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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 Мађарско-cpпски, Cpпско-мађарски 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: 
Aспекти исправке есеја:  

• схватање, разумевање задатка, 

• одговара садржинским захтевима, 

• конструисаност, логичност и језичка исправност одговора. 
Желимо успешан рад! 
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I ЗАДАЦИ, КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ КРАТАК ОДГОВОР 
 
1. Задатак се односи на историјат хришћанства. 
Решите задатке уз употребу извора и сопственог знања! (По елементу 1 бод.) 
 
A) „Saul még mindig lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. […] 
Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta 
körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: »Saul, Saul, miért 
üldözöl engem?« Erre megkérdezte: »Ki vagy, Uram?« Az folytatta: »Én vagyok 
[…b)…], akit te üldözöl. De állj fel és menj a városba, ott majd megmondják neked, 
mit kell tenned.«” (Az apostolok cselekedetei, Újszövetség) 
 

А) „Савле је још увек дисао од претње и убиством претио ученике Господње […] А кад 
путоваше и дође близу Дамаска, изненада обасја га светслост са неба, и павши на земљу 
чу глас где му говори: „Савле, Савле, зашто ме гониш?“ А он рече: „Ко си Ти Господе?“ 
А Господ рече: „ Ја сам […b)….], кога ти гониш. Устани и уђи у град па ће ти се казати 
шта треба да чиниш..“ (Дела апостолска, Нови завет) 
 
a) Под којим именом је постао познат Савле? …………………………… 
 
b) Именујте оног верског учитеља чије смо име изоставили и дела извора са А) 
ознаком и означили смо га са b) словом и кога Савле назива са „Господе“! 
 
 ……………………… 
B)  „A körülmetélés hasznodra válik, ha megtartod a törvényt, de ha áthágod a 
törvényt, körülmetéltből körülmetéletlenné válsz. Ha pedig a körülmetéletlen meg-
tartja a törvény rendelkezéseit, körülmetéletlenül is nemde körülmetéltnek számít? 
[…] Nem az a zsidó, aki látszatra az, s nem az a körülmetélés, ami a testen látható, az 
a zsidó, aki bensőleg az, s aki nem betű szerint, hanem lélek szerint körülmetélt. […]  

Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak. Mert nincs hatalom, csak az 
Istentől, ami van, azt Isten rendelte. Ezért aki a hatósággal szembeszáll, Isten 
rendelésének szegül ellene. […] Adjátok meg mindenkinek, ami jár neki: akinek adó, 
annak az adót, akinek vám, annak a vámot, akinek hódolat, annak a hódolatot, akinek 
tisztelet, annak a tiszteletet.” (Levél a rómaiakhoz, Újszövetség) 
 

В) „Јер обрезање користи, ако закон испуњаваш, ако ли си преступник закона, обрезање 
је твоје необрезање постало. Ако, дакле,  необрезани чува заповести закона, зар се  неће 
његово необрезање  рачунати за обрезање? […] Јер није оно Јудејац  што је споља, нити 
је оно обрезање што је споља, на телу, него је оно Јудејац који је то изнутра, и обрезање 
је обрезање срца духом а не речју […]  
      Свака душа да се покорава властима које владају, јер нема власти да није од Бога, а 
власти што постоје  од Бога су установљене. Зато ко се противи власти, противи се 
уредби  Божјој […]  Подајте, дакле,  свакоме што сте дужни. Коме порезу – порезу, коме 
царину – царину, коме страх – страх, коме част –част.“ ( „Посланица Римљанима, Нови 
завет) 
 
Извор превода: Свето Писмо – Нови Завет, по преводу Вука Караџића и Светог 
архијерејског синода, по исправкама које је начинио св. владика Николај.  Издавач: Глас 
цркве, Издавачка кућа Шабачко-ваљевске епархије, Ваљево, 2008.   
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Одаберите одговарајуће завршетке реченица! Заокружите одговарајуће редне 
бројеве! 
 
c) према аутору извора са ознаком В)...... 

1. за сваког верника обавезно је придржавати се јеврејских закона, нпр. обрезања. 
2. не треба се придржавати спољашњица јеврејских закона, то јест, није обавезно 

сваком вернику обрезање. 
3. сваки Јеврејин, независно од тога да ли се придржава закона, остаје Јеврејин чак и 

онда уколико не изврши обрезање. 
 

d) према аутору извора са ознаком В)...... … 
1. послушност треба да постоји само према власти која потиче од Бога, зато не треба 

бити послушан паганским Римљанима. 
2. треба платити само црквену десетину, државне порезе не. 
3. хришћани треба да прихвате постојећи државни и друштвени ред. 

 
 
 
 
2. Следећи задатак се односи на средњовековно властелинство. 
Решите задатке уз помоћ слика и сопственог знања! (По елементу 1 бод.) 

 
Слика средњовековног властелинства 

 
Szótár -  Речник: szántóföld (őszi vetés) –  ораница (јесења сетва) 
                              földbirtokos udvarháza – властелинов двор 
                              majorság - мајур  
                               malom – млин 
                               robot -  кулук 

4 бода  



Történelem szerb nyelven 
középszint 

2013 írásbeli vizsga 5 / 28 2022. május 4. 

