunk megállapodni arról, hogy a 
szabad vallásgyakorlatot folytassák, ezért […] számukra […] teljesen biztosítottam a 
szabad költözés lehetőségét, hiszen már sokan át is költöztek a tekintetes Békés 
megyébe.” (Podmaniczky János, Heves megyei birtokos levele a megyei elöljárókhoz, 1735) 
 

В) „Уз достојно поштовање следеће одговарам господару на поменуто, мени упућено 
милосрдно писмо 30. октобра у вези мојих [словачких] досељеника Агоштонове вере 
[евангелистичке] [...]:[пошто] нисмо могли да се договоримо да слободно проповедају 
своју вероисповест, зато [...] сам им [...] у потпуности обезбедио могућност слободне 
сеобе, јер су се многи већ преселили у угледну жупанију Бекеш.“ (Јанош Подманицки, 
Писмо властелина из жупаније Хевеш жупанијском старешини, 1735) 
 
a) Које предности је имао властелин ако су досељеници стигли на његово имање? 
Одговорите сопственим речима уз помоћ извора А)! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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б) Шта је подстицало швапске (немачке) досељенике на то да напусте своју 
домовину? Сопственим речима наведите један карактеристичан разлог уз помоћ 
извора Б)! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
в) О каквој врсти кретања народа говори извор под словом А)? Заокружите редни 
број тачног одговора! 
 

 1. организовано насељавање 
 2. самоиницијативно насељавање 
 3. унутрашња сеоба 
 4. исељавање 
 
г) О каквој врсти кретања народа говори извор под словом В)? Заокружите редни 
број тачног одговора! 
 

 1. организовано насељавање 
 2. самоиницијативно насељавање 
 3. унутрашња сеоба 
 4. исељавање 
 
 

 

 
 
 
 
  

4 бода  
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6. Задатак се односи на прву индустријску револуцију. 
Решите задатке уз помоћ упоређивања дијаграма и сопственог знања!  
(1 бод по елементу.) 
 
A)  SZÓTÁR – РЕЧНИК 

London – Лондон 
Bath – Бат 
Dover – Довер 
Sheffield – Шефилд 
Newcastle (6 nap) – Њукасл (6 дана) 
Manchester – Манчестер 
Edinburgh (10-12 nap) – Единбург (10-12 дана) 
Liverpool – Ливерпул 
Birmingham – Бирмингем 
Ipswich – Ипсвич 
Brighton – Брајтон 
Bristol – Бристол 
York – Јорк 
Hull (23 óra) – Хал (23 сата) 
Edinburgh (45 óra 30 perc) – Единбург (45 сати 30 мин.) 
Glasgow (13 óra 45 perc) – Глазгов (13 сати 45 мин.) 

Б)  

 
 

В) 
 

 
Време путовања из Лондона у важније британске градове од 1750 до 1855 

 
Изаберите садржајно тачан завршетак започете реченице! Заокружите 
одговарајући редни број! 
 
a) У односу на 1750. у 1855. години  од Лондона до Довера ... 
 

1. се могло стићи отприлике 5 пута брже. 

2. се могло стићи отприлике 3 пута брже. 

3. се могло стићи отприлике 7 пута брже. 
 
б) Време путовања између 1750 и 1830 на раздаљини између Лондона и Бирмингема… 

1. се смањило на половину. 

2. се смањило на четвртину. 

3. се смањило на осмину. 
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в) Наведите назив проналаска прве индустријске револуције који је омогућио 
промене које се могу очитати са дијаграма! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

г) Наведите барем једну привредну последицу смањења времена путовања између 
градова!  
 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
7. Задатак се односи на историју Мађарскe у доба реформи. 
Решите задатке на основу извора и свог знања. (1 бод по елементу.) 
 
a) Наведите име аутора извора! Своје одговоре напишите на тачкасте линије! 
Изаберите међу наведеним личностима! Два имена су вишак.  

