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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 ЗАДАЦИ СА ЈЕДНОСТАВНИМ, КРАТКИМ ОДГОВОРИМА 
 

1. Задатак се везује за формирање хришћанства. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
Наведите стручни назив за подвучене делове у следећим изворима. (0,5 бодова по 
елементу.) 
 
A) „Akkor világméretű gyűlésre hívta össze Isten haderejét, […] tiszteletteljes levélben 
felszólította a püspököket, mindenhonnan siessenek oda. Ez azonban nem csupán 
egyszerű parancs volt. […] Megjelölte a gyűlésre igen alkalmas várost, […] Nikaiát 
[Niceát], […] [ahol majd] nagy Istenünk, mindenek megváltója, a világ világossága 
mindenkire kiterjeszti a fényét.” (Euszebiosz görög író, 4. század)  
 
А) „Онда је позвао силу Божју на светску скупштину, [...] у уваженом писму позвао је 
епископе да пожуре тамо са свих страна. Међутим, ово није била једноставна наредба. 
[...] Одредио је град погодан за скупштину, [...] Никозију [Ницу],[...] [где ће] наш велики 
Бог, Спаситељ свих , пренети своју светлост на све." (грчки писац Јевсавије, 4. век) 
 
 
a) …………………………………….. 
 
B) „Megparancsoljuk, hogy mindazok a népek, amelyek a mi kegyelmes 
kormányzatunk uralma alatt állnak, abban a vallásban éljenek, amelyet a hagyomány 
szerint Szent Péter […] adott át Róma népének […]. Tehát: mindenkinek hinnie kell az 
apostoli hitvallás és az evangéliumi tanítás értelmében az Atyának, Fiúnak és 
Szentléleknek egységesen isteni voltát […]. Meghagyjuk, hogy akik ezt a hitvallást 
követik, a katolikus keresztények nevét viselhetik, a többiek azonban […] a megfelelő 
gyalázatos nevet viseljék.” (Császári rendelet, 380) 
 
Б) „Заповедамо да сви народи који су под влашћу наше милостиве државе живе у вери 
коју је Свети Петар [...] по традицији дао народу Рима [...] Дакле: сви морају да верују по 
апостолском веровању и учењу јеванђелском, у јединство Оца, Сина и Светога Духа [...]. 
Дозвољавамо онима који следе ову веру да носе имена католичких хришћана, а други [...] 
нека носе одговарајућа срамотна имена.” (Царски декрет, 380.) 
 
б) ……………………………………… 
 
C) „Összehívta tizenkét tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan 
lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget.” (Máté 
evangéliuma)  
 
В) „Сазвао је својих дванаест ученика и дао им моћ да изгоне нечисте духове и да 
исцељују све болести и све слабости. " (Јеванђеље по Матеју) 
 
в) ……………………………. 
 
г) Именујте особу која је сазвала састанак наведен у извору А)! (0,5 бодова) 
 
………………………………………. 
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д) Који је разлог тога што су римски цареви прихватили хришћанство које је до 
тада било прогањано? Објасните! (1 бод)  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
ђ) Објасните својим речима који је био циљ владара са одредбом описаном у извору 
Б). (1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

4 бодa  

 

2. Задатак је везан за средњовековно друштво. Решите задатке уз помоћ извора и 
сопственог знања! 

 „Én, Rajmund, Isten kegyelméből Toulouse grófja, örök hűbérül adom neked, 
Vilmosnak, Montpellier urának […] és a te utódaidnak Frontignan várát teljes 
egészében, minden tartozékával együtt. […] Te és a te utódaid pedig ennek fejében 
kötelezitek magatokat, hogy támogatást és segítséget adtok nekem mindenki ellen, 
természetesen csakis a nevezett vár, valamint a vár katonái által. […]  
Én pedig, Vilmos, Montpellier ura a nevezett Frontignan várát tőled, Rajmund 
uramtól, a felsorolt feltételek alapján elfogadom, és hűségesküt teszek neked a te 
életedre és tagjaidra. És a jelzett várat háború esetén, amelyet te és a te utódaid a Rhône 
és az Ebro közötti területen bárkivel viseltek, én és az én utódaim minden alkalommal, 
ahogyan kívánjátok, a ti rendelkezésetekre bocsátjuk.” (Esküszöveg, 1194) 
 
„Ја, Рајмунд, милошћу Божјом, гроф Тулуза, дајем теби Виљему, господару Монпељеа 
[...] и твојим потомцима, замак у Фронтињану у целости, са свим што му припада. [...] 
А ти и твоји потомци се заузврат обавезујете да ћете ми дати подршку и помоћ против 
свих, наравно само припадници замка и војска замка. [...] 
А ја, Виљем, господар Монпељеа, прихватам замак по имену Фронтињан од тебе, 
Рајмунда мог господара, под наведеним условима, и заклињем се теби и твојим 
члановима на верност. А у случају рата који ти и твоји потомци водите у области између 
Роне и Ебрe, ја и моји потомци вам стављамона располагање овај замак у свако доба, кад 
год пожелите." (Заклетва, 1194) 
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Породично стабло династије Капет ( 12. – 13. век )          Француска у 13. веку 
 
VI. Lajos Franciaország királya – Луј VI француски краљ 
VII. Lajos Franciaország királya – Луј VII француски краљ  
Konstancia – Констанција 
V. Rajmund Toulouse grófja – Рајмунд V гроф Тулуза 
II. Fülöp Franciaország királya – Филип II француски краљ  
VIII. Lajos Franciaország királya – Луј VIII француски краљ 
Rhone – Рона 
Toulouse – Тулуз 
Ebro – Ебро 
 
Помоћу извора наведите чланове феудалног система у периоду настанка извора. 
Напишите име, а не титулу! (0,5 бодова по елементу) 
 
а) највиши феудални господар:……………………… 

б) вазал:……………………….. 

в) кмет:………………………. 
 
г) Шта се подразумева под подвученим изразом „са свим што му припада“ у тексту? 
Заокружите редни број јединог тачног одговора! (0,5 бодова) 

1. Плаћеници који обављају војну службу. 

2. Залихе нагомилане у случају опсаде, као и оружје (нпр. топови). 

3. Феудално имање на ком живе и раде кметови. 

д) Одлучите да ли је изјава тачна или нетачна. Образложите свој одговор. 
Подвуците тачан одговор и напишите објашњење на линију. (1 бод) 
 

Уколико феудални господар поменут у тексту крене у крсташки поход у Свету Земљу, 
дужност вазала наведеног у тексту је да заједно са својим војницима помогне свом 
феудалном господару у рату. 
тачно         нетачно  
 

…………………………………………………………………………………………………. 
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ђ) Замак Монпеље, који се помиње у тексту, није власништво Тулуза, већ је 
добијено од господара Лангдока. Објасните својим речима какав је проблем за 
Виљема ако се грофови Тулуза и Лангдока зарате једни против другог! (1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
3. Задатак се везује за заузимање Карпатског басена.  
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
а) У минијатури Мађарске илустроване хронике легендарне сцене су означене 
редним бројевима. Сврстајте уз нумерисане сцене изворе који их описују! Упиши 
слово сцене у табелу! Једно слово изостаје! (0,5 бодова по елементу.) 
 

 
Минијатура доласка Мађара у Мађарској илустрованој хроници, 14. век. 

A) „A hírmondót […] visszaküldték ama fejedelemhez [Szvatopluk morva fejedelem], 
és földjéért küldtek neki egy lovat arábiai arannyal bearanyozott nyereggel, aranyos 
kantárral. Látván ezt a fejedelem, felette megörvendezett, azt vélte, hogy vendég 
módra küldötték ezt neki a földért. A hírmondó tehát földet, füvet és vizet kért a 
fejedelemtől. A fejedelem pedig mosolyogva mondotta: »Legyen nekik, amennyit 
akarnak ezért az ajándékért!«” (Képes krónika, 14. század)  

4 бодa  
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А) Гласник [...] је послат назад том кнезу [моравском кнезу Свјатоплуку] и послат му је 
коњ са седлом од позлаћеног арапског злата и уздама, за његову земљу. Видевши то, кнез 
се обрадова, верујући да му је то послато у част за његову земљу. Гласник је од кнеза 
затражио земљу, траву и воду. А кнез је са осмехом рекао: „За овај дар дајте им шта 
хоће.“ (Илустрована хроника, 14. век)  
 
B) „Árpád pedig ezenközben a hét vezérrel bejött Pannóniába, de nem vendég módra, 
hanem hogy örökjogon birtokukba vegyék a földet.” (Képes krónika, 14. század) 
 

Б) „Арпад је у међувремену дошао у Панонију са седам везира, али не као гост, него да 
заувек заузме земљу.“ (Илустрована хроника, 14. век) 
 