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

                               аdó -  порез 
                               ajándék – поклон 
                               kovácsműhely – ковачница 
                              legelő – пашњак 
                              szántóföld (tavaszi vetés) – ораница (пролећна сетва) 
                              majorság – мајур 
                               szántóföld (ugar) – ораница (угар) 
                               majorság  - мајур 
                               jobbágyok házai és kertjei  -  куће и окућнице кметова 
                               erdő -  шума 
 
 
a) Допуните следеће реченице! Одаберите изразе из горе наведеног цртежа! 
 
1. Кметовску сесију су сачињавали  кућа, окућница и по један  комад.............................. 
 
2. Принос са ……………............ територије, коју су кметови својим бесплатним радом 
(кулуком) обрађивали је служио властелину  и његовoм домаћинству. 
 
b) Именујте стручним називом онај начин земљорадње, који је приказан на цртежу! 
 
………………………………………………………………… 
 
c) Међу наведеним тврдњама, које су се односиле на рана средњовековна 
властелинства? Заокружите редни број јединог исправног одговора! 
 
1. Врше самостално газдинство. 
2. Ради  коришћења земљишта, кметови су били дужни да заједно са властелином 
одлазе у војне походе (војна служба кметова). 
3. Настала су у трговинским чвориштима. 
 
 
 
3. Следећи задатак се односи на владавину кнеза Гезе. 
Решите задатак уз помоћ извора и сопствених снања! (По елементу 1 бод.) 
 
A) „Mivel pedig igen sok gondot okozott neki [Gézának] a lázadók megzabolázása, a 

szentségtörő szokások lerontása, és hogy püspökségeket alapítson hite szerint a 
szentegyház javára, egy éjjel csodálatos látomással vigasztalta meg az Úr, gyönyörű 
külsejű ifjat állított elé, aki így szólt hozzá:  […] »Nem néked adatott meg véghez vinni, 
amit eszedben forgatsz […]. Tőled származik a születendő fiú, kire az Úr mindezek 
elrendezését […] rábízza.«” (Legenda, 11. század) 

А) Пошто му је [Гези] велике бриге задавало сузбијање побуњеника, спречавање 
паганских обичаја, да оснива бискупије према својој вери у корист  свете цркве, једне 
ноћи га је Господ утешио  дивним виђењем, пославши му  младића красног изгледа   који 
му рече: […]  Није теби дато да изведеш оно што си наумио  […]  Од тебе потиче дечак 
који ће се родити, коме ће Господ поверити извршење свих планова.“  (Одломак из 
Велике легенде, 11. век) 
  

4 бода  
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B) „[Géza fejedelem] összehívta Magyarország főembereit […], a közös tárgyalás 
tanácsa szerint fiát […] a nép élére állította, hogy uralkodjék őutána, és ennek 
megerősítésére mindet külön-külön megeskette. Ezután betelvén napjai az Úr 
megtestesülésének […b)…] esztendejében e világ haszontalan viszontagságait égi 
örömökre cserélte fel.” (Legenda, 11. század) 
 
B) [Кнез Геза] сазвао је крупну властелу Угарске […], да се посаветује са њима о свом 
сину наследнику  […] с циљем да након њега он завлада на челу народа и свако је морао 
појединачно да положи заклетву.  Пошто су му се напунили дани лета Господњег 
[...b)….] овоземаљске патње заменио је небеским радостима.“ (Одломак из Велике 
легенде, 11. век) 
 
C) „Isten szent egyháza és a mi híveink valamennyien, a mostaniak és jövendőbeliek, 
tudják meg, hogy a Pannónia hegyén lévő Szent Márton monostornak [kolostornak] 
az apátja, Anasztáz közbenjárására, tanácsára és beleegyezésével ugyanezen monos-
tornak olyan kiváltságot engedélyeztünk, amilyet Monte Cassino Szent Benedek 
monostora kapott. Szent Márton monostorát még szülőatyánk [Géza fejedelem] 
kezdte, és mi fejeztük be.” (Oklevél, 11. század) 
 
С) Нека света црква Божја и наши верници, садашњи и будући, знају да смо уз залагање 
и посредовање, односно, на предлог  опата Анастасија из  самостана Светог Мартина на 
планини Панонија и његовим пристанком, овом самостану такве привилегије дали, које 
је добио сасмостан Св. Бенедикта у Монте Касину. Изградњу самостана отпочео је још 
наш родитељ [кнез Геза], а ми смо га пак завршили..“ (Повеља, 11. век) 
 
a) Дајте објашњење за подвучени део извора под ознаком А! 
 
……………………………………………………………………… 
 
b) Дајте број године који је изостављен из дела означеним ознаком b) из извора B)! 
 
………….. 
 
c) Именујте (данашњим називом) насеље, у којем су основали самостан који се 
налази у извору означеним ознаком С)! 
 
……………………………………………… 
 
d) Именујте особу коју спомињу извори А) и B) и који је био издавач извора са 
ознаком С)! 
 
……………………………………………… 
 
 
 
  

4 бода  
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4. Задатак се односи на културу раног новог века. 
Решите задатке уз помоћ слика и сопственог знања! (По елементу 1 бод.) 
 