 
Личности: Лајош Баћањи, Ференц Деак, Лајош Кошут, Ференц Келчеи, Иштван Сечењи 
 

1.  „Itt ülök [Pozsonyban] a Magyar utczában, 495 szám alatt […]. Elhagyatva érzem 
magamat. Mert valljátok meg: […] lehetséges-e a költőnek illy messze a nékie 
kedvesektől, illy messze mind azoktól, kik lelkébe pillantottak, kik lelkét ismerték és 
értették, szorongás nélkül élnie ? […] 
Még a nádor nincs itt; az egymás után érkező követek téli lakaikat rendelgetik; s én 
szobámba zárkózva gondolkozom a hazáról , mellynek nevében jöttem munkálni, és 
minden bizonnyal :— küzdeni.”  (Napló, 1832) 
 

1. „Седим ту (у Пожуну) на адреси Мађарска улица број 495. [...] Осећам се напуштено. 
Јер, признајте: [...] да ли је могуће да песник живи без страхова удаљено од њему драгих, 
тако далеко од оних који су му познавали душу и разумели га? [...] 
Палатин још није ту, посланици који стижу један за другим наручују своје зимске 
резиденције; а ја затворен у својој соби размишљам о домовини у чије име сам стигао 
радити, и по свој могућности: - и борити се.“ (Дневник, 1832.) 

 
………………………………………………………….. 
 

2. „Négyesztendei nem csekély fáradozásim után – melyekben a mennyei Gondviselés 
megáldott – annyira [vittem] a Buda s Pest közt építendő állóhíd ügyét, hogy csak egy 
kicsi kell még a tárgynak oly befejezésére, mely szerint törvény készülhessen – s ennek 
következésében híd is épülhessen […]. Az […] már mind a két táblán végzésbe ment, 
hogy Buda s Pest közt állóhíd legyen, azon mindenki fizessen […].” (Levél, 1835)  
 
2. „Након својих четворогодишњих мукотрпних покушаја – у којима ме је подржао и 
благословио Господ – толико сам унапредио ствар сталног моста између Будима и Пеште 
да само још мало фали до таквог завршетка ове ствари да се може донети закон – на 
основи којег ће се моћи изградити мост [...]. О томе [...] је већ донето решење на оба виша 
суда да буде стални мост између Будима и Пеште и да на њему свако плати [...]“ (Писмо, 
1835) 
 
………………………………………………………….. 
 

4 бода  
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3. „Midőn a szerkesztéshez fogunk, olly meggyőződésből tesszük azt, hogy a napnak 
tömérdek szükségei között alig van egy-egy sürgetőbb, mint olly időszaki lap, mely a 
nemzet életének hű tükre legyen; Ismerni kell […] a nemzetnek előbb önmagát, és 
ismernie kell szükségeit; aztán megvitatni czélt és eszközöket, dolgot és módokat, 
minden oldalról, s ha ekkor elkövetkezik a törvényhozás ideje, áldásdús leend 
mindenik törvény […].” (A Pesti Hírlap első számának vezércikke, 1841) 
 

3. „Када почињемо уређивање чинимо то из убеђености да у гомили дневних потреба 
једва да има  једна-две важније од потребе једног недељника који ће бити верно огледало 
живота нације. Нација прво треба познавати [...] себе саму и своје потребе, па затим 
подробно продискутовати око циља и средстава, ствари и начина из више аспеката, па 
ако дође време доношења закона, благословен ће бити сваки тако донет закон. [...]“ 
(Насловни чланак првог броја часописа „Пешти Хирлап, 1841) 
 
………………………………………………………….. 
 

b) Наведите име институције на чији рад указује подвучени део у сва три извора! 
 
 ……………………………………………… 
 
 
 
 
 

8. Задатак се односи на догађаје који су претходили Другом светском рату. 
Одговорите на питања уз помоћ неме карте и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 

 
Европа у предвечерје Другог светског рата 

 
a) На крају које године су приказане политичке границе на карти? Заокружите 
редни број тачног одговора! 
 

1. 1937  2. 1938  3. 1940 

4 бода  
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б) Коју територију је Немачка прикључила себи као последњу у односу на стање 
које је на карти? Заокружите редни број тачног одговора! 
 

