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ВАЖНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Дајте једносмислене одговоре, користите недвосмислене ознаке  - и у случају 
исправке! 
У свом одговору трудите се на формулисање суштине, немојте прекорачити простор 
који вам стоји на располагању! 
Само толико елемената одговора упишите, колико задатак захтева! (Уколико 
више упишете, у том случају одговоре ћемо вам вредновати на основу редоследа 
уписа.) 
Молимо вас да употребите пенкало плаве боје! 

                            
Приликом решавања задатака имајте у виду следеће предлоге! 
 

- Пажљиво прочитајте задатке! 
- Пажљиво пратите упуте радног листа!  
- Констатујте, од колико делимичних задатака се састоји задатак и све их 

решите! 
- Проучавајте изворе који се надовезују задацима ( слика, рубрика, текст, 

мапа)! 
- Ваше одговоре, након брижљивог размишљања, по могућности без исправке 

напишите! 
- При решавању задатака користите дозвољена помагала: мапе средњошколског 

Историјског атласа и двојезични речник! Водите рачуна о томе да се 
вредновање  личности, топографских задатака и појмова може вршити тек у 
случају уколико су правописно тачно наведени! 
 

 
При изради текстуалних задатака који захтевају образложење, предлажемо следећи 
ток рада: 
 

1. У задатку означен проблем сврстајте у времену и простору! 
2. Ради схватања задатка употребите изворе и Историјски атлас! 
3. Сакупите све оне опште појмове  (нпр. развој, промена, производња итд.), 

односно, појмове који се надовезују уз дато раздобље (нпр.тврђавски кмет, 
цех, култ личности), помоћу којих се дата проблематика може представити! 

4. Уградите у свој састав оне информације, закључке које сте стекли из извора! 
5. Откријте догађаје који су претходили, разлоге, последице  проблема! 
6. Уградите своје споствене спознаје, став и мишљење! 
7. Уколико је потребно, припремите скицу или концепт! 
8. Припазите да вам реченице буду увек разумљиве! 
9.  Саставите, формулишите свој текст и припазите на правопис! 

 
Ради обавештења: 
      Аспекти исправке есеја: 

- схватање, разумевање задатка, 
- одговара садржинским захтевима, 
- конструисаност, логичност и језичка исправност одговора. 

 
                                                                                                   Желимо успешан рад! 
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I  ЗАДАЦИ, КОЈИ ИЗИСКУЈУ КРАТАК ОДГОВОР 
 
1. Задатак је у вези са полисом (градом-државом) у Старој Грчкој.  
Решите задатке уз употребу извора и сопственог знања! (По елементу 1 бод.)    
 
A) „[A] városállamok […] azokat, akik szerintük gazdagságuk, közkedveltségük vagy 
egyéb politikai befolyásuk révén túlnyomó hatalomra tesznek szert […] a 
városállamból egy megállapított időtartamra eltávolítják.” (Arisztotelész, Kr. e. 4. század)
  
„Полиси [...] све оне, који према њима, на основу личног богатства, јавне популарности 
или на основу политичког утицаја стичу прекомерну власт [...], из полиса на одређено 
време морају се одстранити.“  (Аристотел, 4. век пре Христа) 
 
a) Назовите оно политичко средство, које извор са А) словном ознаком описује!  
  
………………………………………. 
 

b) Оригинално, каквим циљем су увели политичко средство, које је описано у 
извору, означеним са словном  ознаком А? Формулишите својим речима!   
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

B) „Nem kevesekre, hanem a többségre támaszkodik […]. Törvényeink szerint a 
személyes ügyeket tekintve, mindenki egyenjogú, de ami a megbecsülést illeti, hogy a 
közösség előtt kinek miben van jó híre, itt nem a társadalmi helyzet, hanem a kiválóság 
ér többet, és ha valaki olyasmire képes, ami a város javára van, szegény sorsa és így 
jelentéktelen társadalmi rangja nem áll útjában.” (Periklész beszéde Thuküdidész művéből, 
Kr. e. 431)  
 

„Пошто се не ослања на мањину, него на већину […] Према нашим законима, у личним 
предметима су сви равноправни. А што се поштовања тиче, које по каквом питању на 
добром гласу пред заједницом, овде не одређује друштвени положај, већ сама вредност 
и када је неко способан на нешто што иде у корист града, тога не спречава нити судбина, 
ни друштвени положај. („Тукидид: Говор Перикла,, 431. пре Христа) 
 
c) Назовите онај политички уређај, који описује извор означен словним знаком В! 
 
………………………………………. 
 

d) Како, на који начин су обезбедили грађанима Атине равноправност, која је 
споменута у извору, означеним словним знаком В? Наведите политичку меру / 
праксу!  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

4 бода  
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2. Следећи задатак везује се за средњевековно западно-европско друштво. 
Одредите, које тврдње се односе на правне односе средњевековног западно-
европског друштва, означених словним знаком А) односно В! Редне бројеве тврдњи 
упишите у квадратиће  испод одговарајућих слика! У један квадратић  само један 
редни број упишите! Једна тврдња ће изостати. (По елементу 1 бод.) 
 

 

 
 
 

földbirtok 
 
 
 

szolgálat 

 
 

 

 

 

 
 
 
földhasználat 
 
 
 

járadékok 

 
 

 

A) 
 

B) 
 

    
 

           

 

Szótár -Речник: földbirtok – земљишни посед    földhasználat – употреба земљишног поседа 
            
                            szolgálat   - служба                    járadékok     - ренте         
 

Тврдње: 
 
1. Подређена страна имала је право на бесцаринство и на порез, исплаћен у једној 
своти. 
2. Подређена страна, карактеристично, није плаћала порез. 
3. Подређена страна је господару била дужна радном рентом.   
4. Подређена страна била је обавезна да наоружана крене у бој или пак на заповед 
господара пошаље војника / војнике. 
 