A) 

Версајски дворац 

B) 

Дворац Еугена Савојског у Српском 
Ковину 

 
            C) 

 
Црква Ил Џезу, или „Црква Гесу“  
главна, катедрална црква језуита    

у Риму 

D) 

 
Рубенсова слика 

 
На које се уметничко дело са слика односи тврдња? Упишити словну ознаку 
слика у одговарајући ред табеле! У један ред уписујте само једно слово. Једно 
слово је вишак. 

Тврдња Слово 
поред 
слике 

a) Његова изградња се може повезати са развојем противреформације и 
католичког препорода. 

 

b) Постао је симбол апсолутистичке владавине, раскош, који га је 
карактерисао представља снагу краљевске моћи. 

 

c) Видљиво указује на повећано интересовање за свет изван Европе.  
 
d) Наведите стилски правац каратеристичан за уметничка дела са све четири 
слике! 
 
.................................................................. 
 4 бода  
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5. Задатак се односи на Ракоцијеву ослободилачку борбу.  
Решите задатке помоћу извора и сопственог знања! (По елементу 1 бод.)  
 
Прикључите оне појмове који највише одговарају цитираним деловима 
Сатмарског мира! Упишите редни број појма на тачкасту линију која се налази 
после цитата! Два појма изостају. 
 
Појмови: 1. слобода вероисповести    2. сталешка монархија 3. толеранција  
                 4. амнестија   5. слободан избор краља (владара) 
 
a) „Az említett jeles Rákóczi Ferenc életének és összes javainak kegyelmet adunk […], 
beleértve az országban való nyugodt megmaradást is, háza népével, szolgáló 
nemeseivel vagy szolgáival együtt.”  
 
а) „Поменутом уваженом Ференцу Ракоцију и његовим свим добрима дајемо 
помиловање […], и дозвољавамо му опстанак у држави заједно са његовом породицом, 
властелинима који га служе или слугама.“..... 
 
b) „A vallás ügyében érvényben hagyjuk az ország elfogadott törvényeit, ugyanúgy a 
vallás gyakorlatát is az ország törvénycikkei szerint kegyesen engedélyezzük.”  
 
b) „У вези вероисповести оставићемо на снази оне законе које је прихватила скупштина, 
такође, и вероисповест дозвољавамо на основу закона државе.”….. 
 
c) „Sértetlenül megmarad nemcsak annak a lehetősége, hogy az elkövetkező 
országgyűlésen az egyéb sérelmeket előadhassák, hanem annak is, hogy mindarra, 
ami ténylegesen a nemzet üdvét és becsületét szolgálja, szabad kívánság formájában, 
kellő tisztelettel és törvényes úton, a királyi kegyes jóváhagyást is megkérhessék.”  
 
c) „И даље постоји  могућност  да се на следећем државном сабору, осим појединих 
увреда и  жалби, могу изнети и све оне стварне примедбе које су у служби добра, спасења 
и части нације и све то у облику слободне молбе, дужног поштовања, молећи законским 
путем великодушно краљевско одобрење.“ …… 
 
d) Које је вредновање тачно у вези Сатмарског мира? Заокружите редни број тачне 
тврдње!  
 
1. Мир је уз учешће сталежа повратио апсолутизам. 
2. Захваљујући миру све првобитне потражње сталежа су испуњене. 
3. Мир је био резултат компромиса између двора и сталежа. 
 
 
 4  бода  
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6. Задатак се односи на индустријску револуцију. 
Одговорите на питања уз помоћ скице мапе и сопственог знања! (По елементу 1 бод.) 
 

Прва индустријска револуција у Великој Британији 
 

Szótár – Речник:  szénmezők – угљена поља 
                             iparvidékek – индустријска подручја 
                              vasút -  железница 
 
                SKÓCIA - ШКОТСКА                  Newcastle -  Њукасл  
                Bradford - Бредфорд                   York – Јорк 
                   Leeds – Лидс                             Livrerpool - Ливерпул 
                Manchester – Манчестер             Sheffield   - Шефилд 
                ANGLIA - ЕНГЛЕСКА              Birmingham - Бирмингем 
                  WALES - ВЕЛС                             Bristol -  Бристол 
                                                                         London - Лондон 
 
a) Која природно-географска околност се може сматрати разлогом 
индустријализације Лондона и Ливерпула? На основу скице мапе одговорите на 
питање! 
 

…………………………………………………………………………… 
 
b) Која природно-географска околност се може сматрати разлогом 
индустријализације Њукасла, Лидса и Шефилда? На основу скице мапе одговорите 
на питање! 
 

……………………………………………………………………………  
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c) Током индустријске револуције, шта је подржало даљу индустријализацију 
Бирмингема и Манчестера? На основу скице мапе одговорите на питање! 
 

…………………………………………………………………………… 
 
d) Главна грана највећег британског индустријског подручја била је текстилна 
индустрија. Која је била најважнија, изван Европе  увезена сировина?  
 

………………………………….. 
 