1. Алзас и Лотарингија 2. Сарска област  3. Судетска област 
 
в) Наведи име државе која је настала после Првог светског рата, а њена независност 
је укинута као последица немачког ширења у периоду који је на карти?  
 

…………………………….. 
 
г) Наведи име државе која је поред Немачке изгубила у Првом светском рату, а чија 
повећана територија се види на карти? 
 

………………………………. 
  4 бода  
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9. Задатак се односи на последице Тријанонског мировног уговора. 
Решите задатке уз помоћ скициране карте и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 

 

 
Привредна дејства Тријанонског мировног уговора 

SZÓTÁR – РЕЧНИК  
Réz – бакар 
Kősó – камена со 
Szén – угаљ 
Vasérc – руда гвожђа 
Erdő – шума 
 

Iparvidékek – индустријске области 
Főbb vasútvonalak – важније жељезничке линије 
A 20-nál több munkást foglalkoztató üzemben dolgozók száma (A körök nagysága arányos a dolgozók 
számával) – фабрике у којима је запослено више од 20 радника (величина кругова је пропорционална са 
бројем радника) 

 
 

a) За које отцепљене територије „велике Мађарске“ је тачна следећа тврдња? 
Заокружите редне бројеве два тачна одговора! 
 
Њиховим отцепљењем је Мађарска изгубила руднике и значајне индустријске центре, 
као и територије са великим пространством шума. 
 
1. Бургенланд (Градишће)  2. Делвидек (Војводина)   3. Ердељ (Трансилванија) 
 4. Фелвидек (јужна Словачка)   5. Поткарпатје 
 
б) Објасните на основу скициране марте зашто се у Тријанонској Мађарској 
функционисање индустријских погона суочило са тешкоћама! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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в) Шта је карактерисало стање жељезнице у Тријанонској Мађарској? Заокружите 
редни број тачног одговора! Заокружите само један редни број! 
 
1. Велики део главних жељезничких линија је због ваздушних напада уништен у рату, па 
је жељезнички транспорт потиснут у односу на друмски транспорт.  
2. Градове који су били најзначајнији жељезнички чворови су отцепили од Мађарске, па 
је било потребна изградња нове жељезничке мреже. 
3. Распад жељезничке мреже изграђене у доба дуализма је отежао транспорт 
жељезницом.  
4. Тријанонски мир није имао дејство на стање жељезничког транспорта.  
 
 
 
 
 
 
 
10. Задатак се односи на супротности источног и западног блока. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања!  
 
A)  

∗1 барел = 163,66 литара 
 
Б) 

 
    Формирање цене нафте 

 
C) „Ez a válság egyre jobban meggyőzi a tömegeket arról, hogy a kapitalizmus olyan  
társadalom, amelynek nincs jövője; egyszersmind ez a válság megsokszorozza a 
másik, a szocialista   út   híveinek  számát  is.  Ezt  a  válságot nem   lehet  megállítani 

4 бода  

Светска производња нафте (милиони барела*) 
Година 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Совјетски 
савез 

3 600 3 822 4 013 4 204 4 307 4 432 4 476 4 506 4 528 4 506 

Сједињене 
државе 3 653 3 563 3 600 3 750 3 700 3 722 3 716 3 723 3 730 3 800 

Земље 
ОПЕК-а 8 647 9 814 9 947 9 459 9 861 8 531 7 085 5 970 5 300 5 068 

Укупна 
светска 
производња 

20 162 21 851 22 607 23 134 24 011 23 059 21 645 20 645 20 441 20 744 

[долар/буре] 
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sem az imperialisták katonai-politikai tömbjének próbálkozásaival és a fegyverkezési 
hajszával, sem a monopóliumok gazdasági integrációjával, sem a társadalmi reformok 
látszatával, sem pedig elnyomással.” (Brezsnyev szovjet pártfőtitkár beszéde, 1976) 
 
В) „Ова криза све више уверава масе о томе да је капитализам друштво које нема 
будућност; ова криза уједно умножава број следбеника другог, социјалистичког пута. 
Ова криза се не може зауставити ни са покушајима војно-политичког блока 
империјалиста и њиховом трком у наоружању, ни са привредном интеграцијом 
монопола, ни са привидом друштвених реформи,  ни са угњетавањем.“ (Говор совјетског 
генералног секретара партије Брежњева, 1976)  
 
a) Изаберите тачно објашњење које се односи на извор под словом В)! Заокружите 
редни број тачног објашњења! (1 бод)  

 
1. Брежњев из пада цена нафте закључује да ће доћи до пада капитализма. 
 