 
 
 
3. Следећи задатак је у вези са Гезином кнежевином. 
Решите задатак уз помоћ извора и сопственог знања! (По елементу 1 бод.) 
 
„[Sarolt, Géza fejedelem felesége] szép úrnő szerfölött ivott és a lovat vitézek módjára 
ülte meg, egy embert pedig haragjában felhevülve meg is ölt. Ez a megfertőzött kéz 
jobban tenné, ha orsót forgatna és dühét türelemmel fékezné! […] [Géza] roppant 
kegyetlen volt; hirtelen haragjában sokakat megölt. Mikor kereszténnyé lett, 
indulatosan lépett fel tusakodó alattvalóival szemben e hit megerősítéséért, és a régi 
bűnt az Isten iránti buzgalomtól felbuzdulva elsöpörte. [...] A mindenható Istennek és 
különféle képzelt isteneknek áldozott. Amikor főpapja emiatt szemrehányást tett neki, 
azt felelte, elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy megtegye.” (Thietmar merseburgi 
püspök, 11. század)  

3 бода  
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„[Шаролта, супруга кнеза Гезе] та лепа Госпођа је надасве пила  и коње је умела да јаши 
попут витезова, штавише, једном приликом је усијана од срџбе, убила и једног човека. 
Ова заражена рука боље би чинила када би узела вретено, те би на тај начин свој гнев 
обуздала! […] [Геза]  је био надасве свиреп, немилосрдан;  изненадном својом срџбом, 
многе је поубијао. Када је постао хришћанин, у циљу јачања ове вере, против својих 
поданика, који су се противили, одлучно је и напрасно поступао, понесен одушевљењем 
према Богу, стари грех је напустио. […] Свевишњем Богу и многобројним паганским 
боговима је приносио жртве. Када му је то црквено великодостојник пребацио, 
одговорио му је да је довољно богат и силан, моћан да може то да учини.“ (Титмар, 
бискуп мерсебуршки, 11. век) 
 
a) Шта је аутор подразумевао под изразом „стари грех“? ………………………………. 
 
b) Зашто сматра свирепим, немилосрдним владарем кнеза Гезу аутор извора? 
Заокружите редни број исправне тврдње! 
 
1. Зато да би поткрепио углед владара и његове супруге. 
2. Циљ је био супростављање сину, потоњем I (Светом) Иштвану (Стефану).  
3. Хтео је сведочити да је христијанизација  окончана већ за  Гезине владавине.  
 
c) За постизање ког циља је Геза користио хришћанство? Заокружите редни број 
исправне тврдње!   
 
1. Проширивањем хришћанске вере повећао је кнежевску владавину. 
2. Ширењем хришћанске вере сведочио је да је немачко-римског цара прихватио за 

феудалног господара.  
3. Ширењем хришћанске вере, настојао је да своју супругу опамети.  
 
d) Објасните својим речима, како је дат Гезин двојаки приступ к вери у извору! 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 
 
4. Задатак се везује за велика географска открића. Одлучите да ли се делови извора 
односе на пут Колумба или пак Магелана, или ни на једнога! Упишите словни знак 
Х у одговарајући стуб табеле! У један ред упишите само један Х! (По елементу 1 бод.) 
 
A) „Megmenekülésünket kapitányunknak köszönhetjük, mivel végpillanatában az 
összes szigetlakók oda futottak, ahol ő elesett. [...] Dicsősége azonban túléli halálát.  
A hajózás mesterségének tökéletes birtokában volt, amit világ körüli útjával bizonyí-
tott, amire ő előtte senki sem mert vállalkozni.” 
 
  

4 бода  
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А) „Своје спасење можемо захвалити нашем капетану, пошто су тамо где је он погинуо, 
сви становници острва (острвљани) дотрчали […] Његова слава, међутим, надживљава 
његову смрт. Он је располагао са свим практикама бродарења, што је потврдио и 
приликом обиласка света, чега се нико пре њега није смео упустити.“ 
 
B) „Ily módon jutott osztályrészemül a feladat, hogy ne a szárazföldi úton igyekezzem 
Kelet felé, miképpen az eleddig szokásban volt, hanem nyugati irányban indulnék el, 
tehát oly úton, amelyet tudomásunk szerint mindezideig még senki sem járt be.”  
 
B) „На тај начин припао ми је задатак да не кренем копненим путем према истоку, као 
што је то био до сада обичај, него у правцу запада, дакле таквим путем, који, по нашем 
досадашњем сазнању, још нико није прешао.“ 
 
C) „[Az indiánok által Kubának nevezett sziget] nyugat-délnyugati irányban fekszik, 
[…] úgy veszem ki, hogy [Japán] szigetéről van szó, amelyről a legbámulatosabb 
csodákat mesélik, és amely a térképek szerint, amelyeket láttam, ezeken a vizeken kell, 
hogy találtassék.” 
 
С) „[Острво, које се од стране Индијанаца зове Куба] простире се у правцу запад-
југозапад. […] Сматрам да је у питању острво [Јапан] о којем причају чудеса и које, према 
овим мапама које сам видео, овде, на овим водама треба да се налази и открије.“ 
 
D) „A régiek úgy vélték, hogy az Egyenlítőtől délre a világ nagyobb része tenger és 
nem szárazföld […], és ha el is ismerték, hogy lenne ott bármiféle kontinens, sok okból 
tagadták, hogy lakott lenne. De ez a vélekedés hamis. Utolsó utam ennek bizonyítéka, 
mert találtam egy kontinenst a déli vidékeken, amely népesebb és több állat lakja, mint 
Európánkat, vagy éppen Ázsiát vagy Afrikát.” 
 
