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ВАЖНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Једносмислене одговоре дајте, 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!  
- Проучавајте изворе који се надовезују задацима ( слика, рубрика, текст, 

мапа)! 
- При решавању задатака користите дозвољена помагала: мапе Историјског 

атласа и Мађарски правописни речник! 
- Ваше одговоре, након брижљивог размишљања, по могућности без исправке 

напишите! 
 
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. Уколико је потребно, припремите скицу или концепт! 
6. Откријте догађаје који су претходили, разлоге, последице  проблема! 
7. Формулишите претпоставке, образложења! 
8. Уградите своје споствене спознаје (нпр. имена, датуме, године), став и 

мишљење! 
9. Припазите да вам реченице буду увек разумљиве! 
10.  Саставите, формулишите свој текст и припазите на правопис! 

 
Ради обавештења: 
      Аспекти исправке есеја: 

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

 
Желимо успешан рад! 
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I ЗАДАЦИ КОЈИ ИЗИСКУЈУ КРАТАК ОДГОВОР 

 
1. Задатак је у вези са сеобом народа. 
    Решите задатке уз употребу извора и Историјског атласа! 
    ( По елементу 0,5 бодова) 
 
а) Идентификујте народе који су на мапи означени бројем! 
    1. .............................................              2. ................................................... 
 
 

 
Сеоба народа  (V-VI век) 

 
b) Именујте провинцију Римског царства у Карпатском базену ( IV век  
     после Христа )! 
 

................................................................................................................................. 
с) Именујте народ (народе) током VI-X века, који су у Карпатски базен  
    пристигли са истока! 
 

................................................................................................................................. 
 
 
 
 2 бода  

1. 

2. 
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2. Следећи задатак односи се на раздобље ренесансе. 
     Решите задатак уз помоћ текста уџбеника и спознаја! 
 

 „A képzőművészet a reneszánsz korában a természet kutatásának és 
megismerésének egyik legfontosabb eszköze. A művészek a valóság hiteles 
bemutatására törekednek. Behatóan tanulmányozzák az emberi test felépítését, a 
dolgok térbeli tulajdonságait, s mindenekelőtt magát a teret. Kidolgozzák a térbeli 
kapcsolatok rögzítésének pontos módszerét, a perspektíva szerkesztési szabályait. A 
reneszánsz rendkereső szelleme azt kívánta, hogy a tér határozott egységgé záruljon, 
hogy tökéletessé kiegyensúlyozott s egy nézőpontból egyszerre teljes egészében 
áttekinthető legyen. Ennek a követelménynek elsősorban a központos elrendezés 
felelt meg. A reneszánsz legjellegzetesebb térformája tehát az egyszerű vagy bővített 
centrális tér. A művészek antik római mintákat követnek.” (Tankönyvi szöveg) 
 

„Ликовна уметност, у доба ренесансе, била је једнa од најзначајнијих средстава 
истраживања и упознавања природе. Уметници се труде да аутентично  представе 
стварност.Темељно проучавају конструкцију људског тела, просторне карактеристике 
ствари и првенствено сам простор. Израђују тачан начин фиксирања просторних веза, 
правила конструисања перспективе. Дух ренесансе је захтевао да се простор затвори 
као одлучна јединица и да из једне тачке гледишта, буде савршено уравнотежен и у 
потпуности прегледан. Овом захтеву је првенствено удовољило ценрално 
распоређивање. Најкарактеристичнија просторна форма ренесансе је, дакле, 
једноставни или проширени централни простор. Уметници следе античке, римске 
узоре.” (Текст из уџбеника) 
 

а) Изаберите из уметничких дела она која су ренесансног стила! (По елементу 0,5 
бодова) 
 

1)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2)                                                 3)     4) 
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Бројни знак слика ренесансног стила: 
 
................................................................................................................................. 
 
b)  Именујте поглед на свет који се тесно везује ренесанси! (1 бод) 
................................................................................................................................. 
 
с)  Изаберите који опис приличи овом погледу на свет! ( 1 бод ) 
 
1) Филозофски правац из XI-XIII века, метод размишљања који карактерише 

настанак изузетно јаке узрочно-последичне узајамне повезаности између 
чињеница и појава, надградња мисли. Овај метод размишљања и доказивања 
предавали су у школама, универзитетима, одакле потиче назив. 