C) „Zoltának [Árpád fiának], […] dicsőséges vitézei: Lél, Bulcsú meg Botond uruktól 
küldetve Alemannia [a német területek] egyes részeire törtek, és ott sok becses 
zsákmányt ejtettek. De végül a bajorok és alemannok [német törzsek] gyalázatos 
csalárdsága miatt Lél meg Bulcsú fogságba estek, s az Inn folyó mellett akasztófán 
végezték életüket.” (Anonymus, 13. század) 
 

В) „Славни витезови Золтана [син Арпадов], [..]: Лел, Булчу и Ботонд, од свог госпдара 
послати, упали су у поједине делове Алемана [немачке територије] и затекли много 
драгоценог плена. Али на крају, услед срамне преваре Бавараца и Алемана [немачких 
племена], Лел и Булчу су пали у заробљеништво и окончали свој живот обешени поред 
реке Ин.“ (Анонимус, 13. век)   
 
D) „Majd a fent említett férfiak [a törzsfők] mindegyike Álmos vezérért – pogány 
szokás szerint – saját vérét egy edénybe csorgatta, s esküjét ezzel szentesítette. És noha 
pogányok voltak, mégis azt a hitet, melyet akkor egymás közt esküjükre tettek, 
mindhalálukig megtartották.” (Anonymus, 13. század) 
 

Г) „Тада су сви горе поменути мушкарци [поглавице] за вођу Алмоша – по старом 
паганском обичају – пролили сопствену крв у једну посуду, и тиме посветили своју 
заклетву. Иако су били пагани, вера која им је била заклета у то време је сачувана до 
смрти." (Анонимус, 13. век) 
 

Број сцене на слици Слово извора 

1.  

2.  

3.  
 

б) Заокружите редни број једине тачне тврдње у вези са извором Г). (0,5 бодова) 

     1. У тексту се описује избор кнеза. 

     2. Описани догађај се догодио у Великој Хунгарији (Magna Hungaria). 

     3. Текст описује рађање двојне кнежевине. 

     4. Извор говори о прихватању хришћанства.  
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в) Објасните због чега следећи текст побија реченицу цитирану у изворима под А) 
и Б). (1 бод) 

 „Szvatopluk nem kívánta megújítani a békét [a frankokkal], ezért a frank uralkodó, 
Arnulf fegyverrel vonult ellene. […]. A morva fejedelem 894-ben meghalt, fiai […] 
pedig békét kötöttek a [Keleti Frank] Birodalommal.” (Langó Péter régész, 2014) 

„Сватоплук није желео да обнови мир [са Францима], па је франачки владар Арнулф 
кренуо против њега с оружјем. [...]. Моравски кнез је умро 894. године, а његови синови 
[...] склопили су мир са [Источно-франачким] царством.“ (Археолог Петер Ланго, 2014.) 

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

 
4. Задатак се односи на апсолутизам у Француској.  
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 

 
Јавни дуг Краљевине Француске 
као проценат прихода (1660 – 
1716) 
 

Занатлије показују своје производе владару, 1667. 

 
а) Наведите низ догађаја током владавине Луја XIV када је јавни дуг највише 
порастао! (1 бод)  
 
……………………………………………………………  
 
б) Наведите повезаност између слике и података са графикона! (1 бод) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
в) Луј XIV је свом наследнику на самрти рекао: „Настојте да радите на олакшању 
терета свог народа, мени је јако жао што то нисам учинио“. Опишите шта би 
конкретно проистекло из предлога који је рекао Луј XIV! (1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

3 бодa  
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г) Које су биле користи високих издатака? Заокружите редне бројеве двеју тачних 
изјава. (0,5 бодова по елементу.) 

1. Осигурала је значајне наруџбине француској привреди. 

2. Луј XIV је успео да добије титулу немачко-римског цара. 

3. Током својих ратова Луј XIV је ујединио своју земљу са Шпанијом. 

4. Положај Француске као велике силе је ојачао. 

5. Француска је стекла значајне колоније на Далеком истоку. 

 
 
 
 
5. Задатак се везује за битку код Мохача. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
„Míg ezek történtek, a vajda már Szeged körül volt az erdélyi seregekkel: mivel a had 
olyan gyorsan nem tudott előrehaladni, ő maga szekérre ült, és pár emberével a 
királyhoz sietett, hogy akár egyedül is ott legyen a csatában, mert tudomására jutott, 
hogy semmiképpen sem fogják elhalasztani. Kristóf gróf [a horvátországi] Zágrábba 
érkezett, a csehek egy bizonyos része, azok, akik a király segítségére siettek, részben 
nem messze Székesfehérvártól, részben Győr alatt voltak. Körülbelül ugyane helyt volt 
György brandenburgi őrgróf és a cseh kancellár, Neuhaus Ádám. A királyné, mikor a 
pusztulásnak hírét vette, a veszprémi püspökkel és Thurzó Elekkel meg a pápai 
követtel – a király halála felől még nem volt biztos hír – rettegésében Pozsonyba 
menekült. […] A török császár pár napig azon a vidéken tartózkodott, ahol a csata 
lefolyt, majd mindenkit visszaszólított, akiket zsákmányt szerezni szétküldött, és Buda 
felé indult.” (Brodarics István leírása a mohácsi csatáról, 1526) 
 

„Док се ово дешавало, војвода је био већ око Сегедина са ердељском војском: пошто 
војска није могла тако брзо да се креће, он сам седе на кола и са неколико људи похита 
краљу да макар и сам буде тамо у борби, пошто је сазнао да се борба неће одлагати. Гроф 
Криштоф је стигао у [Хрватски] Загреб, известан део Чеха, оних који су похитали у 
помоћ краљу, био је недалеко од Секешфехервара (Стоног Београда) и делом код Ђера. 
Отприлике на истом месту налазили су се Ђорђе маркиз од Бранденбурга и чешки 
канцелар Адам Нојхаус. Када је чула вест о пустошењу, краљица је побегла у Братиславу 
са бискупом Веспрема и Елеком Турзом и папским изаслаником – вест о краљевој смрти 
још није била извесна. [...] Турски цар је провео неколико дана на месту где се одиграла 
битка, а онда је позвао све које је пустио да покупе плен и кренуо за Будим.“ (Опис битке 
код Мохача Иштвана Бродарића, 1526.) 

  

4 бодa  
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Мађарска 1526.  
 

Одредите путању означену на карти са именима датим у табели на основу извора. 
Упишите редни број одговарајућих рута у табелу! (Један редни број изостаје) 
(0,5 бодова по елементу.) 
 

Име Редни број 
а) Криштоф Франгепан хрватски бан  

б) краљица Марија Хабзбуршка  

в) Јован Запоља из Трансилваније  

г) султан Сулејман  

д) Ђорђе маркиз од Бранденбурга и чешки канцелар Адам 
Нојхаус 

 

 
ђ) На основу извора, одлучите шта означава следећи тип стрелице на карти! 
Заокружите редни број тачног одговора! (0,5 бодова) 
 
 
1. рута војсковође и војске 

2. рута једне или неколико особа без војске 

3. планирано али неостварено путовање 
 

e) Укратко објасните због чега је настао сукоб после битке између краљичиног 
брата који се помиње у тексту и ердељског војводе! (1 бод) 
 
……………………………………………………………………………………………… 

4 бодa  
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6. Задатак се односи на период Наполеонових ратова. 
Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
A) Б) 

Британска карикатура – лик са леве 
стране представља Британце, а десно је 

Наполеон. На парчету глобуса ка 
Наполеону стоји натпис „Европа“. 

Британска карикатура о Наполеону – 
натпис који је испод Наполеона: 

Инвазија [јуриш]; натпис карикатуре: 
„Сада већ могу да се тресу Британци! 
Пронашао сам начин како да пређем!“   

 
а) Објасните, на основу карикатуре под словом А), зашто Наполеоново 
континентално водство није уздрмало Велику Британију. (1 бод) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
б) Објасните, на основу карикатуре под словом Б), зашто је француски владар био 
принуђен да прогласи континенталну блокаду да би поразио Британце уместо 
другог, ефикаснијег метода. (1 бод) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
В) 

 
Цртеж из тог доба 
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в) Које годнине се одиграла церемонија приказана на цртежу под словом В? 
(0,5 бодова) 
…………………………… 
 
г) У центру слике – осим Наполеона – налази се још једна особа која учествује у 
церемонији. Наведите његову титулу. (0,5 бодова) 
 
…………………………… 
 
д) Државни облик Француске се променио церемонијом приказаном на слици. 
Какво је било државно уређење које је непосредно претходило церемонији? 
(0,5 бодова) 
…………………………… 
 
ђ) Где се одиграла битка која је довела до трајног губитка моћи Наполеона? 
(0,5 бодова) 
 
Место:…………………………… 
 
 
 
7. Задатак се везује за привреду Угарске у доба дуализма. Решите задатке уз помоћ 
извора и сопственог знања! 
A) 

 

 
 
 
 
 
 
Количина пшенице и брашна извезених 
из Мађарске (хиљаду квинтала) између 
1882 и 1911.  
 

búza – Пшеница 
liszt – брашно 
 
а) Којае две тврдње од наведени објашњавају промену релативних пропорција 
извоза пшенице и брашна између 1882-86. и 1907-11.? Заокружите број два тачна 
одговора! (0,5 бодова по елементу.) 