D) „Стари су некада тврдили да се јужно од Екватора простире већим делом вода, а не 
копно […], те уколико су и признали да тамо постоји било какав континент, увек су 
негирали да је настањен. Међутим, ово мишљење је неистинито. О томе сведочи и моје 
последње путовање, јер сам нашао један континент на јужној хемисфери. Настањенији 
је и на њему живи много више животиња, него ли у нашој Европи, или пак Азији или 
Африци.“ 
 
 Колумбо Магелан Ни један 
A)    

B)    

C)    

D)    
 
 
  

4 бода  
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5. Задатак се надовезује уз распад Угарске на три дела. 
Утврдите које турске војне походе представљају мапе! Упишите знак Х у 
одговарајуће поље табеле! У један ред само један Х знак упишите! (По елементу 1 бод.) 
 
 

 
Војни поход Сулејмана 1526.       Војни поход Сулејмана 1529. 
 

  
Војни поход Сулејмана 1532.      Војни поход Сулејмана 1541. 
 
 

Тврдња A) B) C) D) 
a) Као резултат војног похода настао је Ходолтшаг.     

b) Војни поход се удаљио од реке, која је представљала 
најзначајнији  правац снабдевања. 

    

c) Током војног похода један од владара је изгубио живот.     

d) Војни поход је дотакао и две владарске престонице .     
 
  4 бода  

1526 1529 

1532 1541 

A) B) 

C) D) 
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6. Задатак се односи на догађаје који су претходили Првом светском рату.  
Уз помоћ скице мапе и сопственог знања, решите задатке везане за оснивање 
савезничких система! (По елементу 1 бод.) 
 

 
Савезнички системи на почетку 20. века  

(Датуми година означавају годину склапања савеза.) 
 

Szótár-Речник: Országhatár  1878                         -     Државна граница 1878. 
                          Szövetségen belüli ellentét   -     Конфликт унутар Савеза 
                          Szövetségen kívüli ellentét   -     Конфликт изван Савеза 
 
a) Од наведених, који савез представља скица мапе? Заокружите редни број 
исправног одговора! 
 

1. тројни савез              2. тројни пакт 
            3. Света алијанса               4. Савез Сила осовине 
 
b) Именујте оне државе, на које се односе следеће тврдње!  
Бирајте међу земљама, које се налазе на скици мапе! 
 
1. Две велике силе, које се налазе у суседству, склопиле су савез па је већ на самом 
почетку Првог светског рата приморана да води рат на два фронта. 
 

………………………………………. 
 

2. Са двема суседним земљама је имала затегнуте односе. У вези са једном, дуж границе, 
имала је тeриторијалне захтеве, са другом су јој се конфликти наставили за време 
афричких колонизација. Упркос томе, са једном је још пре избијања Првог светског рата 
ступила у савез, док је у рат ипак ступила на страни друге земље.  

…………………………………………. 
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c) Стручном терминологијом именујте онај савезнички  систем на скици мапе, који 
је најкасније формиран! 
 
…………………………………………. 
 
 
 
7. Задатак је у вези са Аустро-угарском нагодбом. 
Решите задатке помоћу делова извора и сопственог знања!  
 

„7. A magyar országgyűlés […] külön szavazza meg a magyar király udvartartása 
költségeit. Az udvartartás költségeinek megszavazása és kiszolgáltatása tehát közös 
ügynek nem tekintetik. 
 8. A birodalom diplomaticai [diplomáciai] és kereskedelmi képviseltetése a külföld 
irányában és a nemzetközi szerződések tekintetében fölmerülhető intézkedések, 
mindkét fél ministeriumával [kormányával] egyetértésben és azok beleegyezése 
mellett, a közös külügyminiszter teendői közé tartoznak. 
11. Őfelségének a hadügy körébe tartozó alkotmányos fejedelmi jogai folytán mindaz, 
ami az egész hadseregnek és így a magyar hadseregnek is, mint az összes hadsereg 
kiegészítő részének, egységes vezérletére, vezényletére és belszervezetére vonatkozik. 
Őfelsége által intézendőnek ismertetik el. 
12. De a magyar hadseregnek időnkénti kiegészítését s az újoncok megajánlásának 
jogát, a megajánlás föltételeinek és a szolgálati időnek meghatározását […] az ország 
magának tartja fenn. 
16. A pénzügyet annyiban ismeri a magyar országgyűlés közösnek, amennyiben 
közösek lesznek azon költségek, melyek a […] közöseknek elismert tárgyakra 
fordítandók. 
17. Magyarország minden egyéb államköltségét, a magyar felelős ministerium 
[kormány] előterjesztésére, az országgyűlés alkotmányos úton fogja elhatározni; 
azokat, mint általában minden adót, a magyar ministerium [kormány] […] saját 
felelőssége alatt veti ki, szedi be és kezeli.” (Részletek az 1867. évi XII. törvénycikkből) 
 
„7. Угарска скупштина […] посебно гласа о трошковима мађарског краљевског двора. 
Значи, гласање о трошковима одржавања краљевског двора, не сматра се заједничким 
послом. 
8. Дипломатско и трговинско представништво царства према иностранству и мере, које 
се предузимају у погледу међународних уговора, одвијају се у договору двају 
министарстава ( влада) и поред њиховог слагања, потпадају под делатности заједничког 
министра спољних послова. 
11. Његово Величанство у вези војних питања и на целу војску, па тако и на мађарску 
војску, на све родове, команду и наређења,  има  изричита права.  
12. Право повремене допуне мађарске војске и право препоруке броја регрута, те 
одређивање одслуживања војног рока  […] држава задржава сама за себе. 
16.  Угарска скупштина финансије признаје онолико заједничким, уколико ће заједнички 
бити они трошкови  […] који ће се потрошити на заједничке ствари. 
17. О сваком  додатном државном издатку Угарске, на предлог одговорног мађарског 
министарства [владе], скупштина ће уставним путем донети одлуку; оне ће, као и сваки 
порез, мађарско министарство [влада], [...], под својом одговорношћу убирати и њима 
управљати.“ (Одломци из XII зак. чл. од 1867) 
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Установите, да ли су се сматрали заједничким пословима она питања, у вези којих 
су донете следеће одлуке! Подвуците тачан одговор! На тачкасту линију напишите 
редни број оног члана законског параграфа, који директно образлаже одговор! Три 
редна броја изостају. (По елементу 0,5 бодова) 
 

a) Као резултат договора, које је 1879. водио Ђула Андраши, настао је тајни савез са 
Немачком. 
 