 
2) Одражава нови, самопоуздани светски животни идеал ојачаног италијанског 

грађанства. У центру пажње уметничких дела уместо верских тема нашли су се 
човек и природа. Преко људске центричности значио је и класичну просвету која 
је малтене учинила обавезном опонашање, имитацију грчко-римске културе. 

 
3) Јесте изграђена идеологија, филозофија и естетика грађанског реда пре грађанске 

револуције. Назив указује на то да човечанство из помрчине незнања ваља 
превести у царство памети и светлости. 

 
Редни број изабраног описа: ............................................................................... 
 
d) Ставите у редослед следећа раздобља домаће историје уметности.  

( У случају исправног редоследа 1 бод.)  
 

Стил раздобља Редни број 
барок  
готика  
ренесанса  
романика  

 
 

4 бода  

3. Следећи задатак везује се за средњи век. 
    Уз појмове напишите словни знак извора који се може припојити! 
    ( Не можете сваки извор уписати!)( По елементу 1 бод.) 
 

Појмови Редни број извора 
а) бенедиктински ред  
b) цех  
с) јерес, кривоверство  
d) сколастика  
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1) „Még más tévtant is hirdetnek, nevezetesen: [...] Szerintük Éva leányainak és a 
démonoknak kapcsolatából eredtek az óriások, akik atyáiktól, a démonoktól tudták 
meg, hogy az ördög a teremtője mindennek.” (Bona Cursus a katarokról, XII. század) 
 
2) „A tétlenség a lélek ellensége: ezért a testvéreknek bizonyos órában kézi munkával 
és ismét meghatározott órában pedig istenes könyvek olvasásával kell 
foglalkozniuk.” (VI. századi regula) 
 

3) „Ám tudnunk kell, hogy a tudományoknak kétféle neme van. Egyes tudományok 
az értelem természetes fényénél megismerhető alapelvekből indulnak ki […] Más 
tudományok viszont náluk magasabb rendű tudomány fényénél megismerhető 
alapelvekből indulnak ki […] Ez a magasabb rendű tudomány Isten és az üdvözültek 
tudása.” (Aquinói Szent Tamás, XIII. század) 
 

4) „Egyedül a római egyházat alapította maga az Úr. Egyedül a római pápát mondják 
joggal egyetemesnek. Püspököket egyedül ő tehet le és helyezhet székükbe vissza. 
Követe a zsinaton minden püspököt megelőz, még ha ő maga alacsonyabb rendű is; 
ugyancsak az a püspökök elmozdítására ítéletet is hozhat […]” (Dictatus Papae, XI. 
század) 
 

5)„A tanuló megválthatja magát a szolgálat alól, ha a mester beleegyezik, de csakis 
négy év leszolgálása után. De a mester sem tovább nem adhatja, sem meg nem 
válhat tőle, ha tanulója a négy esztendőt le nem szolgálta.” (Párizsi takácsok 
szabályzata, XIII. század) 
 
1)„Још и друго криво учење шире, особито: […] Према њиховом мишљењу из везе 
Евиних кћери и демона су постали дивови који су од својих очева, демона, сазнали да 
је Сатана створитељ свега.”  (Bona Cursus o катарима, XII век)  
 
2) „Нерад је непријатељ душе: баш зато, браћа у одређеним часовима морају да се 
баве ручним радом док у поново утврђеним сатима читањем богоугодних књига.” 
(Регула из VI века) 

 
3) „Међутим, морамо да знамо да постоје две врсте науке. Поједине науке произилазе 
из основних принципа које се дају препознати при  природном светлу разума […] 
Друге науке, међутим, произилазе из основних принципа при  светлу науке вишег 
реда […] Та наука вишег реда је знање Бога и благочестивих.”   (Свети Тома Аквинац, 
XIII век) 

 
4) „Једино је Римску цркву створио сам Бог. Једино римског папу називају с правом 
свеопштим, универзалним. Бискупе једино он може да рашчини (разреши) или 
рукоположи. Његов изасланик, приликом сабора, стоји испред свих бискупа још и 
онда ако је нижег реда; такође може да донесе одлуку и у вези са уклањањем бискупа 
са положаја […]”    (Dictatus Papae, XI век) 
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5)Уколико се мајстор сложи, шегрт може да откупи своју службу али тек само након 
четири године службовања. Међутим, док шегрт није одслужио своје четири године, 
дотле га мајстор не може даље предати, не може га се ослободити док његов ученик, 
шегрт није одслужио четири године. ( Правилник париских ткача, XIII век) 

 

4 бода  

4. Задатак је у вези са великим географским открићима. 
    Решите задатак уз помоћ мапе и спознаја! 
 