2. Брежњев сматра да експанзија цене нафте обезбеђује финансијски оквир за  
совјетско наоружавање. 
 

3. Брежњев сматра да је такмичење два светска поретка у суштини одлучено: 
социјализам ће победити.   
 

4. Брежњев сматра да је пораст цена нафте затворио пут пред доношењем 
друштвених реформи.  

 
 
b) Одлучите који се од израза написаних курзивом и означених редним бројем 
уклапа у реченицу! Заокружите по један редни број тачног израза! (0,5 бодова по 
елементу.) 
 
Совјетска производња нафте је између 1979 и 1983 била у   1. порасту /  2. стагнацији /    
3. паду,  док је паралелно производња нафте ОПЕК-а  1. расла  /  2. стагнирала  /  3. 
опадала. 
 
c) Наведите име војно-политичког блока који је подвучен у извору под словом В)!  
(1 бод) 
 
………………………………… 
 
 
11. Задатак се односи на свакодневицу у Кадаровом добу. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 
„Természetesen a szovjet társadalom fejlettebb, mint a miénk. […] Sajnos azonban 
[nálunk] még nem fejlődött ki az emberek öntudata. Jobban akarnak élni. Éppen ezért 
van szükség az érdekeltségre. Ha valaki tisztességesen dolgozik, legyen neki háza, 
hétvégi háza, gépkocsija. Megengedtük [a parasztoknak], hogy háztáji telkük legyen, 
de ezeket nem integráltuk a kollektív gazdaságba. […] A parasztok éjt nappallá téve 
dolgoznak, a munkára nem kell őket felszólítani. Ők most jól élnek és rendelkeznek a 
gyermekeik felneveléséhez szükséges eszközökkel […].” (Kádár János beszélgetése 
Mihail Gorbacsovval, 1985) 

3 бода  
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„Наравно да је совјетско друштво развијеније од нашег. [...] Међутим, нажалост [код нас] 
се код људи још није развила свест. Желе да живе боље. Управо зато је потребна 
заинтересованост. Ако неко поштено ради, нека има кућу, викендицу, аутомобил. 
Дозволили смо [сељацима] да имају парцелу са окућницом, али их нисмо интегрисали у 
колективно газдинство. [...] Сељаци раде даноноћно, не треба их опомињати да раде. Они 
сада добро живе и располажу потребним средствима за узгој своје деце [...].“ (Разговор 
Јаноша Кадара са Михаилом Горбачовим, 1985) 
 

    1960 1970 1980 1983 
Фрижидер 1 35 87  97 
Машина за веш 19 70 91 95 
Аутомобил 0 6 26 32 
Телевизор 5 66 99 105 

Број трајних потрошачких артикала на 100 домаћинстава у Мађарској 
од 1960 до 1983. године 

 
a) Одлучите на основу текстуалног извора која тврдња је тачна за Кадарове речи! 
Заокружите редни број тврдње!  
 

1. Планска привреда је обезбедила достизање вишег животног стандарда. 

2. Сељаци су даноноћно радили у колективним газдинствима. 

3. Високи животни стандард је обезбеђивао приход из приватног газдинства.  
Придружите уз два дата стручна израза одговарајући подвучени израз из а) дела 
задатка! Поред стручног израза напишите редни број одговарајуће тврдње! 
 

б) окућница  …...  
 
в) произвођачка задруга   ……  
 
 

г) Заокружите редни број тврдње која објашњава логичку везу између текстуалног 
извора и табеле! 
 