Да ли се сматрало заједничким предметом?     да / не           Број параграфа ............... 
 
b) Фабрике, које су 1881. производиле одређене производе, до 1895. биле су ослобођене 
плаћања одређених пореза и дажбина. 
 
Да ли се то сматра заједничким послом?     да / не           Број параграфа ............... 
 
с) Године 1912. повећали су број мађарске краљевске домобранске војске.   
 
Да ли се то сматра заједничким послом?     да / не           Број параграфа ............... 
 
d) Допуните следеће реченице са одговарајућим стручним терминима! ( 1 бод) 
 
 Склапањем Аустро-угарске нагодбе, настала је двојна  тј.  ............................ монархија. 
 
 

 
 
 
8. Задатак се везује за националсоцијалистичку Немачку. 
  Следеће одломке извора допишите уз садржински одговарајуће тврдње, које се 
налазе у табели! Словни знак одломка извора упишите у одговарајуће поље табеле! 
У једно поље, један словни знак упишите! Један словни знак можете уписати на више 
места! (По елементу 1 бод) 
 

A) „Szigorúan korlátozták az idegen tőke kivitelét Németországból […], létrehozták 
az úgynevezett […] Átváltási Alapot. Ettől az időponttól kezdve mindenkinek, akinek 
külföldi tartozása volt, ide kellett befizetnie a törlesztőrészleteket. […] Ezek után 
Schacht [a Birodalmi Bank elnöke] úgy döntött, a hiteleket csak 50 százalékos 
leértékelés után hajlandó visszafizetni, a bank a tartozás felét visszafizette kész-
pénzben, másik felét viszont csak kötvényekben, melyeket később lehetett csak 
beváltani, ráadásul csak márkára. Sőt, az összeget csak bizonyos célra lehetett 
felhasználni, például turizmusra, vagy még gyakrabban német exporttermékek 
vásárlására.” (Vigvári Gábor közgazdász) 
 

А) „Строго су забранили изношење страног капитала из Немачке […], основали су 
такозвану […] Банку за међународна поравнања (Фонд за конверзацију). Од тог момента, 
свако ко је имао страни зајам (кредит), ту је морао да уплати отплатну рату.  […] Након 
тога Шахт ( председник Немачке централне банке) донео је одлуку да је  кредите спреман 
да исплати тек након што их је 50 посто девалвирао, банка је половину дуга исплатила у 
готовини, док је други део само у обвезницама, које су се касније могле заменити, али 
само за марке. Штавише, свота се могла користити само за одређене циљеве, нпр. за 
туризам, или пак много чешће за куповину немачких извозних производа.“ (Економиста 
Габор Вигвари) 
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B) „A legnagyobb megrendeléseket a hadianyaggyártó üzemek kapták. Mivel ebben 
az időszakban még érvényben voltak a versailles-i béke korlátozásai, a hadikiadásokat 
álcázni kellett. Erre a célra hozták létre a Kohászati Kutatóvállalatot,  
a Mefót. […] A Mefo a megrendeléseket kötvényekben fizette ki, amit aztán  
a Reichsbank [Birodalmi Bank] váltott be. A kötvények addig is kamatoztak.” (Vigvári 
Gábor közgazdász) 
 
В) „Највеће наруџбине добиле су фабрике које су производиле војни материјал. Пошто 
су тада још увек била на снази ограничења Версајског мира, мировног уговора, војне 
издатке ваљало је прикрити. У циљу тога основали су Meфо, Металуршку истраживачку 
фабрику. […] Mефо је наруџбине исплаћивао у обвезницама, које је затим заменила 
Немачка централна банка (Reichsbank). Обвезнице су и дотле доносиле камате.“ 
(Економиста Габор Вигвари) 
 
C) „Már 1934-ben jelentős német tartozások gyűltek össze […], 1936-ban pedig már 
463 millió márkás tartozásuk volt a [délkelet-európai] térség országaival szemben.  
A németek végig azt állították, hogy ipari kivitellel akarják a számlát kiegyenlíteni 
Délkelet-Európa felé, a valóság azonban az volt, hogy e kis országok finanszírozták a 
belső német gazdaságátalakítási programot és a fegyverkezést.” (Kaposi Zoltán 
gazdaságtörténész) 
 

С) „Већ 1934. године било је доста немачког дуга […] Године 1936. имали су дуг од 463 
милиона марака према [југоисточно-европским] земљама региона. Немаци су до 
крајности тврдили да рачун према југоисточној Европи желе да измире индустријским 
извозом, међутим, у ствари, ове мале земље су биле оне које су финансирале  немачки 
програм економске, привредне трансформације  и наоружавање.“ (Золтан Капоши,  
историчар економије) 
 
D) „A munkaerőpiacon enyhülést hozott az 1000 márkás házassági segély, amelynek 
feltétele a nő kivonulása volt a munkaerőpiacról. […] Végül tehermentesítette a 
munkaerőpiacot […] a kötelező munkaszolgálat bevezetése is 1935-ben.” (Ormos Mária 
történész) 
 

D) „На тржишту радне снаге, припомоћ од 1000 марака, обезбеђена брачним паровима, 
којој је услов био да жена напусти тржиште радне снаге, донело је олакшање. […] На 
крају, растерећено је тржиште радне снаге  […] увођењем обавезне принудне радне 
службе 1935. године.“ (Марија Ормош, историчар) 
 

Тврдња Словни знак извора 
a) Приликом управљања кризом, поједине мере 

упливисали су  не само финансијски, већ и идеолошки, 
односно, породично-политички аспекти. 