 

 
а) Следећу табелу испуните на основну скице атласа! ( По редовима 0,5 

    бодова.) 
  
Словни знак маршруте је 
на слепој мапи 
 

 Име истраживача Резултат итраживачког 
пута 

А   
B   
C   
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b) Одредите да ли су исправне следеће тврдње! Свој избор у табели обележите са Х 
знаком! ( По елементу 0,5 бодова.) 

 
Тврдње Тачна Нетачна 

1. Међу разлоге географских открића  спадао је и онај  према 
којем су Турци  Османлије затворили пред Европљанима 
традиционалне средоземне трговачке путеве. 

  

2. Након географских открића, први колонијалисти били су 
Енглези и Французи. 

  

3. Након географских открића, конквистадори су подјармили 
државе Инка и Астека. 

  

4.  Под утицајем географских открића, развила се левантинска 
трговина. 

  

5. Под утицајем открића, повећао се број становништва 
Латинске Америке. 

  

 

 
 
5.  Задатак је у вези са уредбом о урбару. 
    Одговорите на питања на основу извора и спознаја. 

 „Mária Terézia, Isten kegyelméből özvegy római császárné, Magyarország […] 
apostoli királynője, Ausztria főhercege. 
Jól ismeretes, mennyire arra irányul állandóan a mi anyai fáradozásunk és királyi 
gondunk, hogy egyrészről a földesurakat szabadon és sértetlenül megőrizzük igaz 
jogaikban, másrészről pedig minél jobban gondoskodjunk a szegény adózó nép 
megmaradásáról és az egész országnak ezzel elválaszthatatlanul összekapcsolt 
javáról, következésképp az adózó népet megóvjuk a földesuraknak minden igaztalan 
és törvénytelen elnyomásától […]  
Az úrbér-szabályozási példányokba kifejezetten és határozottan írassék be mind a 
telki állomány, mind pedig az, hogy az igásrobotot két vagy négy igával (igavonó 
állattal) kell-e teljesíteni és az, hogy a kilencedet természetben vagy milyen 
egyenértékben kell leróni […]  
Minden egésztelkes jobbágy köteles lesz az úrbérszabályozás értelmében hetenként 
egy napi négyigás robotot teljesíteni az úrnak, ahol azonban mostanáig két igával 
szokták teljesíteni az igásrobotot, azokon a helyeken az igásrobot kötelezettségét 
ezután is két igával fogják teljesíteni.” (Úrbéri rendelet) 
 

„Марија Терезија, милошћу Бога је удова римска царица, апостолска краљица […] 
Угарске, надвојвода Аустрије. 
Добро је познато  колико се наш мајчински труд и краљевска брига усредсређује с 
једне стране да властелинима сачувамо слободна и неповредива права, са друге стране 
пак, да све више водимо бригу о опстанку сиромашног народа који плаћа порез и целој 
земљи тиме повезаним добрима из чега следи да порезнике штитимо од сваког 
неправедног и незаконитог притиска властелина […] 
У примерцима одредбе о урбару нека се изричито и одлучно заведе како у вези са 
земљишним саставом тако и  по питању теглећег кулука, са два или четири теглећа 
грла се мора извршити работа, те то да ли се деветина мора предати у натури или пак 
некој другој протувредности. […] 

4 бода  
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Сваки кмет који има право на цео посед, у смислу уредбе о урбару, недељно једанпут 
мора да служи са четири теглећа грла господару, тамо пак где су до сада  са два 
теглећа грла  вршили кулук, и од сада, обавезе работе са теглећим грлима мора се 
вршити са два теглећа грла.” (Уредба о урбару) 

 
а) Наведите које кметовске услуге регулише уредба? ( 2 бода) 
1)........................................................................................................................... 
2)........................................................................................................................... 
 