1. Друго газдинство је створило приход за куповину потрошних артикала. 
  

2. Тек је у 1980-им годинама порастао захтев за коришћењем трајних  потрошачких 
артикала. 
 

3. У совјетском друштву је на 100 домаћинстава било више трајних  потрошачких 
артикала.   
 

д) Оба извора говоре о релативном благостању формираном у Кадаровом добу. 
Објасните својим речима шта је био политички циљ! 
 

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

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

5 бодова  
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12. Задатак се односи на порезе и доприносе. 
Дати су делови из закона. Установите који одређује порез на додатну вредност 
(ПДВ), који одређује основицу пореза на лични доходак, односно који његову 
величину! Упишите слова одговарајућих делова закона у табелу! По један цитат из 
закона је вишак. У тексту закона смо изразе порез или допринос на сваком месту 
заменили изразом порез/допринос. (1 бод по елементу.) 
 
Пореска основица 
A) „Az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott […] értékesítés nettó árbevétele, 
egyéb bevételek és pénzügyi műveletek bevételei.”  
А) „У извештају за пореску годину приказани [...] нето приход од реализације, разни 
приходи и приходи од финансијских операција.“ 
 
B) „Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó/járulék alapja […] a 
pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult kap […] a termék beszerzőjétől, 
szolgáltatás igénybevevőjétől.” 
Б) „У случају продаје призвода, пружања услуга, основица пореза/доприноса [...] је 
противвредност изражена у новцу, коју добија овлашћени [...] од онога ко је набавио 
производ, онога ко је користио услуге.“ 
 
C) „Jövedelem a magánszemély által […] megszerzett bevétel egésze, vagy a 
bevételnek e törvény szerint elismert költséggel […] csökkentett része.” 
В) „Доходак је цео приход који [...] је стекло приватно лице, или законски смањеним 
трошковима умањен [...] приход.“ 
 
Износ пореза 
D) „Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó/járulék mértéke […] az  
adó-/járulék alap 15 százaléka.” 
Г) „На доходак на који се односи овај закон је износ пореза/доприноса [...] 15 процената 
од основице пореза/доприноса. 
 
E) „Az adó/járulék mértéke az adó alapjának 27 százaléka. [más esetben] 5 százaléka. 
[más esetben] 18 százaléka.” 
Д) „Износ пореза/доприноса је 27 процената од пореске основице. [у другим 
случајевима] 5 процената. [у другим случајевима] 18 процената.“ 
 
F) „A biztosított által fizetendő […] adó/járulék mértéke 8,5 százalék. [Ezen belül az 
egyik] adó/járulék 4 százalék, a [másik] adó/járulék 3 százalék, a [harmadik] adó/járulék 
1,5 százalék.” 
Ђ) „Износ пореза/доприноса који плаћа осигураник [...] је 8,5 процената. [у оквиру тога 
један] порез/допринос је 4 процента, [други] порез/допринос је 3 процента, [трећи] 
порез/допринос је 1,5 процената. 
 

Назив пореза Пореска основица Износ пореза 
порез на додатну вредност   
порез на лични доходак   

 
 
  

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. Реформатска црквена организација кратак 

после 
1849. 14. Тројни савез кратак 

Мађарска 
историја 
 

до 1849. 15. Оснивање мађарске државе дугачак 

после 
1849. 16. Ракошијево доба 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 Калвинову реформацију.  (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања реформатску црквену организацију 
и њене принципијелне основе! 
 