 

b) Програм наоружавања био је један од важних 
елемената изласка из кризе. 

  

c) Набавку капитала и тржишта за извоз, потребне за 
инвестиције, потпомогла  је спољна трговина, 
руковођена од стране државе. 
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9. Задатак се односи на историјат Мађарске за време Другог светског рата. 
Решите задатке на основу извора и сопственог знања. (По елементу 1 бод) 
 
A) „A bolsevizmus elleni harc kötelességteljesítés, és ez a szegény, megcsonkított, 
kirabolt ország örömmel adott mindent, amit adni tudott […]. Hadiiparunk 
túlnyomórészt Németország számára dolgozik […]. Folyó év március 19. óta 2700 
tisztet és 119 654 embert adtunk le [értsd: küldtünk a frontra Németország kérésére]. 
Nem tudnám megmondani, hogy ilyen fenntartás nélküli áldozatkészség mellett mit 
lehetne még szemünkre vetni. […] 
Csak azért szántam el magam arra, hogy nyomatékosan kérjem […], mindnyájunk 
érdekében rendeltesse el innen a megszálló csapatokat és a titkosrendőrséget, hogy 
visszatérhessen a régi, bizalomteljes fegyvertársi viszony.” (Horthy Miklós levele 
Hitlerhez, június 6.)  
 
А) „Борба против бољшевизма је вршење дужности, а ова  сиромашна, осакаћена и 
опљачкана земља  је све са радошћу дала, што је умела дати […] Наша војна идустрија 
ради претежно за Немачку […] Од 19. марта текуће године предали смо 2700 официра и 
119 654 човека [схвати: на молбу Немачке на фронт смо послали]. Не умем рећи да поред 
овакве жртве коју смо донели  без резерве, шта се може још изнети на наш рачун. […] 
Само сам се зато одлучио на ово, како бих нагласио […] да у интересу свију нас наредите 
окупаторским трупама и тајној полицији да се повуче како би се повратио стари, 
поверљив саборачки однос.“ (Писмо Миклоша Хортија Хитлеру, 6. јуна.) 
 
B) „Ezer éven át, de különösen az utolsó évtizedben, népünk sorsát a szomszédos 
kolosszus [értsd: Németország] befolyásolta. Ennek a befolyásnak a hatása alatt 
sodródtunk bele ebbe a Szovjetunióval folytatott szerencsétlen háborúba is. […] 
Amikor delegátusaimat [küldötteimet] teljhatalommal felruházva elküldöm a 
fegyverszüneti tárgyalásokra, kérem Önt, hogy kímélje meg ezt a szerencsétlen 
országot.” (Horthy Miklós levele Sztálinhoz, szeptember vége)  
 
В) „Преко хиљаду година, а поготово у последњој деценији, на судбину нашег народа 
утицао је суседни горостас  (схвати: Немачка). Услед овог утицаја смо доспели и у овај 
несрећни рат против Совјетског Савеза. […]  
Када своје опуномоћене делегате (посланике) пошаљем на преговоре о прекиду ватре, 
молим Вас да поштедите ову несрећну државу.“ (Писмо Миклоша Хортија Стаљину, 
крај септембра) 
 
a) Које године су написана цитирана писма? ………………… 
 
b) Шта је желео да постигне Хорти са молбом, конципираној у писму под словним 
знаком А? Заокружите редни број тачног одговора! 
 
1. Желео је да поврати независност Мађарске. 
2. Желео је склопити савез са Немачком. 
3. Желео је пружити војну помоћ Немачкој.  
 
  



Történelem szerb nyelven 
középszint 

1913 írásbeli vizsga 13 / 24 2020. május 6. 

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

c) На које одлуке – донете за време Другог светског рата – даје различита 
објашњења Хорти у два писма? 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
d) Шта је карактерисало односе војне моћи Немачке и Совјетског Савеза у 
раздобљу за време настанка писама? Заокружите редни број тачног одговора! 
 
1. Односи снага били су изједначени. 
2. Натеравши Совјетски Савез да се стално брани, Немачка је све више узела маха, 

премоћи у рату. 
3. Присиливши Немачку да преда раније окупиране територије, совјетске трупе су 

продрле. 
 

 
 
 
10. Задатак се везује за распад Совјетског Савеза. (комплексни тест задатак) 
Решите задатак на основу извора и сопственог знања! (По елементу 1 бод) 
 

На које земље се односе описи, наведени у табели? Напишите име државе у 
одговарајуће поље табеле! Бирајте међу земљама које су наведене у табели која 
представља постсовјетски регион! Једна држава може више пута да учествује. 
 