 b) Подвуците, на којим земљишним територијама врше своје радове кметови 
према властелинима! ( 1 бод) 
 1) урбарско земљиште                  2) мајур                  3) заједнички пашњак 
 
 с) Наведите, зашто је владару било у интересу да изда уредбу о кметству! ( 1 бод) 
................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………… 

 

4 бода  
 

6.  Задатак се односи на функционисање француске уставне монархије  
На основу слике одредите да ли су тврдње истините или неистините! 
Свој  одоговор, у одговарајућем стубу, означите Х знаком! ( По елементу 1 бод.) 
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 ограничени вето 
 
  краљ                      законодавство 
   именовање       одговорност 
     војска                   министри 
                  именовање 
 
жупанијске самоуправе    бирачи          независни судови       бискупи 
                                          (електори) 
 
самоуправа насеља                                    мировне судије         жупници 
                                          бирачи који бирају на основу цензуса 
                                                     с т а н о в н и ш т в о 

 
                                     Тврдња Тачно Нетачно 
а) Устав из 1791. године увео је  опште право гласа.   
b) Грађани, који су располагали изборним правом, чланове 
законодавства бирали су директно.  

  

с) Владајуће гране су раздвојили, независност су им 
обезбедили. 

  

d) Именовање министара био је задатак законодавства.   
 

4 бода  

 
7.  Задатак је у вези са догађајима који су претходили пештанској револуцији 15. 
марта 1848. године. На основу хронологије и спознаја, одговорите на питања! 
 
Хронологија: 
24.02.1848. У Паризу избија револуција. 
01.03.1848. У Пожун стиже вест о париској револуцији 
03.03.1848. Кошут, у свом говору, на окружном заседању износи натписни  

предлог који садржи сношење јавних терета, ослобођење кметова, 
решавање градског питања, додељивање политичког права народу, 
именовање одговорне парламентарне владе. 

05.03.1848.По овлашћењу чланова пештанског Опозиционог круга, Даниел 
                   Ирањи одлази у Пожун како би Кошута осигурао подршком са  
                   петицијама упућеним према народној скупштини. 
11.03.1848. На основу овлашћења пештанског Опозиционог круга, Јожеф  
                    Ирињи је Кошутове натписне предлоге сабрао у 12 тачака. 
13.03.1848. У Бечу избија револуција, своју оставку подноси државни  
                    канцелар Метерних. Опозициони круг прихвата 12 тачака. 
                    Петефи је написао Националну песму. 
15.03.1848. У Пешти је победила револуција. 
18.03.1848. У Милану и Берлину избија револуција. 
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а) Да ли је мађарска револуција била изолована појава? Образложите 
    свој одговор! (1 бод) 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
b) Ко је у то време био мађарски владар? ( 1 бод) 
................................................................................................................................. 
с) Шта значи појам снашања јавног терета? ( 1 бод) 
................................................................................................................................. 
d)  Помените два члана револуционарне омладине („мaртовске омладине”)!  ( По 
елементу два бода.) 
………………………………………………………………………………………………… 

 

4 бода  

 
8.  Задатак је у вези са економском кризом 1929-1933. године. 
    Уз употребу следећих графикона, допуните делове текста који недостају. ( По 
елементу 0,5 бодова) 
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 Индекс индустријске производње                Аграрне маказе у Мађарској 
       у четирима највећим земљама                                  1913-1933 
                      (%)                                                                        (%) 
 
  Број незапоследних у односу на број        Производња челика у четирима 
  радника 1932. године                                  највећим капиталистичким 
                                                                              земљама 
          
Светска економска криза посебно је погодила две земље а то су ................. (а) и 
............................ (b). Док је у ............................. (с) у односу на укупни број људи једна 
четвртина била без посла, дотле је у ...................................... половина људи. У 
............................ (d)  производња челика је између 1929. и 1933. године опала на 
четвртину. Криза је ........................... озбиљно погодила и ........................................(f), 
..............................(g) који добро показује oднос цена  индустријских и пољопривредних 
производа. Цене житарица су у односу на цене ...................................... (h) знатно опале. 
 
 
 
9.  Задатак је у вези са немачком окупацијом Мађарске. 
    Допуните тврдње на тај начин да допуњени текстови, сходно табели,  буду 
истинити или неистинити! ( По елементу 1 бод.) 
 