 
 
7. Задатак се односи на привреду у време дуализма у Мађарској. 
   Утврдите, који извор показује промене, које се могу прочитати у табели. Ставите 
ознаку „Х“ у одговарајући стуб табеле!) У једном реду може да буде само један Х знак 
(По елементу 1 бод.) 
 

A) 
Расподела националног дохотка на основу привредних грана у 

Мађарској између 1867. и 1913. (%) 
 1867 1900 1913 

Пољопривреда 79,0 63,6 61,9 
Рударство и металургија 2,0 2,7 2,2 
Фабричка индустрија 7,0 16,2 19,1 
Мала индустрија (обрт) 6,0 5,7 6,6 
Трговина и транспорт 6,0 11,8 10,2 
Укупно: 100,0 100,0 100,0 

 

B) 

 
gyáripar –фабричка индустрија, mezőgazdaság - пољопривреда 

Одвијање производње у фабричкој индустрији и пољопривреди 
у Мађарској између 1867. и 1913.(1867 = 100%) 

  

4 бода  
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Промене 
Приказује 
само извор 
са ознаком 

A)  

Приказује 
само извор 
са ознаком 

B)  

Оба 
приказују 

 Ни 
један не 
приказуј
е 

a) У том раздобљу и у Мађарској се 
развија индустријска револуција. 

    

b) У том раздобљу опала је 
пољопривредна производња. 

    

c) До 1913. године најзначајнији 
привредна грана постала је индустрија. 

    

d) Од нагодбе до прекретнице столећа 
пољопривредна производња се 
удвостручила. 

    

 

4 бода  

 
 
8. Задатак се односи на Први светски рат. 
Одговарајући редни број карикатуре прикључите тврдњи која се налази у табели! 
У једно поље упишите само један редни број! Један редни број можете употребити и 
више пута. (По елементу 1 бод.) 
 
 

1. 

 
Пропагандна слика из Првог светског рата, 

1914 
Превод текста који се налази на слици:  

„Сви они који повреде аустријску 
територију, биће растргнути и поцепани.” 

2. 

 
Разгледница из Првог светског рата, 1915 
Превод текста који се налази на слици:  
„Уједињење Аустријанаца и Бугара код 

Ђердапа (Гвоздене капије)” 
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3. 

 
Карикатура из Првог светског рата 1916. 

Личности које се виде на слици: у кревету лежи Франц Јосиф, 
надаље Виљем II и османлијски  владар Мехмед V 

Натписи камења који се могу видети: Румунија, Италија, Русија, Србија, Црна Гора 
 

 

Тврдња Редни 
број 

a) Слика представља  три силе, које су међусобно склопиле савез.  

b) Слика представља непосредно стање након што је поражена Србија.  

c) Слика представља једну такву велику силу, која управо доспева у рат са 
четвртом суседном државом. 

 

d) Слика искључиво указује на догађаје на источном / руском фронту.  
 
 
 
 
9. Задатак се односи на  историју Мађарске за време Другог светског рата. 
Одредите на основу извора и сопственог знања, уз које се догађаје у Другом 
светском рату везују описи у изворима! Напишите ознаку „Х“  у одговарајући стуб 
табеле! У једном реду може бити наведена само једна ознака „Х“. (По елементу 1 бод) 
  
A) „Teleki gróf inkább saját életét adta, mintsem hogy e szégyenteljes tetthez 
csatlakozzék.” (Churchill beszéde a parlament alsóházában)  
 

А) Гроф Телеки је радије жртвовао свој живот, него да се прикључи овом срамотном 
чину.“ (Черчилов говор у Доњем дому парламента) 
 
B) „Magyarország részéről a nemzeti becsület ügye, hogy […] semminemű katonai 
akcióban nem vesz részt, […] semmi körülmények között nem engedhetjük meg német 
csapatoknak egy magyarországi vasútvonalon átszállítását és átvonulását.” (Kormány-
határozat) 

B) За Мађарску је то било питање националне части […] да не учествује ни у једној  
војној акцији, […] ни под  којим условима не можемо  дозволити железнички транспорт 
немачких трупа и прелаз кроз Мађарску.“ (Владина одлука)  

4 бода  
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C) „Az a hír lepett meg bennünket, hogy [a várost] […] bombázás érte. Werth vezérkari 
főnök jelentése szerint az azonnali vizsgálat azt állapította meg, hogy […] egy 
bombarepeszdarabon a leningrádi hadiszergyár jegyét ismerték fel. […] Krúdy Ádám 
repülőszázados, a kassai repülőtér oktatótisztje írásban jelentette Bárdossy miniszter-
elnöknek, hogy ő saját szemével látta, hogy a bombákat német repülőgépek dobták le. 
Időközben azonban a hadiállapot már beállott.” (Horthy Miklós emlékirataiból)  
 
C) Изненадила нас је ова вест да је [град] бомбардован. Према извештају Верта, 
начелника генералштаба, истрага која је одмах извршена, потврдила је  да су […] на 
једном комаду бомбе препознали ознаку фабрике муниције из Лењинграда. […] Капетан 
авијације Адам Круди, инструктор војне базе у Кошицама писмено је обавестио 
премијера Бардошија да је он својим очима видео да су бомбе  немачки авиони бацили. 
У међувремену је, међутим, настало ратно стање.“ Из мемоара Миклоша Хортија) 
 