1. Последица веће заступљености комбајна је убрзала процес спремања летине. 

2. Проналазак ваљкасте столице је донео револуционарну промену млинској индустрији. 

3. Развој железничке мреже омогућио је бржи транспорт. 

4. Приноси су повећани због употребе вештачког ђубрива. 

5. Прерађена роба би се могла продати уз већи профит. 

  

4 бодa  
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б) Које две тврдње од наведених објашњавају промену у комбинованом обиму 
извоза пшенице и брашна између 1882-86. и 1907-11? Заокружите редни бројеве два 
тачна одговора! (0,5 бодова по елементу.) 

1. Принос је повећан због употребе вештачког ђубрива. 

2. Прерађена роба би се могла продати уз већи профит. 

3. Због повећања броја становника, већи део произведене пшенице и брашна се продавао 
у држави. 

4. Мађарски пољопривредни производи били су све мање конкурентни у иностранству. 

5. Све већа количина пшенице увезена из иностранства млевена је у Мађарској. 

 
Б) 

Процентуална расподела извоза пшенице и брашна из Мађарске у Аустрију и 
ван Монархије између 1882. и 1911. 

Раздобље Извоз пшенице Извоз брашна 
У Аустрију Из Монархије У Аустрију Из Монархије 

1882–1886 77,4 22,6 59,5 40,5 
1907–1911 99,3 0,7 96,4 3,6 

 
в) Која одредба економске нагодбе је била главни разлог за однос извоза у Аустрију? 
(1 бод) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
г) Уредбом која је ступила на снагу 1906. године уведене су високе царине на 
пољопривредна добра која се увозе у Монархију. Зашто је мађарским 
земљопоседницима то ишло у прилог? (1 бод) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
8. Задатак се односи на фашистичку Италију. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
A) „Az olasz nemzet gazdaságpolitikai szempontból erkölcsi egységet képez, amely 
az államban testesül meg; […] a nemzeti termelés egységes és egységes a cél, vagyis a 
nemzet erejének növelése, a termelők együttműködnek és szolidárisak egymással; és 
a munkával kapcsolatos kérdések, a termelésben részt vevők kapcsolatai nem 
magánügyek.”  
 
А) „Са становишта економске политике, италијанска нација представља моралну 
заједницу оличену у држави; [...] циљ нације је јединство и јединствен циљ, значи 
повећање националне моћи, произвођачи сарађују и међусобно се солидаришу; питања 
везана за посао и односи оних који су укључени у производњу нису приватни интереси." 

4 бода  



Történelem szerb nyelven 
emelt szint 

2113 írásbeli vizsga, I. összetevő 14 / 24 2022. május 4. 

Azonosító 
jel: 

               

B) „A fasiszták gyakran ismételték, hogy nem annyira a program, mint inkább az 
emberek számítanak; hogy mindenekelőtt szükség van a holnap vezető rétegének 
felkészítésére, amely nem annyira új ideológiát képvisel, mint inkább új szellemiséget; 
élénk, gátlások nélküli, harcos szellemiséget, amely megvalósítja a fasizmust.”  
 

Б) „Фашисти су често понављали да није толико важан програм колико људи; да, пре 
свега, постоји потреба да се припреми водећи слој сутрашњице, што није толико нова 
идеологија колико нова духовност; жива, неспутана, ратничка духовност која остварује 
фашизам." 
 
C) „A valláshoz és az egyházhoz való viszonyulás megváltozott. A változás először a 
Gentile-féle reformban öltött testet (visszakerült a feszület az iskolákba, kiskortól 
tanítani kezdték a katekizmust [hitoktatásra szolgáló tananyagot]), majd az egyházzal 
kötött kiegyezésben teljesedett ki.”  
(Részletek az Olasz Enciklopédia 1932-ben megjelent kötetének „fasizmus” szócikkéből) 
 

В) „Променили су се ставови према вери и цркви. Промена је најпре била оличена у 
Гентилеовој реформи (распеће је враћено у школе, катихизис [наставни план и програм 
за учење вере] се учио од малих ногу), а затим је испуњен у нагодби са Црквом“. 
(Одломци одреднице „фашизам“ у  Италијанско енциклопедији из 1932.) 
 
а) Одредите тврдњу која се директно односи на одређени писани извор! У 
одговарајуће поље табеле унесите редни број тврдње! У поље упишите један редни 
број! Један редни број изостаје. (0,5 бодова по елементу.) 

Тврдње: 

1. У оквиру града Рима успостављена је независна држава Ватикан. 

2. Основани су фашистички синдикати. 

3. Италија је повећала своје колонијалне територије у Африци. 

4. Основана је омладинска организација за војну и идеолошку обуку. 

 
Слово извора A) Б) В) 
Редни број тврдње    

 
б) Са којим извором се може повезати појам „корпоративна држава“? (0,5 бодова) 

Слово извора: ...... 

в) Наведите две идеолошке одлике фашистичке диктатуре које се разликују од 
комунистичке диктатуре у наведеним изворима! (1 бод по елементу.) 

 
1. ………………………………………………………………………………………………... 
 
2. ………………………………………………………………………………………………...  
 
  4 бода  
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9. Задатак се везује за историју Мађарске у Другом светском рату. (комплексан тест 
задатак) 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 

„Németország győzelme esetén — és ez a győzelem nem vitás — Szovjet-Oroszorszá-
got annyira le fogja gyengíteni, azt valószínűen annyira vissza fogja szorítani  
a Kárpátoktól, hogy a nagy orosz veszély lényegesen lecsökken, sőt talán hosszú időre 
meg is szűnik. […] [1.] A tengelyhatalmakhoz való csatlakozásunk is kötelességünkké 
teszi a háborúban való részvételt, de ezen felül még az is, hogy a további országgyara-
pításunkat is csak akkor remélhetjük, ha továbbra is kitartunk a tengelyhez hű politika 
mellett, aminek jutalmaképpen [2.] biztosan visszakapjuk a történelmi Magyarország 
egész területét. […]  Annál is inkább csatlakoznunk kell, mert Románia máris leköte-
lezte magát a háborúban való részvételre. Ezt az ügyes román propaganda már eddig 
is kihasználta ellenünk. Ha pedig a mi csatlakozásunk elmaradna, akkor nemcsak a 
Romániával szemben táplált további revíziós igényeinkről kell talán örökre lemonda-
ni, hanem az eddigi országgyarapodásunk is veszendőbe mehet. […] [Amint a német 
támadás megindul] Oroszországgal szemben […], gyors sikerekre számíthatunk. […] 
Ekkor pedig Magyarország részvétele is igen rövid ideig fog tartani, olyannyira, hogy 
néhány hét múlva a mozgósított magyar haderő fokozatos leszerelésére számíthatunk 
úgy, hogy [3.] a bevonultatott tartalékosok a leszerelés után még az aratásra is 
hazatérhetnek. (Werth Henrik vezérkari főnök átirata a miniszterelnöknek, 1941. június 14.) 
 
„Победа Немачке ће – а ова победа није спорна – толико ослабити Совјетску Русију, 
вероватно ће је потиснути толико далеко од Карпата да ће се велика руска претња 
значајно смањити, а можда чак и нестати на дуже време. . [...] [1.]Наше приступање 
силама Осовине је, значи, дужност да учествујемо у рату, али и да се даљем националном 
просперитету можемо надати само ако наставимо да се придржавамо политике Осовине, 
[2.] која ће нам, као награду, сигурно вратити целу територију историјске Мађарске.[...] 
Бескомпромисно треба да се придружимо, јер се Румунија већ обавезала да учествује у 
рату. То је паметна румунска пропаганда као и до сада већ искористила против нас. А ако 
се не придружимо, не само да ћемо морати заувек да одустанемо од наших даљих захтева 
за ревизијом према Румунији, већ ће и наш тренутни напредак бити изгубљен. [..] [Чим 
почне немачки напад] на Русију [...]. можемо очекивати брзе успехе. [..] У то време ће 
учешће Мађарске бити веома кратко, толико да за неколико недеља можемо очекивати 
постепено разоружање мобилисане мађарске војске, [3.] како би мобилисани резервисти 
могли да се врате на жетву. (Преписка начелника штаба Хенрика Верта са премијером, 
14. јун 1941.) 
 