„Az összes balkáni népek közül jelenleg a magyarok mutatják a legkevésbé kielégítő 
képet. Erre jellemző a mértéktelen önhittség, mely éles ellentétben áll saját népi 
létének értékével s azzal a teljesítménnyel, melyet mint szövetséges nemzet eddig 
teljesített. […] A jelenlegi magyarországi kormány, a zsidóság és a polgárság széles 
rétegei nem hisznek a tengelyhatalmak győzelmében, és nem is kívánják azt. Abban 
reménykednek, hogy mind a németek, mind az oroszok egymás erőit annyira 
kimerítik, hogy gyakorlatilag az angolok, illetőleg az amerikaiak kerülnek ki 
győztesen a háborúból anélkül, hogy nagyobb kockázatot kellene vállalniuk.” 
(Veesenmayer német követ jelentése 1944. március 19. után) 
 
„Ma minden józan eszű ember előtt nyilvánvaló, hogy Németország elvesztette a 
háborút. Minden kormánynak, amely felelős az ország sorsáért, le kell vonnia a 
konzekvenciákat ebből a tényből, amint azt a nagy német államférfi, Bismarck is 
megmondta: egyetlen nemzet sem köteles feláldozni magát szövetségesének 
oltárán.” (Horthy Miklós kormányzó beszéde 1944. október 15-én) 
 
„Од свих балканских народа, моментално само Мађари показују најмање 
задовољавајућу слику. Карактеристично за ово јесте прекомерна самоувереност која је 
у оштрој супротности са вредностима сопствене народне бити и оним учинком, који је 
као савезничка нација до сада остварила. […] Тренутачна мађарска влада, широки 
слојеви Јевреја и грађанства не верују у победу Сила осовина, нити је пак желе. Томе се 
надају  да ће и Немци и Руси у толикој мери исцрпити своје снаге да ће практично 
Енглези или пак Американци да изађу као победници из рата без тога да морају већи 
ризик да снашају.” (Из извештаја немачког посланика Везенмајера после 19. марта 
1944.) 
 

4 бода  
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„Данас је сваком трезвеном човеку очигледно да је Немачка изгубила рат. Свака влада 
која је одговорна за судбину своје земље мора да закључи конзеквенцију према 
чињеници о којој је и велики немачки државник Бизмарк рекао: ни једна нација није 
обавезна да се жртвује на олтару свог савезника.” (Говор Миклоша Хортија 15. 
октобра 1944.) 
 

                        Тврдње Тачно Нетачно 

а) Немачке трупе су Будимпешту држале до крајна, баш зато, 

главни град је ............. штете претрпео него  провинција. 

     Х 

b) Немци су били неповерљиви према Мађарској, то сведочи 

извештај ................................... 

   Х  

с) Говор гувернера Миклоша Хортија ............................, усмеравао 

је примирје, обуставу рата са непријатељским земљама. 

   Х  

d) Већина мађарског становништва 1944. .............. веровала у 

немачку победу. 

     Х 

 
 
 
 
10.  Задатак се односи на раздобље после 1945. године. 

Означите Х знаком у табели, из којег низа података се могу извести 
одређени закључци у табели! ( По елементу 0,5 бодова.) 
 

1. низ података  
                  Расподела активних радника са зарадом на основу  

                               карактеристике њихове делатности (%) 

Година Физички Интелектуал

ни 

Самостални помоћни члан 

породице 

1949 35,5 9,6 54,9 

1960 59,4 17,2 23,4 

1970 70,1 24,6 5,3 

2. низ података 
          Развој, формирање школске спреме између 1949. и 1970. (%) 
Година    4-5. 

разред 
  6-7. 
разред 

8. разред Школа за 
образовање 
стручних 
радника 

Средња 
школа 

Школа 
вишег 
степена 

1949 19,9 44,4 13,6 - 3,3 1,2 
1960 16,5 39,9 21,7 - 5,1 1,9 
1970 12,2 31,6 28,5 4,8 9,4 3,2 

 

4 бода  
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3. низ података 
Година Укупан број станова 

(1000 комада)  
Број становника на 100 
станова 

   
1949               2467        366 
1960               2758        343 
1970               3122        318 
1980               3542        292 
 
          Закључци 1. низ 

података 
2. низ 
податка 

3. низ 
података 

Ни један 

а) 1960-их година постало је 
уобичајено да су и жене стале у 
рад тј. запослиле су се. 