D) „Amennyiben a magyar [...] [kormány] eltűri, sőt elősegíti, hogy a német hadsereg 
Magyarországra bevonulva, azt katonai bázisnak használja [...], Anglia részéről 
diplomáciai viszonyunk megszakításával […] számolnia kell. Ha azonban Magyar-
ország e támadáshoz bármilyen indoklással csatlakoznék, úgy Nagy-Britannia és 
szövetségesei [...] hadüzenetével is kell számolni. [...] Az örök baráti szerződés flagráns 
[nyilvánvaló] megsértésével leszünk megvádolva.” (Barcza György londoni magyar 
nagykövet távirata a miniszterelnöknek) 
 
D) Уколико мађарска […] [влада] трпи, штавише, потпомаже немачку армију приликом 
уласка у Мађарску и да земљу користи као војну базу […], морамо рачунати на прекид 
дипломатских односа од стране Енглеске  [...] Уколико би се Мађарска било каквим 
образложењем прикључила том нападу, у том случају мора се рачунати на објаву рата 
[…] Велике Британије и њених савезника […] Бићемо окривљени за  флагрантно 
[евидентно]  кршење уговора о вечитом пријатељству.“ (Депеша Ђерђа Барце, 
амбасадора Мађарске у Лондону мађарском премијеру) 
 
 

Извори Напад на 
Пољску 

Напад на 
Југославију 

Напад на 
Совјетски 

Савез 
A)    

B)    

C)    

D)    

 
 
 
 
  

4 бода  
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10. Задатак се односи на Европску унију. 
Решите задатке помоћу извора и сопственог знања! (По елементу 1 бод.) 

 
 Процентуална  расподела  унијских  издатака између 2007. и 2013. 

 
Szótár – Речник: 
 
Az Európai Únión  kívüli szerepvállalás     -      Ангажовање изван Европске уније 
(pl. afrikai szociális programok)                         (нпр. социјални програм у Африци) 
 
állampolgárság, szabadság, biztonság és jog érvényesülése – држављанство, остваривање слободе 
                                                                                                  безбедности и права 
 
egyéb, beleértve az igazgatási kiadásokat is  - остало, урачунајући и административне издатке, трошкове 
 
felzárkóztatás (versenyképesség és kohézió) – конвергенција (конкурентност и кохезија) 
 
természeti erőforrások: mezőgazdaság, környezetvédelem, - природни ресурси: пољопривреда, заштита  
vidékfejlesztés                                                                          животне средине, рурални развој 

 
 

Допишите  уз следеће тврдње онај редни број унијског издатка, датог у табели, 
који потврђује тврдњу! Уз једну тврдњу упишите само један редни број! Три редна 
броја изостају. 
 
a) Добар део својих издатака Европска унија улаже у смањење, ублажавање привредних, 
економских  неједнакости унутар уније. 
 

Редни број издатка: ….. 
 
b) Део постотка буџетских издатака троше на одржавање заједничких институција.  
 

Редни број издатка: …..  
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c) Одредите уз помоћ дијаграма  и сопственог знања, које две тврдње су тачне у вези 
буџета Европске уније. Заокружите слово поред тачних тврдњи! 
 

А) У буџету уније потпомагање земаља у развоју - као нов елемент - појавило се  и 
прихваћено је у децембру 2020. године.  
 

B) Буџет уније се планира на вишегодишњи период. 
 

С) Буџетски трошкови (издаци) Европске уније  у потпуности се расподељују између 
влада чланица земаља. 
 

D) Израда нацрта буџета је делокруг Европског парламента, док је Европска комисија 
она која га прихвата. 
 

Е) Предузетништва и приватна лица путем конкурса могу да дођу до унијских извора, 
средстава  

 
 
 
11. Задатак се односи на историју Мађара ван граница након 1945. (комплексни тест 
задатак) 
Решите задатке помоћу извора и сопственог знања! (По елементу 1 бод) 
 

„Olyan […] magyar nemzetiségű személyek telepíttetnek át Magyarországra, akik […] 
a német és magyar nemzetiségű személyek […] állampolgárságának rendezése 
tárgyában kiadott, 1945. augusztus 2-án kelt rendelet értelmében […] állam-
polgárságukat elvesztették.” (Államközi szerződés) 
 
Такве […] особе мађарске националности се морају преселити у Мађарску  […],  које су 
[…] услед уредбе издате 2. августа 1945. […] по питању уређења држављанства особа 
немачке и мађарске националности […] изгубиле своје држављанство.“ (Међудржавни 
уговор) 
 

a) Држављанство које земље су изгубиле горе наведене особе немачке и мађарске 
националности? 
 

………………………………… 
 

b) Како називамо размену становништва, пресељење које је описано у цитираном 
међународном споразуму? Користите стручни израз! 
 

………………………………… 
 

Датум Однос, процентуалност 
Мађара у 

Ердељу(Трансилванији) 
(%) 

1948 25,7 
1958 25,0 
1966 23,8 
1977 22,0 

 
c) Именyјте два процеса, која су изазвала  промену односа, процентуалности  
Мађара која је приказана у табели!  
...............................................................                 .................................................. 