 

а) Начелник генералштаба није сматрао учешће у немачко-совјетском рату ризиком. 
Аргументујте својим речима на основу датог извора, зашто! (1 бод) 
 

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

б) Начелник генералштаба је очекивао позитивне промене због учешћа Мађарске у 
немачко-совјетском рату. Својим речима наведите две такве промене на основу датог 
извора! (1 бод по ставци.) 
 

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

2. ...……………………………………………………………………………………………… 
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в) Према речима начелника генералштаба, изостанак из немачко-совјетског рата државу 
би могао да доведе до губитака. Опишите својим речима могући губитак на основу 
датог извора! (1 бод) 
 

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

 „[A miniszterelnök szerint] Magyarország már ismételten és kellőképpen bebizonyí-
totta, hogy teljesen a tengelyhatalmak oldalán áll. […] Ennek megfelelően nincsen 
szükség arra, hogy a tengelyhatalmak melletti politikánk újabb demonstrálása végett 
vegyünk részt az esetleges német–orosz háborúban. […] A miniszterelnök […] nem 
tartja alaposnak azt a feltevést, hogy az orosz háborúban való részvételünk esetén, 
quasi [esetleges] részvételünk ellenében, visszakaphatnánk Dél-Erdélyt. Németország 
tudvalevőleg a második bécsi döntéssel egyidejűleg garantálta Románia területi 
épségét. […] Minthogy Magyarországon az aratás kb. két hét múlva, június 29. körül 
megkezdődik, elképzelhetetlen hogy a vezérkari főnök szerint is egy hónapig tartó 
felvonulásunk és a katonai akció befejezése után, de még az aratás előtt — katonáink 
hazaengedhetők lennének.” (Minisztertanácsi ülés jegyzőkönyve, 1941. június 14.) 
 

„[По речима премијера] Мађарска је већ више пута и довољно доказала да је потпуно на 
страни сила Осовине. [...] Сходно томе, нема потребе да учествујемо у могућем немачко-
руском рату да бисмо поново демонстрирали нашу политику према силама Осовине. 
[...]Премијер[...] не сматра основаном претпоставку да би наше учешће у руском рату 
могло да доведе до повратка јужне Трансилваније, у замену за наше квазиучешће. 
Познато је да је Немачка гарантовала Румунији територијални интегритет истовремено 
са другом одлуком Беча. [...] Како ће жетва у Мађарској почети отприлике за две недеље, 
око 29. јуна, незамисливо је да после војног похода и завршетка војне акције, која би 
трајала месец дана, да би се пре жетве, наши војници вратили кућама.“ (Записник са 
седнице Савета министра, 14. јуна 1941.) 
 

Побијте аргументе из преписке начелника генералштаба, означене и подвучене 
редним бројем - у корист учешћа у рату – на основу записника у којем се резимира 
став премијера. Одговорите својим речима! (1 бод по елементу.) 
 

г) Побијање 1.аргумента:……………………………………………………………………... 
 

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

д) Побијање 2. аргумента: ……………………………………………………………………. 
 

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

ђ) Побијање 3. аргумента:…………………………………………………………………….. 

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

е) Када се (година, месец, дан) одиграо догађај на који се Мађарска позива за 
ступање у рат против Совјетског Савеза? (0,5 бодова) 
 

……………………………………… 
 

ж) Ко је био премијер Мађарске, коме је упућена преписка начелника 
генералштаба, односно, чије се мишљење појавило у записнику Савета министара? 
Напишите и име! (0,5 бодова) 
 

………………………………….…… 

  
8 

бодова  
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10. Задатак се односи на историју европске интеграције. Решите изазове економске 
интеграције уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
A) „Egy évtizedes előkészület után […] megvalósult […] bevezetése. Az első három 
évben […] számlapénzre és elektronikus kifizetésekre használatos »láthatatlan« valuta 
volt. […] [Később] megjelentek az […] érmék és bankjegyek, és ezzel megtörtént  
a történelem eddigi legnagyobb készpénzcseréje.”  
 
А) „После деценије припрема, [...] дошло је до његовог увођења[...]. Прве три године [...] 
то је била „невидљива“ валута која се користила за новац на рачуну и електронска 
плаћања. [..] [Касније су се] [..] појавили новчићи и новчанице, који су означили највећу 
размену готовине у историји.“ 
 
B) „A szerződés célja az volt, […] hogy a szén és acél közös piacán keresztül hozzá-
járuljon a gazdasági növekedéshez, a foglalkoztatás bővüléséhez és a magasabb élet-
színvonalhoz. Ezért az intézményeknek biztosítaniuk kellett a szén és acél rendszeres 
szállítását […] a termelési forrásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosításával, a leg-
alacsonyabb árak kialakításával és jobb munkakörülmények teremtésével.” 
 
Б) „Сврха уговора је била, [...] да допринесе економском расту, запошљавању и вишем 
животном стандарду кроз заједничко тржиште угља и челика. Стога су институције 
морале да обезбеде редовно снабдевање угљем и челиком [...] обезбеђивањем 
равноправног приступа производним ресурсима, постављањем најнижих цена и 
стварањем бољих услова за рад.“ 
  
C) „[A szerződés] alapját a következők szabad mozgása képezte: áruk; személyek; 
szolgáltatások; […c)…]. […] A szerződés felszámolja a hat aláíró ország között  
a kvótákat (azaz a behozatalokra vonatkozó határértékeket) és vámokat.”  
(Részletek az Európai Unió tájékoztató honlapjairól) 
 
В) „[уговор] се заснивао на слободном кретању: робе; лица; услуга; [..в) ...]. [..] 
Споразумом се укидају квоте (тј. ограничења увоза) и царине између шест земаља 
потписница.“ (Детаљи са информативних веб страница Европске уније) 
 
а) Наведене изворе сложите по хронолошком редоследу према постепеним 
корацима европске економске интеграције! Упишите слова извора у табелу! 
Почните оним који се најраније догодио! (0,5 поена) 
 

1. 2. 3. 
   

б) Именујте организацију основану уговором поменутом у извору В). (0,5 бодова) 
 
……………………………………………………………… 
 
в) Наведите израз који недостаје у делу извора В) означеним словом в). (0,5 бодова) 
 
………………………. 
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„A [francia–német] termelés egyesítése azonnal biztosítaná a gazdasági fejlődés valós 
közös alapjait, […], és ezáltal megváltoztatná ezeknek a hosszú idő óta 
hadifelszerelések gyártásának szentelt vidékeknek a sorsát, amelyek a fegyverkezés 
legelső áldozatai voltak.” (A francia külügyminiszter javaslata, 1950) 
 
„Уједињење (француско-немачке) производње би одмах дало праву заједничку основу за 
економски развој [...] и тако променило судбину ових области који су дуго били 
посвећени производњи војне опреме и били прве жртве наоружања." (Предлог 
француског министра иностраних послова, 1950.) 
 
г) Који од извора наведених извора указује на корак који је био директна последица 
предлога француског министра спољних послова? (0,5 бодова) 
 
Слово извора:…… 
 
д) Опишите својим речима који политички циљ се појављује у предлогу 
француског министра иностраних послова! (1 бод) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
ђ) Формулишите један циљ који није наведен у изворима – светски економски и 
уједно политички – који је подстицао продубљивање привредне сарадње 
западноевропских земаља током Хладног рата. (1 бод) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
11. Задатак се везује за промену мађарског политичког система система. 
Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
A) „9. § (1) Magyarország gazdasága a tervezés előnyeit is felhasználó piacgazdaság, 
amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben 
részesül. 
(2) A Magyar Köztársaság a versenysemlegesség elve alapján elismeri és támogatja a 
vállalkozás jogát és a verseny szabadságát, amelyet csak alkotmányerejű törvény 
korlátozhat.”    
 
А) „9. § (1) Предност мађарске привреде је планска тржишна економија, у којој се јавној 
и приватној својини даје једнака заштита. 
(2) Република Мађарска признаје и подржава право предузетништва и слободу 
конкуренције, која може бити ограничена само уставним законом, у складу са 
принципом конкурентске неутралности.“ 
 
B) „9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és 
a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.  
(2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági 
verseny szabadságát.”   