„Az emberek bűne és hibája idézi elő […], hogy biztosabb és tűrhetőbb, ha a 
kormányzatot többen tartják kezükben, hogy egyik a másiknak támogatója legyen, 
egymást tanítsák, és ha valamelyik továbbmegy, többen legyenek a bírák […]. Ámde 
bármiként is ítéltessenek meg az emberek cselekedetei, az Úr mégis azok által 
egyformán saját művét hajtotta végre, akik a fennhéjazó királyok kormánypálcáját 
összetörték. Hallják meg ezt a fejedelmek és rettegjenek! […] Ha vannak most a néptől 
szerezve felsőbbségek, amelyek a királyok önkényének korlátozására vannak 
felállítva, annyira nem vagyok az ellen, hogy ezek kötelességszerűen közbelépjenek.” 
(Kálvin: A keresztyén vallás rendszere, 1536) 
 
„Људски грех и грешке проузрокују [...], да је сигурније и подношљивије, ако државну 
управу више њих држи у рукама, да помажу један другога, да се међусобно поучавају, 
ако неко пође у погрешном правцу да му други буду судије [...] али било како да се 
пресуђује о људским делима, Господ је и онда преко њих једнако спровео своје дело, 
који су сломили палицу охолих краљева. Нека ово чују кнежеви и нека страхују! Ако 
сада има оних који су од народа добили поверење и постављени су да ограниче самовољу 
краљева, нисам толико против тога да се они са обавезом умешају.“ (Калвин: Систем 
хришћанске вере, 1536) 
 
 
 

14. Задатак се односи на догађаје који су претходили Првом светском рату.  (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања формирање и значај Тројног 
савеза! 
 
„Abban az esetben, ha Olaszországot közvetlen kihívás nélkül bármiféle okból 
támadás érné Franciaország részéről, a másik két magas szerződő fél kötelezi magát, 
hogy minden eszközzel segítséget és támogatást nyújt a megtámadott félnek. 
Ugyanilyen kötelezettség terheli Olaszországot abban az esetben, ha Franciaország 
közvetlen kihívás nélkül támadást intéz Németország ellen.” (A hármas szövetség 
szerződése) 
 
„У случају да Француска без директне провокације из било коих разлога нападне 
Италију, друге две уговорне стране се обавезују да ће свим средствима пружити помоћ и 
подршку нападнутој страни. Иста таква обавеза терети Италију у случају да Француска 
без директне провокације нападне Немачку.“ (Уговор Тројног савеза) 
 

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 оснивање мађарске државе. (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања делатност (Светог) Стефана I која 
је имала за циљ ширење хришћанства и организацију цркве! У одговору појасните 
политички значај јачања хришћанства! Користите средњошколски историјски 
атлас! 
 
„Azok, akik az istentisztelet hallgatására a templomba menvén, ott a misék szertartása 
alatt egymás közt mormognak, és másokat zavarnak, haszontalan történeteket 
mesélgetve és nem figyelve a szent olvasmányokra és a lelki táplálékokra, ha 
idősebbek, dorgálják meg őket, és gyalázattal űzzék ki a templomból, ha pedig 
fiatalabbak és közrendűek, e nagy vakmerőségükért a templom előcsarnokában 
mindenki szeme láttára kötözzék meg, s ostorozással és hajuk lenyírásával fenyítsék 
meg őket.” (Törvény, 1001 körül) 
 

„Има оних који идући у цркву да послушају Божију службу, за време литургије један с 
другим мрмљају, и ометају друге причајући бескорисне приче и не пазе на света штива 
и духовну храну. Ако су старији треба их укорити, осрамотити и истерати из цркве. Ако 
су млађи, због ове њихове велике дрскости треба их везати у припрати цркве да их сви 
виде, и казнити их бичевањем и ошишати их.“ (Закон, око 1001) 
 
„Én István, […] miután létesítettem, felállítottam és berendeztem a szentséges 
Istenanya veszprémi [értsd: veszprémvölgyi] […] monostorát, s összegyűjtöttem 
benne apácák seregét, […] így rendelkezem. 
Ajándékozok ennek a monostornak kilenc falut földestől együtt. […] [Adok] […] révet, 
hét révésszel, hasonlóan a vásárvámot is, valamint lovas szolgát hatvanat, halászt a 
Dunán tizenkettőt […].” (Oklevél, 1018 körül) 
 
„Ја, Стефан, [...] након што сам створио, успоставио и уредио веспремски [подразумева 
Веспремвелђ] [...] манастир свете Богородице, и у њему сакупио гомилу монахиња, 
одређујем следеће. 
Поклањам овом манастиру девет села заједно са земљиштем. [...]  [Дајем] пристаниште 
са седам скелеџија, слично томе и вашарску царину, као и шездесет слуга коњаника, 
дванаест дунавских рибара [...].“ (Повеља, око 1018) 
 
„Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók 
nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük első helyre.  Ha a királyi 
koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve 
javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora 
buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát 
mutass.” (Szent István: Intelmek Imre herceghez, 1031 előtt) 
 
„Пошто ранг краљевског достојанства могу да достигну само верници и они који 
прихватају католичку веру, зато у нашим заповестима на прво место стављамо свету 
веру. Ако желиш да поштујеш краљевску круну, прво налажем, саветујем, односно 
предлажем и подстичем, драги мој сине, да католичку и апостолску веру чуваш са таквом 
ревношћу и будношћу, да показујеш пример сваком поданику који ти је подарен од 
Бога.“ (Свети Стефан: Опомене принцу Имреу, пре 1033)  
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16. Задатак се односи на Ракошијево доба. (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања привредну политику Ракошијевог 
доба и њено дејство на животне околности! Користите средњошколски историјски 
атлас! 
 
„Most a demokrácia egészséges, szép lakáshoz juttatott. Keresetemből szoba-konyha 
bútort, értékes képeket, rádiót, feleségemnek pedig bundát vettem. Hozzátehetem, 
hogy az idén két nagy disznót is vágtam és a spejzomat teleraktam vele.” 
(Varga Barnabás élmunkás vájár beszéde a Sztahanovisták I. Országos Tanácskozásán, 1950) 
 
„Сада ми је демократија доделила здрав, леп стан. Од плате сам купио намештај за собу 
и кухињу, вредне слике, радио и супрузи бунду. Још да додам, ове године сам заклао две 
велике свиње и напунио шпајз.“ (Говор Барнабаша Варге, рудара ударника на I 
државном саветовању стахановиста, 1950) 
 

 
Плакат из 1950-их година  

 
{ Gyorsan teljesitsd a beadást! – Брзо испуни обавезу предавања! 
Gazdag termelésból könnyebb a beadás, marad bőven a piacra! – Од богате производње 
лакша је обавезна предаја приноса, а остаје обилно и за пијацу! } 

 
 

Број потребних радних сати за куповину одређених производа 
Година Мушки зимски 

капут од вуне 
1000 комада 

цигала 
1 кг свињског 

бута 
1 кг хлеба 

1938 178 73 4,4 0,8 
1952 243 178 6,5 0,6 

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

Израда задатка: 
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Места извора који се појављују у задацима (текст, слика, табела, график): 
2. задатак: Az ábra forrása: Száray Miklós: Történelem I. (Forrásközpontú történelem, Nemzeti Tankönyvkiadó) 
6. задатак: A diagramok forrása: Bihari Péter: A befejezetlen múlt 4; Polgári társadalmak és nemzetállamok (1776–1870); 
Raabe Klett, 1999; 77. o. 
9. задатак: A térképvázlat forrása: Száray Miklós – Kaposi József: Történelem IV. (Forrásközpontú történelem, Nemzeti 
Tankönyvkiadó) 
16. задатак: www.zml.hu 
 
 

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  
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број бодова 
максималан постигнут 

I Једноставни, 
кратки задаци 

1. Јулије Цезар 4  
2. Средњовековна привреда и друштво 4  
3. Владавина Карла Роберта I 3  
4. Просвећеност 7  
5. Демографске промене у XVIII веку 4  
6. Прва индустријска револуција 4  
7. Мађарска у доба реформи 4  
8. Други светски рат 4  
9. Последице Тријанонског мира 4  
10. Источни и западни блок 3   
11. Кадарово доба 5  
12. Порези и доприноси 4  

Укупно 50  
I Постигнут број бодова заокружен на цео број  

II Текстуални 
задаци уз 
анализу 

13. Реформатска црквена организација 17  
14. Тројни савез 17  
15. Оснивање мађарске државе 33  
16. Ракошијево доба 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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