4 бода  
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„Igen fontos szerep hárul a […] néptanácsokra a településrendezési program 
megvalósításában. […] Egyes községekben jó néhány fontos munkálatot elvégeztek, 
de a legtöbb községben és faluban akadozva halad a munka, nem lépnek fel 
határozottan a településrendezés gyakorlati végrehajtásáért. […] Értsük meg jól: 
ahhoz, hogy végrehajtsuk a falvak urbanizálására, civilizációs szintjük emelésére 
vonatkozó párt- és állami határozatokat […], határozottan intézkedni kell a rendezési 
program megvalósításáról, el kell érni, hogy minden község […] agráripari várossá 
fejlődjék.” (A Román Kommunista Párt főtitkárának beszéde, 1978) 
 
„Веома важну улогу имају […] народни савети у спровођењу програма урбаног 
планирања […] У појединим насељима извршени су веома важни послови, међутим, у 
бројним насељима и селима рад тече са застојима, не делују одлучно у циљу практичне 
реализације урбаног планирања. […] Схватимо:  да бисмо извршили партијске и државне 
резолуције које се тичу урбанизације села и њиховог уздигнућа на цивилизацијски ниво 
[…], одлучно ваља предузети мере, везане за остварење урбаног програма  и  треба 
постићи да се свако насеље […]  развије у аграрно-индустријски град.“ (Говор генералног 
секретара  Румунске комунистичке партије, 1978) 
 
 

d) Како се зове серија мера, покренута 1988. године, која је описана у принципима 
у извору?  
 

………………………………… 
 

e) Cерија мера је утицала и на етничке односе у Ердељу (Трансилванији). 
Објасните, зашто! 
 

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

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

 
 
 
 
12. Задатак се односи на финансије у домаћинству.   
       Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (По елементу 1 бод.)  
 
 

Bevételtípusok Munkavégzéshez 
kapcsolódó 
jövedelmek 

Tulajdonból, 
vagyonból 
származó 

jövedelmek 

Társadalmi 
jövedelmek 

Egyéb 
bevételek 

Példa  
a bevételekre 

• bér 
• jutalom 

• bérleti díj 
• kamat 
• osztalék 

• családi 
pótlék 

• szociális 
segélyek 

• gyes 
• nyugdíj 

• nyeremény 
• örökség 
• ajándék 

A háztartások bevételei 
 
 

6 
бодова  
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Врсте прихода Приходи који 

потичу из 
радног односа 

Приходи који 
потичу из 

власништва, 
имовине 

Друштвени 
приходи 

Остали 
приходи 

Примери за 
приходе 

• плата 
• награда, 

премија 

• закуп 
• камата 
• дивиденда 

• дечји 
додатак 

• социјална 
помоћ 

• породиљско 
одсуство 

• пензија 

• награда 
• наследство 
• поклон 

Приходи домаћинстава 
 
Врсту прихода прикључите одговарајућој тврдњи! Бирајте међу примерима који се 
налазе у другом реду табеле! У једно поље упишите само једну врсту прихода!  
 

Тврдња Приход 
a) Редовита, месечно испоручена помоћ која се 
     даје по детету, на основу основног права по детету 
    испод 18 година старости.   

 

b)  Рента која се исплаћује након одређене старосне доби / 
     на основу проведених година у запослењу. Висина 
   зависи од дужине времена у радном односу и од ранијих 
   прихода 

 

c) Приход власника који предаје, уступа право коришћења 
своје некретнине (употребе) другој особи .   

 
d) Редовито испоручен приход, који се доставља родитељу 
     који код куће подиже своје мало дете.   

 
 
  

4 бода  
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II ТЕКСТУАЛНИ (ЕСЕЈСКИ) ЗАДАЦИ УЗ АНАЛИЗУ 

Пажљиво прочитајте! 

Од следећих задатака требате да урадите 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 историје треба да се односе на 
различита раздобља – један на период до 1849. године, а други на период после 1849! 
(У табели  се раздобља  раздвајају двоструком, дуплом линијом.) 

Пажљиво погледајте задатке! 

 Раздобље Редни број Задатак Тип задатка 

Светска 
историја 

до 1849. 13. Просветитељство кратак 
после 
1849. 14. Настанак независности Хрватске кратак 

Мађарска 
историја 

до 1849. 15. Програм Лајоша Кошута дугачак 
после 
1849. 16. Kадаров систем (режим) дугачак 

Након што сте проучили задатке, заокружите редне бројеве изабраних задатака! 

У следећој табели назначили смо две могућности избора. 
Свој избор означите ознаком X у одговарајућем реду! Означите само једну 
могућност! 
 

Редни број 
изабраних 
задатака 

Означавање 
избора знаком  

„X“  
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 број 2! 
Приликом израде одговора можете направити скицу (концепт)! 

Иза задатака се налазе аспекти вредновања, а постигнут број бодова одређује 
наставник који исправља задатке.  
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13. Задатак се одноди на просветитељство. (кратак) 
Представите помоћу извора и сопственог знања ново поимање Бога и човека у 
просветитељству! У свом одговору дајте приказ схватања стварања света, 
природна права човека, односно, представите  промену у људском размишљању! 
 