4 бода  
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Б) „9. § (1) Привреда Мађарске је тржишна економија у којој јавна и приватна својина 
уживају једнаку заштиту. 
(2) Република Мађарска признаје и промовише право предузетништва и слободу 
економске конкуренције.“ 
 
C) „4. § (1) A Magyar Népköztársaságban a termelési eszközök zöme társadalmi 
tulajdonként az állam, a közületek vagy szövetkezetek tulajdonában van. Termelési 
eszközök magántulajdonban is lehetnek. 
(2) A Magyar Népköztársaságban a népgazdaság irányító ereje a nép államhatalma.  
A dolgozó nép fokozatosan kiszorítja a tőkés elemeket és következetesen építi a 
gazdaság szocialista rendjét.”  
(Részletek a 2011-ig érvényben lévő Alkotmányból és módosításaiból) 
 
В) „4. § (1) У Мађарској Народној Републици већина средстава за производњу је у јавном 
власништву државе, занатским савезима или задругама. Производна средства могу бити 
и у приватном власништву. 
(2) У Мађарској Народној Републици јавном привредом управља државна власт народа. 
Радничка класа постепено потискује капиталистичке елементе и доследно изграђује 
социјалистички поредак привреде“. 
(Изводи из Устава који је био на снази до 2011. године и његове измене) 
 
а) Поређајте хронолошки изворе према њиховом настанку. Упишите слова у 
табелу! Почните са најранијим! (0,5 бодова) 
 

1. 2. 3. 
 
 

  

б) Који је систем економског управљања постојао у Мађарској у време настанка 
извора под словом В)? Наведите стручни термин! (0,5 бодова) 
 
…………………………………… 
 
в) Који економски процес је постао законит на основу владине уредбе који је 
резултирао променом власништва у извору под словом А)? Наведите стручни 
термин! (0,5 бодова) 
 
…………………………………… 
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Г) 

Индекс потрошачких цена (1989-1998) [претходна година = 100%] 

Година 
 

Намирнице 
 

Алкохолна 
пића, 

дувански 
производи 

 

Дуготрајни 
производи 

 

Струја за 
домаћинство 

 

Други 
производи и 

горива 
 

Укупно 
 

1989 117,7 111,1 117,6 111,4 122,4 117,0 
1990 135,2 130,7 120,8 127,6 128,9 128,9 
1991 121,9 125,1 131,7 181,0 143,4 135,0 
1992 119,4 119,6 114,3 143,2 127,2 123,0 
1993 129,2 118,6 111,0 120,3 121,6 122,5 
1994 123,4 116,4 111,8 111,7 119,0 118,8 
1995 131,1 120,1 124,0 150,0 127,3 128,2 
1996 117,3 126,6 119,2 132,5 125,7 123,6 

 
г) На основу извора и сопственог знања, изаберите две тачне тврдње од наведених! 
Заокружи редне бројеве две тачне изјаве. (0,5 бодова по елементу.) 

1. Највећи раст цена био је 1995. године. 

2. У посматраном периоду највећи раст цена у години бележи цена струја за домаћинства. 

3. Прва експлозија цене нафте такође је имала значајну улогу у порасту цена. 

4. Након престанка фиксних цена, услови на тржишту су регулисали цене, што је довело 
до повећања цена. 

5. Приступање Мађарске Европској унији имало је ефекат стабилизације цена. 

д) Опишите страним стручним термином какав значај показије промене индекса 
потрошачких цена у назначеном периоду! (0,5 бодова) 
 

…………………………………… 
  

  
  

3 бода  
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12. Задатак се односи на запошљавање. Решите задатке уз помоћ извора и 
сопственог знања! 
 

 „A munkaviszony […a)…]-val/vel jön létre. […] A munkavállaló köteles a 
munkáltató irányítása szerint munkát végezni, a munkáltató köteles a munkavállalót 
foglalkoztatni és […b)…]-t fizetni. […] A munkaviszony – eltérő megállapodás 
hiányában – általános teljes napi […c)…]-ban/ben [napi nyolc órában] történő 
foglalkoztatásra jön létre. […]  
E törvény alkalmazásában […d)…] a munkavállalók minden olyan szervezete, 
amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek 
előmozdítása és megvédése.”  (Részletek a munka törvénykönyvéből, 2012) 
 
Радни однос заснива се са […а) ... ] Запослени је дужан да ради по налогу послодавца, 
послодавац је дужан да запосленог запосли и плати [...] б) .... [..] Ако није другачије 
уговорено, радни однос се заснива на пуном радном времену у [...] [осам сати дневно]. 
[..] 
За потребе овог закона [ .. д) ...] свака организација запослених чија је примарна сврха 
унапређење и заштита интереса запослених у пословима запошљавања." (Изводи из 
Закона о раду, 2012) 
 
Наведите стручне термине изостављене у извору. (0,5 бодова по елементу.) 
 
a) …………………………………………  в) ………………………………………… 

в) ………………………………………… г) ………………………………………… 
 

 „(2) A munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől 
díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy 
nem köthet ki. 
(3) A munkavállalót munkaszerződés vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály 
alapján megillető munkabért csökkenteni nem lehet arra tekintettel, hogy a munka-
vállaló a munkáltató előzetes hozzájárulásával a (2) bekezdésben meghatározott 
díjazásban részesült. 
(4) A (2) bekezdésben meghatározott díjazásnak minősül minden olyan vagyoni értékű 
szolgáltatás, amelyet harmadik személy a munkáltatót megillető szolgáltatáson felül a 
munkavállalónak nyújt.” (Részletek a munka törvénykönyvéből, 2012) 
 
„(2) Запослени не може, без претходне сагласности свог послодавца, прихватити или 
захтевати накнаду од трећег лица за свој рад. 
(3) Плата која припада запосленом по уговору о раду или правилнику о раду не може се 
умањити с обзиром на то да је запослени примио плату из члана (2) уз претходну 
сагласност послодавца. 
(4.) Накнадом из члана (2) сматра се свака услуга коју треће лице пружа запосленом 
поред оне коју даје послодавац." (Изводи из Закона о раду, 2012) 
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е) Одлучите да ли су следећи измишљени случајеви дозвољени, забрањени или нису 
регулисани Законом о раду! Упишите број случаја у одговарајућа поља табеле. 
Сваки редни број се уписује само на једно место! (0,5 бодова по елементу.) 
 

Закон о раду то 
дозвољава 

Закон о раду забрањује 
 

Није обухваћено Законом 
о раду 

 
 

  

 

1.У фризерској радњи муштерије редовно плаћају 3.000 форинти за фризуру од 2.850 
форинти. Власник продавнице стога објављује на табли „Хвала што сте захвални!“ и 
смањује накнаду рада фризера за шишање са 1.650 форинти на 1.500 форинти.  
2. Након што се пацијент опорави даје свом лекару парасолвенцију (новац из 
захвалности), који лекар брзо ставља у џеп да га колеге и управник болнице не би видели, 
и даје му следећи термин преко реда. 
3. Купац купује брескве за кување џема у великим количинама на пијаци, а пошто му 
продавац помаже да утовари брескве у ауто, наплаћује му петсто форинти више од 
уговорене цене. 
4. Задовољни гост даје конобару напојницу, коју он ставља у кутију да би власник на 
крају дана поделио радницима. На овај начин то добијају и кувари и перачи судова. 
 
 
 
  

4 бода  
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Извори који су коришћени у задацима (фотографије, табеле, карте): 
1.  
http://romaikor.hu/ki_kicsoda_a_romai_tortenelemben/dominatus_csaszarai_(284%E2%80%93395)/constantinus_(c__flavius_val
erius_constantinus)_407%E2%80%93411/nagy_konstantin__az_elso_kereszteny_uralkodo/kereszteny_uralkodo_es_a_vilag_ura_
(324_337)/cikk/a__niceai__zsinat   
https://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/S%E1ry%20P%E1l.pdf  
Mt, 10,1 https://szentiras.hu/SZIT 
2. Sz. Jónás Ilona (szerk.): Európa és a Közel-Kelet IV–XV. század. Budapest, Tankönyvkiadó, 1981 
3. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Chronicon_Pictum_P021_A_magyarok_bej%C3%B6vetele.JPG/3
50px-Chronicon_Pictum_P021_A_magyarok_bej%C3%B6vetele.JPG  
Képes krónika (Geréb László fordítása)  
http://mek.oszk.hu/10600/10642/10642.htm?hc_location=ufi  
Anonymus: Gesta hungarorum, (Pais Dezső fordítása)  https://mek.oszk.hu/02200/02245/02245.htm#15  
Langó Péter: Morva Fejedelemség http://arpad.btk.mta.hu/aktualis/14-magyar-ostorteneti-temacsoport/261-morva-
fejedelemseg.html 
4. https://cdn.futura-sciences.com/buildsv6/images/mediumoriginal/6/5/4/65431d8409_50155555_deficit-etat-ancien-regime.jpg 
https://histoire-image.org/sites/default/manufacture-gobelinsf.jpg  
5. https://mek.oszk.hu/05800/05872/html/index.htm 
6. James Gillray karikatúrája (1805) http://www.tcj.com/wp-content/uploads/2015/06/N-1A.jpg 
Piercy Roberts karikatúrája (1803) – British Museum: 
https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1868-0808-7218 
George Cruikshank karikatúrája (1814) – British Museum:  
https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1865-1111-22997.  
7. Magyarország története 7/1. Bp. 1978. Főszerk.: Pach Zsigmond Pál. (A fejezet szerzője Vörös Antal.) 
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 број бодова 
максимално постигнуто 

I Кратки 
задаци који 

захтевају 
једноставан 

одговор 

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

Укупно 50  
I Постигнут број бодова заокружен на цео 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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Приликом решавања задатака имајте на уму следеће савете! 