Неколико важнијих економско-привредних и друштвених показатеља држава 
постсовјетског региона, након распада Совјетског Савеза (1991) 

 Површина 
(1000 км²) 

Становниш-
тво 

(милиона 
особа) 

Проце-
нат 

руског 
станов-
ништва 

(%) 

Проценат 
државотвор-

не нације 
(%) 

БДП* / 
особа 

(долар) 

БДП* 
проценат  
(100% је 

Совјетски 
Савез) 

Aзербејџан 86,6 7,7 5,6 83,0 2400 1,7 
Белорусија 207,6 10,4 13,2 77,9 4200 4,2 
Естонија 45,1 1,5 30,3 61,5 4400 0,7 
Грузија 69,7 5,2 9,3 70,1 2900 1,6 
Казахстан 2717,3 16,9 37,8 39,7 2600 4,3 
Кирсгистан 198,5 4,5 21,5 57,0 1800 1,8 
Летонија 63,7 2,5 34,0 51,8 4100 1,1 
Литва 65,2 3,8 9,4 80,1 3800 1,4 
Молдавија 33,7 4,4 13,0 64,5 2700 1,2 
Русија 17 075,4 148,0 82,0 82,0 4200 61,1 
Јерменија 29,8 3,4 1,6 93,0 2700 0,9 
Таџикистан 143,1 5,9 7,6 62,3 1600 0,8 
Tуркменис-
тан 

488,1 4,1 9,5 74,0 2000 0,8 

Украјина 603,7 50,8 22,1 72,7 3100 16,3 
Узбегистан 447,4 23,4 8,3 73,7 1600 3,3 

*GDP = Bruttó hazai termék – Бруто друштвени производ 
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Опис Држава, земља 

a) Проценат руске мањине у овој држави био је највиши. 
 

 

b)  Приликом распада Совјетског Савеза економски је била 
најразвијенија земља-сукцесор. 

 

c) Економски, била је једна од најразвијенијих  држава-
сукцесора  Совјетског Савеза, 18% становништва 
чиниле су мањине. 

 

d) У овој земљи проценат народности надмашио је 50%. 
 

 

e) Пет посто становништва чинили су грађани руске 
националности. Захваљујући значајној популацији, у 
великој мери је допринела економском, привредном 
учинку Совјетског Савеза. 

 

 
 
A) 

 

B) 

 
Џорџ Х. В. Буш, амерички председник (1988-1992) приликом сусрета са совјетским / 

руским руководиоцима. 
 
f) Која слика је настала пре 1991? Напишите одговарајући словни знак слике на 
тачкасту линију! …… 
 
  
 
  

6 бодова  
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11. Задатак се односи на историјат Мађара ван граница након 1945. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (По елементу 1 бод) 
 

„A múltkori békeszerzésnél a/az …[X]… jogán számos népnek tették lehetővé, hogy 
fajtestvéreivel együtt és egy államban éljen; tőlünk akkor ezt a jogot megtagadták. 
Igazságunk tudatában és a változatlan természeti és isteni törvények alapján kérjük 
azokat, akiknek fölöttünk hatalma van – minden hatalom onnan felülről adatott! – ne 
feszítsék népünket egy újabb ítélettel a régi keresztre. Krisztusban szeretett híveim! 
[…] Önmagunk becsülete és a jövő nemzedékek sorsáért reánk háruló felelősség 
követeli, hogy jogaink védelmében tiltakozzunk egy igazságtalan ítélet kimondása és 
végrehajtása ellen.” (A gyulafehérvári püspök beszédéből, 1946) 
 
„Приликом прошлог издејствовања мира на основу права…[X] …, многобројним 
народима омогућено је да са својом браћом из истога рода у једној држави живе; тада су 
од нас то право одузели. Свесни наше правде, на основу непромењених природних и 
божјих закона молимо све оне, који над нама имају власт – свака власт потиче одозго! – 
да још једном одлуком наш народ не разапну на старом крсту. Браћо и Сестре, љубљени 
у Христу! […] Наша част и поштење, односно, одговорност која се на нас наслања по 
питању судбине будућих генерација захтева да у интересу наших права протестујемо 
против изговора једног неправедног суда и његовог извршавања.“ (Из говора бискупа из 
Алба Јулије (Ђулафехервара), 1946) 
 
a) Против којег међународног уговора и по свему судећи „неправедног суда“ је 
дигао свој глас бискуп? 
 
………………………………….. 
 
b) На који међународни уговор  се односи подвучени део дела извора? 
 
………………………………….. 
 
c) Именујте право принципа које је у извору означен са Х! 
 
 ………………………………….. 
 
d) Ко је био бискуп из Алба Јулије који је одржао говор? Заокружите редни број 
тачног одговора! 
 

1. Вилмош Апор 2. Јожеф Миндсенти  3. Ласло Текеш 4. Арон Мартон 
 
 
 
  

4 бода  
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12. Задатак је у вези са данашњим политичким уређењем (институционалним 
системом) Мађарске. Утврдите  задатак које установе / службеника описује 
цитирани део Основног закона! Ставите Х знак у одговарајући стуб табеле!  У 
једном реду само један Х знак може да буде. (По елементу 1 бод.) 
 
 

Цитат из Основног закона Влада Председник 
Републике 

Парламент 

а)„Megalkotja és módosítja Magyar-
ország Alaptörvényét.” 

„Ствара и модификује Основни закон 
Мађарске.“ 

   

b) „A […] törvényben nem szabályozott 
tárgykörben, illetve törvényben kapott 
felhatalmazás alapján rendeletet alkot.” 
 

„Доноси уредбе у […], закону не 
регулисаном  кругу предмета, односно, на 
основу добијеног овлашћења.“ 

   

c) „Megválasztja […] az Alkotmány-
bíróság tagjait és elnökét.” 

„Бира чланове и председника Уставног 
суда.“ 

   

d) „Kitűzi az országgyűlési képviselők, a 
helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választását.” 
 
„Расписује парламентарне изборе, 
односно, изборе за локалне самоуправе и 
градоначелнике.“ 
 

   

 
  

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  се раздобља  раздвајају са двоструком, дуплом линијом.) 
 
Размотрите пажљиво задатке! 
 