    

b) Школски, образовни  ниво 
становништва постепено се 
повећавао. 

    

с) Током 1950-их година знатно 
се повећао број станова 

    

d) Интензивни период развоја 
привреде захтевао је пораст 
броја интелектуалних радних 
делокруга. 

    

е) Изградња станова 
најдинамичније је текла  1960-их 
и 1970-их година. 

    

f) Величина станова ( број соба) 
у овом раздобљу знатно се 
повећала. 

    

 
 3 бода  
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11.  Задатак се односи на институционални систем Европске уније. 
       Решите задатак уз помоћ слике и спознаје! 
 

 
 

Савет Европе 
Одлуке 

Савет Европске уније 
Усклађивање 

Комисија сталних посланика 
Радне групе 

Привредна, социјална комисија 
Поткомисије 

Европски парламент 
Комисије 
Комисија 

Главне дирекције 
 

 
EURÓPAI 
TANÁCS 
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a) Уз помоћ горе наведене слике, допуните слику са недостацима! 
    ( По елементу 0,5 бодова) 
 
 

 
 
 
Одређивање политичког правца       Савет Европе                  Институције 
                                                        Министри спољних           Европске уније 
                                                   послова влада и земаља чланица 
                                                            + председник комисије 
 
                                                 консултације, сарадња, заједничко решење 
                одлука                                                                         предлог 
предлог                                                            избор Комисије, контролисање 
 
Привредна, социјална комисија 
Комисија регија                                   Европски суд          Европска служба 
                                                                     контрола        за државни прорачун 

1. 

2. 

3. 
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b) Када је основана Европска економска заједница (ЕГК)? (0,5 бодова) 
................................................................................................................................ 
c) Именујте на које две институције Европске уније се односе описи! 
    (По елементу 1 бод.) 

 
1. Навикли су га звати и „влaдом” Европске уније јер му је задатак да поднесе 
предлоге за доношење нових закона, изврши одлуке Савета министара и припази, 
да ли се чланице придржавају заједничких правила, регулатива. Ради се о ЕУ 
институцији за подношење предлога, припрему одлука, извршној, контролној 
установи која, међутим, располаже са делимичним извршним и законодавним 
делокругом. 

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

2. Главни задатак је контолисање и надзор извршавања заједничког буџета, 
просветљавање ЕУ књиговођства, односно, израда годишњег извештаја о било 
којој установи, суперревизија финансијског пословања ЕУ, контролисање 
буџетских правила, 
регулатива.……………………………………………………………………... 

 
 
 
12. Задатак се односи на историју Мађарске после Другог светског рата.  

Решите задатак уз помоћ извора и спознаја! (По елементу 1 бод.) 
 

a) Допуните податке табеле уз помоћ текста! 
 

                Сразмер  пензионера и оних који зарађују, 1952-1994. 
Година Просечни годишњи 

број особа ( хиљада 
људи) 

  Становништво 
______________ 
                           у 

Број активних  који 
зарађују___ 
% 

1952 1. отприлике          5,8      12,8 
1960            759          7,6      16,2 
1970           1415         13,7      28,3 
1980           2058  2. отприлике      40,6 
1990           2520         24,3      52,6 
1994           2972         29,0       80,3 

 

„A kötelező társadalombiztosításba bevont és nyugdíjjogosult lakosság aránya 1952-
ben még nem haladta meg a 4,4 millió főt, azaz az összlakosság felét. A nyugdíjasok 
száma csak a lakosság 5,8%-át tette ki. […] Ezt követően a kötelező 
társadalombiztosítás gyakorlatilag mindenkire kiterjedt. […] A nyugdíjkorhatárt a 
férfiak esetében 60, a nők esetében 55 évben állapították meg, és a nyugdíj összegét a 
szolgálati időtől és az átlagfizetéstől tették függővé. A nyugdíjasok száma és a 
nyugdíjak összege mindezek következtében rendkívül gyorsan nőtt. 1960 és 1980 
között a nyugdíjasok száma több mint megkétszereződött, és arányuk ezzel az 
össznépesség 8%-áról 19%-ára nőtt. A kifizetett nyugdíjak összege ugyanezen idő 
alatt évi 4,4 milliárd forintról 26,8 milliárdra emelkedett, tehát meghatszorozódott. A 