Важне информације 
 

Трудите  се  да  у  одговорима  истакнете  суштину,  немојте  да  прекорачите 
расположиво место за одговор ! 
Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! 

 
 
 

• 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 

Општа 
историја 
 

до 1849. 13. Енглески сталежи кратак 

после 
1849. 

14. Први светски рат кратак 

Мађарска 
историја 
 

до 1849. 15. Питање слободе кметова у 
Мађарској у доба реформи 

дугачак 

после 
1849. 

16. Ђила Гембеш и његова 
политика управљања 
кризом 

дугачак 

Комплексни 
 

__ 17. Савезна политика 
Хабзбуршке Монархије и 
Аустро – Угарске 
Монархије 

обухвата више 
раздобља 

__ 18. Либерализам и марксизам 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 везује за средњовековну историју Енглеске. (кратак)  
Опишите функционисање енглеске сталешке монархије уз помоћ извора и 
сопственог знања. У свом одговору помените и спровођење владарских и сталешких 
права! 
 
„A király üdvözletét küldi kedves és hűséges atyafiának, Edmondnak, Cornwall 
grófjának. […] Országunk többi főuraival tanácskozást és értekezést akarunk tartani, 
azon hűségnek és szeretetnek nevében amellyel ön irányunkban van. Szigorúan 
meghagyjuk önnek, hogy […] személyesen jelenjék meg a Westminsterben, hogy 
velünk, a főpapokkal és a többi főurakkal, […] megvitassa, elrendelje és végrehajtsa 
mindazt, aminek segítségével elháríthatjuk ezeket a veszedelmeket.” (Középkori királyi 
meghívólevél) 
 
„Краљ шаље поздраве свом драгом и захвалном рођаку Едмонду, грофу од Корнвола. [...] 
Желимо да се посаветујемо, разговарамо и дискутујемо са осталим господарима наше 
државе, у име ваше верности и љубави према нама. Отода строго захтевамо да се [...] 
лично појавите у Вестминстеру да разговарате са нама, високим свештеницима и другим 
лордовима, [...] да наредите и да спроведете све што нам може помоћи како би спречили 
ову опасност.“ (Средњовековна краљевска позивница) 
 
„A király Northamptonshire sheriffjének [elöljárójának]. […] Neked is szigorú 
utasítással meghagyom, hogy haladéktalanul rendeld el, hogy a nevezett grófságból 
két lovagot, ugyanazon grófság minden városából két városi polgárt, […] olyanokat, 
akik legalkalmasabbak a feladatra, válasszanak ki, és a jelzett napra és helyre 
küldjenek el úgy, hogy a nevezett lovagok a maguk és a nevezetes grófság közössége 
nevében, és a nevezett polgárok […] a maguk és a nevezett városok […] közössége 
nevében, […] teljes és elegendő hatalommal rendelkezzenek.” (Középkori királyi 
utasítás) 
 
„Шерифу краља Нортхемптоншира [предводнику]. [...] Такође ти дајем могућност да уз 
строга упутства, одмах наредиш да се по два витеза из именоване грофовије, по два 
грађана из сваког града исте грофовије, [...] они који су најпогоднији за задатак, изаберу 
и пошаљу назначеног дана и на место како би именовани витезови у своје име, [...] име 
заједнице, жупаније, и грађана [...] као и у име градова[...], имали на располагању 
потпуну и довољну снагу“. (Средњовековна краљевска наредба) 
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14. Задатак се везује за Први светски рат. (кратак) 
Уз помоћ извора и сопственог знања представите ситуациј прехрањивања у 
државама у залеђу током Првог светског рата. Такође укратко опишите последице 
ситуације! 
 

 
tengeri blokád – поморска блокада 
Поморска блокада у Првом светском рату 
 

 
Бон за брашно (1915) 
Saját érdekében mindenki örizze meg liszt jegyét IX. Sorszám - За ваше добро, чувајте бон за брашно IX редни 
број 
Elveszett lisztjegyek másokkal nem pótoltatnak – Изгубљен бон се не може заменити са другим 
16. hét – 16. недеља 
20 dekagram – 20 декаграма 
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Főzőliszt – брашно за кување 
Ez a szelvény 1915. aug. 29 – szept. 4-ig érvényes - Овај бон важи од 29. августа до 4. септембра 1915. 
BUDAPESTI LISZTJEGY 
Fözöliszt csakis ezen lisztjegy előmutatása mellett vásárolható. A szines szelvények magukban (lisztjegy nélkül) 
nem 
ćrvényesck, azokat csakis a kercskedő vághatja le. 
A lisztjegyek utánzását, másokra való átruházását vagy eladását a hatóság elzárással és pénzbírsággal súlyosan 
bünteti. 
A SZÉKESFÖVÄROS TANÁCSA. 
БУДИМПЕШТА БОН ЗА БРАШНО 
Брашно се може купити само уз приказ овог бона за брашно. Делови у боји (без ознаке брашна) нису 
важећи, може их пресећи само трговац. 
Фалсииковање, умножавање или продаја бона за брашно другима строго се кажњава затвором и новчаним 
казнама. 
ВЕЋЕ ГЛАВНОГ ГРАДА.  
 

Број изабраног кратког задатка који се односи на светску историју: …… 
Израда задатка: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



Történelem szerb nyelven 
emelt szint 

2113 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 24 2022. május 4. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Задатак се везује за Мађарску током  доба реформи. (дугачак) 
Опишите главне компоненте питања ослобађања кметова уз помоћ извора и 
сопственог знања! У свом одговору истакните важност тог питања! 
 

„A robot […] létele [léte] még nagyobb figyelmet érdemel, s azon kárt, mely belőle 
háramlik, éppen oly bajosan tagadhatni, mint azt, hogy 2 x 2 = 4. […] S ki nem tapasz-
talta, […] hogy azon munkát, melyet egy egész helyes [telkes] jobbágy rossz ekéjével, 
filigrán szekerével, gyenge marhájával 52 nap, vagy ügyetlen cselédje s gyenge korú 
gyermeki által 104 nap tud végezni, maga béresivel, jó szerszámmal s erős marhával 
[…] a mondott idő egyharmad része alatt nem vihette volna végbe!” (Széchenyi István, 
1830) 
 
„Постојање робота [...] захтева [заслужује] још више пажње, а штета која произилази из 
њега  не може се порећи као ни чињеница да је 2 х 2 = 4. [...] А ко није схватио [...] да је 
посао који кмет обавља својим лошим плугом, филигранском кочијом, рагавом стоком 
може да уради за 52 дана, или његов неспретни слуга са слабашним дететом за 104 дана, 
са надничаром,  добрим оруђем и јаком стоком [...] он би то могао да уради за једну 
трећину од наведеног времена!“ (Иштван Сечењи, 1830) 
 
 

 „[A kötelező jobbágyfelszabadítás] e nevet […] bizonyosan csak úgy érdemli, ha az 
úrbéri adózások mostani birtokosai teljes és valóságos kárpótlást kapnak, oly 
kárpótlást, mely nemcsak szám szerint papiroson és eszmeileg megfelel a megváltott 
munka tőkéjének, de a jószág tulajdonosát practice [gyakorlatilag] is oly helyzetbe 
teszi, hogy gazdaságát eredményesen folytathassa. Minden olyan megváltási terv, 
mely ezen igényeknek teljesen meg nem felel, jogilag rablás, a nemzeti gazdaságra 
nézve pedig iszonyú veszteség lenne.” (Dessewffy Aurél konzervatív politikus, 1842) 

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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„[Обавезно ослобођење кметова] свакако да ово име заслужује [...]  само ако садашњи 
носиоци краљевских пореза добију пуну и ефективну надокнаду, накнаду која одговара 
не само бројчано и идеолошки капиталу откупљеног дела, већ и власнику стоке, кога 
ставља у позицију да практично [ефикасно]  настави своју зараду. Сваки план откупа 
који не задовољава у потпуности ове потребе био би пљачка и ужасан губитак за 
националну економију.“ (Конзервативни политичар Аурел Дежефи, 1842) 