 
Доба, 

раздобље 
Редни 
број 

Задатак Тип задатка 

Светска 
историја 

до 1849. 13. Католички препород - 
противреформација 

кратак 

после 
1849. 14. Буџет Европске уније кратак 

Мађарска 
историја 

до 1849. 15. Владавина Јосифа II        дугачак 
после 
1849. 16. Економска, привредна политика 

Ракошијевог доба дугачак 

Након што сте проучили задатке, заокружите редне бројеве изабраних задатака! 
 
У следећој табели назначили смо две могућности избора. 
Свој избор означите знаком X у одговарајућем реду! Означите само једну 
могућност! 
 

Редни бројеви 
изабраних 
задатака 

Означавање 
избора знаком 

Х 
13. и 16.  

14. и 15.  

 
Од  задатака само одабрана два задатка израдите! 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.  



Történelem szerb nyelven 
középszint 

1913 írásbeli vizsga 18 / 24 2020. május 6. 

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

13. Задатак је у вези са католичким препородом и противреформацијом. (кратак) 
Укажите уз помоћ извора и сопственог знања, какве одговоре је дала 
противреформација на верска питања која је поставио Лутер!    
 
„Az igazhitű atyák példáját követve, mind az Ó-, mind az Újszövetség összes könyveit 
– minthogy mindkettőnek az egy Isten a szerzője –, nemkülönben mind a hitet, mind 
az erkölcsöket érintő [Biblián kívüli szent] hagyományokat, amelyeket […] a katolikus 
Egyház szakadatlan folytonossággal megőrzött, egyenlő jámborsággal és 
megbecsüléssel fogadja el és tiszteli.” (Zsinati határozat, 1546) 
 
„Следећи пример наших праведних отаца, као и све књиге Старог и Новог завета – јер 
обема је један Бог аутор – сем тога и веру, као и (ванбиблијску свету)  традицију, које 
дотичу морал, а које је […] Католичка црква непрестано чувала, једнаком побожношћу  
и  с поштовањем прихвата и поштује.“ (Одлука концила, 1546) 
 
14. Задатак је у вези са функционисањем Европске уније. (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања приходе и главније расходе, 
издатке буџета Европске уније! 
 

 
Расподела прихода у буџету Европске уније (2017) 

  
Szótár – Речник:    -  Egyéb bevételek 17%  -   Остали приходи 17% 
                                  -  Hagyományos saját forrás (vámbevételek) 15% -  
                                     Традиционални сопствени извори ( царински приходи) 15% 
                                  -  Forgalmiadó alapú befizetés (Magyarországon áfa) 12% 
                                     Уплата на основу пореза на промет (у Мађарској: афа (áfa) - ПДВ12% 
                                  - Tagállami hozzájárulások – Доприноси земаља чланица 56% 
 
  

Hagyományos saját 
forrás 

(vámbevételek)
15%

Forgalmiadó alapú 
befizetés 

(Magyarországon: 
áfa)
12%

Tagállami 
hozzájárulások

56%

Egyéb bevételek
17%
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Редни број изабраног кратког задатка који се односи на светску историју: …… 
Израда задатка: 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Аспекти 

Бод 
који се 
може 

постићи 

Постиг-
нут бод 

 

Разумевање задатка 2  

Оријентисање 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 је у вези са владавином Јосифа II. (дугачак) 
      Помоћу извора и сопственог знања представите методе владавине Јосифа II, 
њихову принципијелну позадину, надаље садржај његових уредаба.  Укратко се 
осврните и на даљу судбину његових уредби! 
 

„Ez gondolataim rövid foglalata, szavaim és példám bizonyítják, hogy ezek követésére 
kötelességtudatom és meggyőződésem vezet, és mindenki biztos lehet benne, hogy 
gondoskodom végrehajtásukról. Aki hasonlóképp gondolkodik, és az állam hű 
szolgájaként minden mást figyelmen kívül hagyva magát a szolgálatnak szenteli, 
annak előbbi szavaim kedvére lesznek, aki azonban hivatalában csak a hasznot és 
jutalmat látja, az állam szolgálatát azonban mellékesnek tekinti, az vallja be ezt 
őszintén és hagyja el hivatalát, melyre se nem méltó, se nem alkalmas, mert annak 
betöltéséhez az állam iránti odadás és saját magának és a maga kényelmének teljes 
feladása szükségeltetik.”  (II. József, 1783) 
  
„Ово је кратка суштина мојих мисли, a моје речи и пример сведоче о томе да на њихово 
следовање воде ме осећај дужности и уверење и може бити свако сигуран да ћу водити 
бригу о њиховом извршавању. Ко слично размишља, и као верни слуга државе  – 
искључујући све остало – себе ће служби посветити, њему ће мало пре поменуте моје 
речи бити по вољи,  међутим, онај који у свом уреду види само корист и награду, државну 
службу сматра споредном, нека то искрено призна и напусти свој уред, јер нити је 
достојан нити је способан, пошто је за попуњавање тог места  важна оданост, односно, 
напуштање сопствене удобности.“ (Јосиф II, 1783) 
 
 „A Német Birodalom császára vagyok, ebből következően a többi állam, melyeket 
birtoklok, tartományok, melyek egységesen, egyetlen testet alkotnak, és én ennek a feje 
vagyok.” (II. József, 1785) 
 

„Цар сам Немачког царства и из тога произилазећи, остале државе, којима владам, 
јединствено, једно тело чине, и томе сам ја глава.“  (Јосиф II, 1785) 
 