„E rendszer [a Naprendszer] és sokféle mozgásának megalkotásához tehát olyan Okra 
[értsd: teremtőre] volt szükség, amely áttekintette és összevetette a Nap és a bolygók 
anyagának mennyiségeit, az ebből fakadó gravitációs erőket, az elsőrendű bolygóknak 
a Naptól és a másodrendűeknek a Szaturnusztól, a Jupitertől és a Földtől való távolsá-
gait, továbbá azokat a sebességeket, amelyekkel ezek a bolygók a központi testek 
anyaga körül keringhetnek. Mindezeknek az összeegyeztetése az égitestek ilyen nagy 
változatossága mellett arról tanúskodik, hogy ez az Ok nem lehetett vak és véletlen-
szerű.” (Isaac Newton levele, 1692) 
 
„У вези са стварањем и кретањем овог система [Сунчев систем] био је потребан један 
такав Разлог [схвати: створитељ], који је прегледао и упоредио количину материје Сунца 
и планета и гравитацијске снаге које су из тога проистекле, даљину прворедних планета 
од Сунца, односно, другоредних од Сатурна, Јупитера и Земље, надаље оне брзине, 
којима ове планете око материје централних тела круже.  Усклађивање свих ових, поред  
оволике разноликости  небеских тела, сведочи о томе да то није била пука случајност, 
него се десило с разлогом.“ (Писмо Исака Њутна, 1692) 
 
 
 
14. Задатак се односи на период транзиције (промене друштвених система) у 
Источној и Средњој Европи. (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања разлоге и процес иступања 
Хрватске из Југославије!   
 
                       Поједини привредни показатељи република, чланица Југославије 

Име републике Становништво БДП* (милиона 
долара) 

БДП / особа 
(долар) 

 
Словенија 1 982 000 13 740 6 940 
Хрватска 4 784 000 25 640 5 350 

Србија 9 534 000 27 930 2 930 
Босна и 

Херцеговина 
4 364 000 10 870 2 490 

 
Црна Гора 652 000 1 520 2 330 

Македонија 2 021 000 4 420 2 180 
* БДП: бруто друштвени производ 

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

Израда задатка: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Аспекти 

Бод који 
се може 
постићи 

Постигнути 
бод 

бод 

Разумевање задатка 2  

Оријентисање о простору и времену T 2  

Koмуникација,  
употреба стручне терминологије 

K1 2  

K2 2  

Стицање знања, употреба извора F 3  

Откривање чињеница битних за догађаје, 
критичко размишљање и 
сконцентрисање на проблем 

E1 3  

E2 3  

Укупан број бодова / Број испитних бодова 17  
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15. A Задатак се односи на доба реформи. (дугачак)  
Представите помоћу извора и сопственог знања политичку, друштвену и привредну 
концепцију Лајоша Кошута! 
 

„Az országos védegylet célja az ország piacát belföldi iparművek [iparcikkek] 
fogyasztásával a honi műipar [ipar] számára biztosítani, […] [azért, hogy] a honi 
műipar kifejlésével [kifejlődésével] […] a külföldi gyártmányok és kézművek az 
ország piacáról lassanként kiszoríttatván a pénznek külföldi árukért kiözönlése 
meggátoltassék, s eképp a nemzet […] anyagi önállásra [önállóságra] emeltessék.” 
(Alapszabályok, 1844) 
 
„Циљ Удружења за унапређивање домаће индустрије и занатства јесте да поспеши развој 
домаћег тржишта, да осигура потрошњу унутрашњих индустријских производа [робе] и 
да тиме обезбеди домаћу прерађивачку индустрију [.. .] [како би] њеним развојем […] са 
домаћег тржишта постепено елиминисали стране производе  и спречили излив новца и 
на тај начин  нација […] би добила финансијску самосталност.“  (Основни статути, 
1844) 
 
„Mi oly indítványokat, melyek az alkotmányos biztosítékok [megteremtésére 
irányulnának], a kormánytól annál kevésbé várhatunk, mivel hazánkban […] a 
kormány […] nem parlamentáris, annak tagjait nem a nemzet többségének akarata […] 
jelöli ki. […] Mindezeknél fogva […] kötelességünknek tartjuk kijelölni azon tárgyak 
főbbjeit, miknek minél előbbi létrehozását […] szükségesnek hisszük. Ezek a 
következők: […] A honpolgárok nem nemes osztályainak […] képviselet alapján úgy 
törvényhozási, mint helyhatósági jogokban [való] részesítése.” (A Kossuth Lajos 
szövegtervezete alapján készült Ellenzéki nyilatkozat, 1847)  
 
„Ми такве предлоге, који се усмеравају ка [стварању] уставних гаранција, од владе  мало 
можемо очекивати,  пошто у нашој домовини […] влада  […] није парламентарна, њене 
чланове не бира […] воља већине нације […]. Имајући то у виду […], осећамо потребу  
да што пре изаберемо […] назначимо најважније предмете, које ми сматрамо неоходнима 
за решавање.  То су следеће: […] Грађани, који не припадају класи племића […] на 
основу представништва добијају како право у законодавству, тако и на локалном нивоу.“  
(Декларација опозиције  која  је урађена на основу нацрта текста Лајоша Кошута, 1847) 
 