 „Magyarország voltaképp csak most kezdi el kiteljesedett erejű nemzeti életét, de ha 
cél az, hogy igazán nagy nemzet legyen, […] igazi szabadságot kell teremtenie a 
legtiszteletreméltóbb rétegnek, a parasztságnak. Akkor beszélhetünk majd Magyar-
ország minden […] alkotóelemének összeolvadásáról, ha gondolkodó szabad emberek 
készségesen és kényszeredettség nélkül nyújtanak kezet egymásnak, - de amíg az 
alkotmány nem egyéb arisztokratikus előnyben részesítésnél, addig csak puszta fikció 
[elképzelés] marad a németek és szlávok, oláhok [románok] és magyarok, illírek 
[horvátok] és ruténok szépen megálmodott és vágyott összekapcsolódása.” (Wilhelm 
Richter porosz utazó, 1844)  
 
“Мађарска заправо тек сада почиње свој пуноправни национални живот, да би изградила 
истински велики народ, [...] најчаснији слој, сељаштво, мора да оствори праву слободу. 
Моћићемо да говоримо о спајању свих [..] компоненти Угарске ако се сви слободни људи 
рукују вољно и без принуде – али све док устав није друго но аристократска 
преференција остају само фикција [замисао], лепо сањана и жељена веза између Немаца 
и Словена, Влаха [Румуна] и Мађара, Илира [Хрвата] и Русина“. 
(Пруски путник Вилхелм Рихтер, 1844) 
 

Број кметовских домаћинстава и кметских парцела у Угарској на крају доба 
реформи 

 Број кметовских домаћинстава Број кметских парцела 
(рачунато у целим 

парцелама) Кметови са имањем Надничар* 

624 хиљада 914 хиљада 260 хиљада 
* Обично су тако именовани кметови који користе мање од 1/8 земље или кметови без земље односно 
куће. 

 
16. Задатак се везује за историју Мађарске између два светска рата. (дугачак) 
Опишите економске и друштвене последице светске економске кризе и политику 
управљања кризом Ђуле Гембеша уз помоћ извора и сопственог знања. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Главна тржишта мађарског извоза и проценат 
укупног извоза 

  

Држава 1928 1938 
Аустрија 34,1 18,3 
Чехословачка 17,6 4,1 
Немачка 11,8 27,4 
Југославија 6,4 3,0 
Румунија 5,5 4,0 
Пољска 4,0 1,0 
Италија 3,5 8,5 



Történelem szerb nyelven 
emelt szint 

2113 írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / 24 2022. május 4. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развој стопе 
незапослености у Мађарској 
1929–1938  
 

„Rozsdás csáklyájú öreg halászok [például Bethlen István] zavarják az élet folyását, 
[…] ócska fegyverekkel játszó politikai vadorzók játékától mit sem kell félnem, 
berozsdásodott az ő mordályuk [lőfegyver].” (Gömbös Gyula szolnoki beszédéből, 1935) 
 
„Стари рибари са зарђалим рашљама [као што је Иштван Бетлен] ремете ток живота, [...]  
немам чега да се плашим политичких ловаца који се играју старим оружјем, њихове 
кубуре [ватрено оружје] су зарђале.“ (Из говора Ђуле Гембеша у Солноку, 1935) 

 
„Állásra, keresetre való kilátás nélkül kell majd kimenniük az életbe néhány év múlva 
s ebben az életben komolyabb problémák merednek majd Önök elé, mint az, hogy lesz-
e zsidó vagy sem az előadáson. Künn majd meglátják, hogy nincs különbség, 
keresztyén és zsidó számára egyformán alig van kis darab kenyér ebben az országban. 
Addig zsidóverés helyett tessék alaposan felkészülni erre a keserves életre. Ezeket a 
kínos és értelmetlen hecceket pedig tessék abbahagyni.” (Thury Levente, a Debreceni 
Független Újság szerkesztőjének nyílt levele a tüntető egyetemistáknak, 1932) 
 
„За неколико година ћете морати да изађете у свет и живите без посла и плате, а у овом 
свету ће пред вама бити озбиљнијих проблема од тога да ли да на сцени буду Јевреји или 
не. Напољу ћете видети да нема разлике, за хришћане и за Јевреје у овој држави једва да 
постоји мало парче хлеба. До тада, уместо нападања Јевреја, будите темељни у 
припремни за овај горак живот. Изволите престати са овим неспретним и бесмисленим 
шалама." (Отворено писмо Левентеа Турија, уредника независних новина у Дебрецину 
протествујућим студентима, 1932.) 
 

Број изабраног дугачког задатка који се односи на мађарску историју: …… 
Израда задатка: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..…………………………………………………………………………………………………. 
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Аспекти 
Могу
-ћи 

Пост
игну

ти 
бодови 

Разумевање задатка 2  

 
Оријентација у простору и 
времену 

О1 2  

О2 2  

 
Комуникација и коришћење 
стручне терминологије 

K1 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 

Испитани бодови 18  
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17. Задатак се везује за историју Хабзбуршког царства и Аустроугарске монархије. 
(комплексни-прелаз кроз векове) 
Користећи изворе и сопствено знање, представите федералну политику 
Хабзбуршког царства и Аустроугарске монархије од 1740. до 1914. године на основу 
следећих аспеката: 

• савезна политика у ратовима 18. века, 
• савезништво током француске револуције и Наполеонових ратова, 
• династичка сарадња у првој половини 19. века (до 1849), 
• развој федералних односа у другој половини 19. века! 

Формулишите свој одговор хронолошким редоследом! Немојте писати о ратним 
дешавањима! 
 

 
 

Nagy-Britannia - Велика Британија 
Poroszország - Пруска 
Oroszország - Русија 
Szászország - Саксонија 
Bajorország - Баварска 
Habsburg Birodalom - Хабзбуршко царство 
Franciaország – Француска 
 
непријатељски однос у рату за аустријско наследство 
савезнички однос у рату за аустријско наследство 

 
Савезнички односи током рата за аустријско наследство 
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Nagy-Britannia - Велика Британија 
Poroszország - Пруска 
Oroszország - Русија 
Szászország - Саксонија 
Bajorország - Баварска 
Habsburg Birodalom - Хабзбуршко царство 
Franciaország – Француска 
 
непријатељски однос у рату за аустријско наследство 
савезнички однос у рату за аустријско наследство 

 
Савезнички односи на почетку Седмогодишњих ратова 

 
„Nagy köszönettel tartozom Önnek. [Távollétem miatt] képviseltetni kívántam 
magamat [Ön által] a Mária Lujza főhercegnővel tartott esküvőmön. A főhercegnő két 
napja van itt, s én azon fáradozom, hogy megismételjem az ígéreteket, amelyeket Ön 
tett neki a nevemben. […] Nagyon szeretnék adni Önnek egy igazi francia kitüntetést, 
ezért kérem, hogy fogadja el tőlem a Becsületrend nagy sasát [legmagasabb fokoza-
tát].” (Napóleon levele Habsburg Károly főhercegnek, Mária Lujza nagybátyjának, 1810) 
 
„Дугујем Вам велику захвалност. [Због мог одсуства] Желео сам да ме [Ви] заступате на 
мом венчању са принцезом Маријом Лујзом. Принцеза је овде већ два дана, а ја радим на 
томе да поновим обећања која сте јој дали у моје име. [...] Заиста желим да Вам доделим 
право француско одликовање, па Вас молим да примите великог орла [највише 
одликовање] ордена части.“ (Писмо Наполеона надвојводи Карлу Хабзбуршком, стрицу 
Марије Лујзе, 1810) 
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Poroszország - Пруска 
Oroszország - Русија 
Habsburg Birodalom - Хабзбуршко царство 
Nagy-Britannia - Велика Британија 
Franciaország - Француска 
A némét egység miatt vetélytás - ривалство због немачког јединства 
 
A krimi háboruban cserben hagyta - изневерио га у кримском рату 
A kontinentális konfliktusokból kimarad - изостаје из континенталних сукоба 
Vetélytárs az Italia fölötti befolyásért - ривал за утицај у Италији 

 
Међународни положај Хабзбуршког царства 1850-их и 60-их година 

 
„Minthogy Sándor cár személyi kapcsolataink alapján véleményem nyilvánítását kérte 
[…] nem térhettem ki tovább […] instrukcióm oly értelemben szólott, hogy kívánsá-
gunk fenntartani a nagy monarchiák közötti barátságot, amelyeknek a forradalommal 
szemben több veszítenivalójuk van, mint nyernivalójuk az egymás elleni harcban.” 
(Bismarck visszaemlékezése a három császár szövetségének megkötéséről) 
 
„Пошто је цар Александар тражио моје мишљење на основу наших личних веза [...] 
нисам могао даље да чекам [...] моје упутство је гласило у смислу да желимо да одржимо 
пријатељство између великих мнонархија које ће више да изгубе у борби против 
револуције него што ће добити у борби једна против друге.“ 
(Бизмарково сећање на савез три цара) 
 
 
  



Történelem szerb nyelven 
emelt szint 

2113 írásbeli vizsga, II. összetevő 15 / 24 2022. május 4. 