 „Ilyen körülmények között semmit sem ér a fél tett. Én tehát, hogy egyszer s 
mindenkorra elejét vegyem a magyar és erdélyi rendek minden elgondolható, a 
méltányosságnak csak színével is bíró panaszának, minden uralkodásom alatt kelt 
általános rendeletet és intézkedést eltörlök, és őket azon állapotba visszahelyezem, 
melyben Őfelségének, a boldogult császárnénak halálakor voltak. Ebből csak a 
tolerantia-patenst [türelmi rendeletet], az új lelkészrendezésre vonatkozó 
intézkedéseket, végre a jobbágyokra vonatkozót veszem ki.” (II. József, 1790) 
 
„У таквим околностима, половично дело ништа не вреди. Ја, дакле, желећи избећи 
једанпут за свагда све замисливе жалбе угарских и ердељских сталежа, које се само чине 
праведним, укидан све опште уредбе и упуте настале за своје владавине и враћам их у 
стање у којој су се налазиле пре смрти Њезина Величанства покојне царице. Из њих 
изузимам само Едикт о толеранцији, нове уредбе о постављању свештеника и коначно, 
ону која се односни на кметство. “ (Јосиф II, 1790) 
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16. Задатак се односи на Ракошијево доба. (дугачак)  
Представите уз помоћ извора и сопственог знања најважније мере економско-
привредне политике Ракошијевог доба, и откријте какав утицај је имала 
економско-привредна политика на животне прилике! 
 

„A Kongresszus megállapítja, hogy a Központi Vezetőségnek a magyar népgazdaság 
helyreállítása és a szocialista építés megkezdése érdekében folytatott politikája helyes 
volt. A hároméves tervnek két év és öt hónap alatt történt megvalósításával 1949-ben 
befejeződött a helyreállítás szakasza. Az ötéves tervvel megkezdődött népgazdasá-
gunk újjáalakítása. Az ötéves terv első évében népgazdaságunk rejtett tartalékainak 
feltárása, […] dolgozó népünk odaadó munkája, a Szovjetunió támogatása révén 
jelentékenyen nagyobb feladatokat sikerült megoldanunk, mint amelyeket az ötéves 
terv alapján 1950-re eredetileg kitűztünk.” (A Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusának 
határozata, 1951) 
 
„Конгрес утврђује да је политика, коју је Централно руководство спроводило у вези  
успостављања мађарске националне привреде, односно, у интересу почетка 
социјалистичке изградње, било исправно. Тиме да је трогодишњи план 1949.  остварен у 
року од две године и пет месеци, окончана је фаза рестаурације земље.  Покретањем 
петогодишњег плана, отпочела је обнова националне привреде. У првим годинама 
петогодишњег плана циљ је био да откријемо скривене резерве  наше националне 
привреде, […] оданим радом нашег народа, уз помоћ Совјетског Савеза, успели смо да 
решимо много значајније задатке, него што смо на основу петогодишњег плана за 1950. 
поставили себи за циљ.“  ( Резолуција II конгреса Мађарске радничке партије, 1951) 
 

Радни сати, потребни за куповину неких производа 1938. и 1952. године 
(на основу просечних плата) 

Година Мушки вунени 
зимски капут 

1000 комада 
цигала 

1 кг свињског 
бута 

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

 

 Савремени плакат 
 
Szótár-Речник:   békekölcsön – мирнодопски кредит        boldog nép – срећан народ 
                            béke             -  мир 
                            5 éves terv   -  петогодишњи план  
                            virágzó ország -  држава у процвату 
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Редни број изабраног дугачког задатка који се односи на мађарску историју: …… 
Израда задатка: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..…………………………………………………………………………………………………. 
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Történelem szerb nyelven 
középszint 

1913 írásbeli vizsga 23 / 24 2020. május 6. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Места где се могу наћи извори (слика, табела, графикон), који се налазе у радном листу: 
2. https://www.vecteezy.com/vector-art/161723-peasant-vector-pack https://imgur.com/gfr4ueI  
http://www.medievalchronicles.com/medieval-clothing/medieval-peoples-clothing/medieval-mens-clothing/  
5. www.tudasbazis.sulinet.hu/ www.mti.hu  
6. Száray Miklós: Történelem III. (Forrásközpontú történelem) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2013. 
10. Krajkó–Rudl–Szónokyné: A Szovjetunió utódállamai. Szeged, 2001. 
https://www.ncpedia.org/media/george-hw-bush-and-boris 
https://www.thesundaily.my/world/gorbachev-hails-bush-for-role-in-ending-cold-war-MI192385  
14. http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm 
16. grafikus: Czeglédi. Offszet Nyomda. 

Аспекти 

Бод 

који се 

може 

постићи 

Постигнут 

бод 

 

Разумевање задатка 2  

 

Оријентисање у простору и времену 

О1 2  

О2 2  

 

Комуникација, употреба стручне 

терминологије  

K1 2  

K2 2  

K3 2  

 

Стицање знања, употреба извора 

И1 3  

И2 3  

И3 3  

 

Откривање чињеница битних за догађаје, 

критичко размишљање и 

сконцентрисање на проблем 

Д1 3  

Д2 3  

Д3 3  

Д4 3  

Укупан број бодова / Број испитних бодова 33  



Történelem szerb nyelven 
középszint 

1913 írásbeli vizsga 24 / 24 2020. május 6. 

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

 

 
Бод 

максималан постигнут 

I. Задаци, који 
изискују кратак 

одговор 

1. задатак 4  
2. задатак 3  
3. задатак 4  
4. задатак 4  
5. задатак 4  
6. задатак 4  
7. задатак 4  
8. задатак 5  
9. задатак 4  
10. задатак 6   
11 задатак 4  
12. задатак 4  

Укупно 50  
I. Постигнути број бодова  

II. Текстуални 
(есејски) задаци 

уз анализу 

13 задатак 17  
14. задатак 17  
15. задатак 33  
16. задатак 33  

Укупно 50  
II. Постигнути број бодова  

 I + II  
Бодови дела писменог 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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