„Mi pedig ezt mondjuk: Íme, mi megkínálunk titeket az értelem, az igazság-
szolgáltatás, a törvényalkotás, a földbirtok szabadságával, megkínálunk titeket 
alkotmányos polgársággal, politikai nemzetiséggel, s mind azon javakkal, melyekkel 
ez a haza polgárait elárasztja. Mindezekért nem kívánunk egyebet, mint hogy a hazát, 
mely  titeket  ezennel  ünnepélyesen  édes  gyermekéül  fogad,  s  a  nemzetiséget, mely 
titeket  politikai nagykorúsággal  megajándékoz,  szeressétek,  és  velünk  egyetemben 
oltalmazzátok.”  (Kossuth  Lajos, 1847)  
 
„Ми пак велимо следеће: ево, ми вам нудимо слободу разума, правосуђа, законодавства, 
земљишног поседа, нудимо вам  уставно грађанство, „политичку народност“   и сва она 
добра, којима обасипа своје грађане ова домовина. За све ово не тражимо ништа друго, 
већ да домовину, која  вас овим путем свечано прима под своје окриље и даје вам 
политичко пунолетство, волите и са нама заједно браните, штитите.“ (Лајош Кошут, 
1847)  
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16. Задатак се односи на Кадаров систем (режим). (дугачак) 
Помоћу  извора и сопственог знања представите политичке карактеристике 
Кадаревог система током 1960-1970-их година. У свом одговору осврните се и на 
средства контроле над друштвом! О спољној политици немојте писати! 
 
„Talán nem értenek félre, ha azt is megemlítem […], hogy a legutóbbi választások 
eredményeit itt a központban egy kicsit meghamisítottuk. Amikor ugyanis befutottak 
az eredmények, kiderült, hogy 102 százalékra győztünk. Ezt az eredményt egyszerűen 
meghamisítottuk, levágtunk belőle vagy hat százalékot – de kérem, hogy ez maradjon 
közöttünk.” (Kádár János, 1967) 
 

„Ваљда ме нећете криво схватити, ако споменем и то […] да смо резултате последњих 
избора, овде у центру, малчице фалсификовали. Наиме, када су пристигли резултати, 
испоставило се да смо победили са 102%.  Овај резултат смо фалсификовали на тај начин 
да смо одузели  шест посто  - али вас молим да ово остане међу нама.“ (Јанош Кадар, 
1967) 
 

„A külső és belső egyházi reakció terveinek, tevékenységének felderítése, elhárítása 
[…] erősen centralizált munkaszervezéssel, az illetékes állami, társadalmi szervekkel 
koordinálva [együttműködve] folyik. A feladatok végrehajtásához megfelelő […] 
eszközök […] és módszerek állnak rendelkezésre. Ez biztosíték arra, hogy a különböző 
egyházi központok, szervezetek, intézmények terveiről, tevékenységéről további 
ismereteket szerezzünk, birtokukban hatékony ellenintézkedéseket tegyünk, 
támadólagos lépéseket kezdeményezzünk irányukba. […] Az egyházakban lévő 
reakció támadásával szembeni munkában nagy jelentőségű a BM [Belügyminiszté-
rium] érintett központi és területi szerveivel való szoros és folyamatos együtt-
működés.” (Belügyminisztériumi eligazítás, 1979) 
 

„Откривање, отклањање планова, делатности  спољашње и унутрашње црквене реакције 
[…] тече јаком, централизованом радном организацијом, у координацији [сарадњи]са 
надлежним државним, друштвеним  властима. За реализацију задатака постоје  
одговарајућа […] средства  […] и начини. Све су то гаранције да ћемо о плановима и 
делатностима разних црквених центара, организација и институција стећи даље 
информације чиме ћемо моћи да иницирамо нападачке противмере према њиховом 
правцу. […] У  раду против реакционог напада цркава од огромног значаја је тесна и 
стална сарадња са централним и територијалним органима БМ (Министарства 
унутрашњих послова). (Упуство Министарства унутрашњих послова, 1979) 

 
Маћаш Ракоши посматра споменик,  

посвећен њему  

 
Јанош Кадар гледа фудбалску утакмицу 
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Редни број изабраног дугачког задатка који се односи на мађарску историју: …… 
Израда задатка: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..…………………………………………………………………………………………………. 
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Аcпекти 

Бод који 
се може 
постићи 

Постигнут 
бод 

бод 

Разумевање задатка 2  

Оријентисање у простору и времену 
T1 2  

T2 2  

Kомуникација,  
употреба стручне терминологије 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

Стицање знања, употреба извора  

F1 3  

F2 3  

F3 3  

Откривање чињеница битних за догађаје, 
критичко размишљање и 
сконцентрисање на проблем 

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

Укупан број бодова / број испитних бодова 33  
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уз анализу 

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

Укупно 50  
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II. Szöveges (kifejtendő) feladatok   
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