Azonosító 
jel: 

               

18. Задатак се везује за идеје Новог доба. (комплексно - упоредни) 
Користите изворе и сопствено знање да упоредите идеје либерализма и марксизма 
на основу следећих аспеката: 

• услови који покрећу формирање идеја, 
• њихови главни циљеви, 
• средства која се користе за постизање својих циљева, 
• њихов однос према појединцу 
• њихове ставове о идеалном политичком систему, 
• њихова размишљања о идеалном економском уређењу! 

„A forradalmi szót csak olyan változásokra 
alkalmazhatjuk, melyek célja a szabadság 
növelése. A forradalmi törvények és a 
forradalmi rendszabályok, mint minden más 
törvény és jogszabály, szigorúan alá vannak 
vetve az igazságosság általános 
szabályainak, a jogbiztonság elveinek. Mint 
minden törvény, a forradalmi törvény is a 
társadalom önvédelmének eszköze, és nem 
állhat a politikai erőszak szolgálatába. 
Alkossunk hát forradalmi törvényeket, de 
csak azért, hogy minél hamarabb elérjük ama 
pillanatot, melyben többé nincs szükség 
rendkívüli intézkedésekre. Alkossunk hát 
forradalmi rendszabályokat, de ne azért, 
hogy meghosszabbítsuk általuk a forradalom 
véres korszakát, hanem hogy mielőbb véget 
vethessünk a vérontásnak.” (Condorcet 
francia liberális gondolkodó, 1793) 
 
„Реч револуцијa примењујемо само када 
то има за циљ повећање слободе. 
Револуционарни закони и 
револуционарни прописи, као и сви други 
закони и прописи, стриктно подлежу 
општим правилима правде, принципима 
правне сигурности. Као и сви закони, 
револуционарни закон је средство 
самоодбране друштва и не може се 
користити у служби политичког насиља. 
Па хајде да правимо револуционарне 
законе, али само да дођемо до тренутка 
када нам више не требају ванредне мере. 
Дакле, створимо револуционарна 
правила, али не да бисмо продужили 
крваву еру револуције, већ да бисмо што 
пре окончали крвопролиће.“ 
(Француски либерални мислилац 
Кондорсе, 1793) 

„A proletármozgalom az óriási többség 
önálló mozgalma az óriási többség érde-
kében. A proletariátus, a mai társadalom 
legalsóbb rétege, nem emelkedhet fel, 
nem egyenesedhet ki anélkül, hogy leve-
gőbe ne röpítse a hivatalos társadalmat 
alkotó rétegek fölötte emelkedő egész 
felépítményét. […] A fennálló társadal-
mon belül dúló, többé vagy kevésbé 
burkolt polgárháborút követtük nyomon 
addig a pontig, amelyen nyílt forrada-
lomban tör ki, és a proletariátus a 
burzsoázia erőszakos megdöntése útján 
megalapítja uralmát.” (Kommunista 
kiáltvány) 
 
„Пролетерски покрет је самосталан 
покрет велике већине у интересу велике 
већине. Пролетаријат је најнижи слој 
данашњег друштва, не може се уздићи, не 
може се исправити, а да не поднигне у 
ваздух или разнесе целу надградњу 
слојева формалног друштва који се 
издижу изнад њега. [...] Пратили смо мање 
или више прикривени грађански рат 
унутар постојећег друштва до тачке када 
је прерастао у отворену револуцију, а 
пролетаријат је успоставио своју власт 
насилним рушењем буржоазије.“ 
(Комунистички манифест) 
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„Óriási tévedés azt hinni, hogy a köz-
érdek ellentétbe kerülhet az individuum 
[egyén] jogainak tiszteletben tartásával, 
hogy a köz java valaha is jogtalanságot 
követelhet. Ez mindenütt a zsarnokság 
mentsége, az önkényuralmi rendszerek 
megalapításának ürügye volt.” 
(Condorcet francia liberális gondolkodó, 
1793) 
 
„Погрешно је веровати да јавни интерес 
може бити у супротности са поштовањем 
права појединца, да јавно добро може 
икада тврдити да је незаконито. Ово је био 
изговор за тиранију свуда, изговор за 
успостављање ауторитарних режима.“ 
(Француски либерални мислилац 
Кондорсе, 1793) 
 

„A munkások kollektivizmusa, amely a 
burzsoázia elleni osztályharcban alakult 
ki, a szocialista termelési viszonyok kö-
zött, […] a baráti együttműködésben és 
kölcsönös segítségnyújtásban nyilvánult 
meg. […] A munkásosztály egyre na-
gyobb része érezte magát az ország gaz-
dájának, s ennek alapján egyre inkább el-
tűnt tudatából az egyéni és a társadalmi 
érdek ellentéte.” (Kuczik István filozófus, 
1962) 
 
„Колективизам радника, који се развио у 
класној борби против буржоазије, 
испољавао се у сарадњи и узајамној 
помоћи пријатеља у социјалистичким 
условима производње [...]. [...] Све већи 
део радничке класе осећао се господаром 
земље и на основу тога се све више губила 
супротност индивидуалног и друштвеног 
интереса.“(Филозоф Иштван Кучик, 1962) 
 

„Az egyénnek a saját helyzete javítására 
irányuló törekvése, ha ez szabadságban 
és biztonságban történik, olyan hatalmas 
erő, amely egyedül, minden segítség 
nélkül képes nemcsak arra, hogy előbbre 
vigye a társadalmat a jólét és boldogulás 
útján, hanem arra is, hogy legyőzzön 
száz elébe tornyosuló akadályt, amellyel 
az emberi törvény ostobasága oly 
gyakran veszélyezteti igyekezetét.” 
(Adam Smith, 1776) 
 
„Тежња појединца да побољша сопствену 
ситуацију, ако се ради о слободи и 
сигурности, моћна је сила која сама, без 
икакве помоћи, може не само да покрене 
друштво напред на путу просперитета и 
благостања, већ и да превазиђе стотине 
препрека које су пред њим којом 
тврдоглавост људског закона тако често 
угрожава његове напоре.“ 
(Адам Смит, 1776) 
 

„A proletariátus arra használja majd fel 
politikai uralmát, hogy a burzsoáziától 
fokról fokra elragadjon minden tőkét, 
hogy az állam, azaz az uralkodó osz-
tállyá szervezett proletariátus kezében 
centralizáljon minden termelési szerszá-
mot, és a lehető leggyorsabban növelje a 
termelőerők tömegét. Ez természetesen 
eleinte csak a tulajdonjogba és a polgári 
termelési viszonyokba való zsarnoki 
beavatkozások útján történhetik.” 
(Kommunista kiáltvány) 
 
„Пролетаријат ће користити своју 
политичку владавину да постепено 
одузме сав капитал од буржоазије, да 
централизује сва средства за производњу 
у рукама државе, пролетаријат 
организован у владајућу класу, и да 
повећа масу производних снага што је 
брже могуће. То се, наравно, у почетку 
може десити само тиранским мешањем у 
имовинска права и услове грађанске 
(цивилне) производње.”(Комунистички 
манифест) 

  



Történelem szerb nyelven 
emelt szint 

2113 írásbeli vizsga, II. összetevő 17 / 24 2022. május 4. 

Azonosító 
jel: 

               

Број изабраног комплексног задатка: ……      
Израда задатка: 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Történelem szerb nyelven 
emelt szint 

2113 írásbeli vizsga, II. összetevő 18 / 24 2022. május 4. 

Azonosító 
jel: 

               

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  



Történelem szerb nyelven 
emelt szint 

2113 írásbeli vizsga, II. összetevő 19 / 24 2022. május 4. 

Azonosító 
jel: 

               

 

Комплексни – обухвата више раздобља 

Аспекти Могићи Постигнути 
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 Постигнути 
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 

 

 
 

И1 
4 

 

И2 
4 

 

И3 
4 

 

Стицање 
знања, 
коришчење 
извора 

Д1 
4 

 

Д2 4  

Д3 4  

Д4 4  

Укупан број бодова 44  
 Делилац 2 

Испитни бодови 22  
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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. Задатак 10  
14. Задатак 10  
15. Задатак 18  
16. Задатак 18  
17. Задатак 22  
18. Задатак 22  

Укупно 50  
II постигнути број бодова заокружен на цели  

 I + II  
Број бодова писменог дела испита 100  
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