4 бода  
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nyugdíjak 29%-át 1980-ban a munkavállalók által fizetett nyugdíjjárulék fedezte. A 
többit az állami költségvetés biztosította.” (Romsics Ignác nyomán) 
 
Сразмер становништва  које је укључено у систем обавезног социјалног осигурања, 
односно, које има право на пензију, 1952. године није надмашило 4,4 милиона особа, 
тојест половину од укупног становништва. Број пензионера био је 5,8 % од укупног 
становништва. […] Након тога, социјално осигурање се практично односило на свакога  
[…] У случају мушкараца граница пензије подвучена је код 60, док у случају жена код 
55 година старости а износ пензије одредили су у зависности од дужине година 
службовања и просечне плате. Услед свега тога, као последица, дошло је до веома 
брзог пораста  броја пензионера и пензија, свота. Између 1960. и 1980. године 
удвостручио се број пензионера и сразмер им се у односу на укупан број становништва 
са 8% повећао на 19%. Исплаћене пензије су се истовремено са годишње 4,4 милијарде 
форинти  повећале на 26,8 милијарде, то јест ушесторостручиле су се. Двадесет девет 
посто пензија је 1980. године покривао  пензијски допринос  који су исплатили, 
сносили радници. Остало је осигурао државни буџет.” (Према Игнацу Ромшичу) 
 
b) Oдредите из којих извора су обезбедили покриће за пензије током 1980-их 
година! 
1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 
 
 
 

4 бода  
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II Есејистички задаци који траже образложење 
 

Пажљиво прочитајте! 
 
Међу наредним задацима морате израдити укупно три. 
Морате одабрати на основу следећих правила: 
 
За израду је/су: 
    један задатак који се односи на светску  историју, 
   два задатка који се односе на мађарску историју и обухватају један  
   кратак и један дугачак задатак који се односе на различита раздобља. 
 
Размотрите пажљиво задатке! 

 

 Редни 
број Раздобља, теме Тип 

задатка 
13. Рана колонизација Америке кратак Светска 

историја 14. Савезнички системи кратак 

15. Досељење Мађара   кратак 
16. Борбе Јаноша Хуњадија дугачак 

17. Априлски закони кратак 
18. Мањине за време дуализма дугачак 

19. Спољна политика између два светска 
рата кратак 

Мађарска 
историја 

20. Промена друштвеног система, 
транзиција дугачак 

 
Segítségül megadjuk a helyesen kiválasztott feladatok sorszámainak lehetséges kombi-
nációit. Jelöljön meg egy oszlopot az alábbi táblázatból!  
Karikázza be a választott oszlop betűjelét! 
 
Тип задатка A B C D E F G H I J K L 

кратак 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 

кратак 15. 15. 17. 17. 19. 19. 15. 15. 17. 17. 19. 19. 

дугачак 18. 20. 16. 20. 16. 18. 18. 20. 16. 20. 16. 18. 

Само задаци изабрани на основу правила се могу вредновати! Иза задатака налазе 
се аспекти вредновања, о постигнутом броју бодова одлучује професор који 
исправља радњу. 

Међу задацима само три изабрана задатка морате израдити, остале оставите празно! 

Пре израде задатка, проучите упутство које се налази на 2. страници! 

Приликом израде задатка може се припремити концепт! 
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13.  Задатак се односи на рану колонизацију Америке.                         (кратак) 
Прикажите помоћу извора и својих спознаја последице географских открића 
у 16. веку на америчком континенту. Откријте карактеристике процеса 
извршених у привреди, у локалном друштву и култури! Користите се 
историјским атласом! 

 
Перуански рудник племенитог метала 

„Kubában egy törzsfőnök összegyűjtötte népét, egy kosárka aranyat mutatott nekik 
és így szólt: »Ez a keresztények istene, dobjuk a folyóba, mert ha nálunk találják, 
megölnek érte mindannyiunkat.« Így is tettek, aztán menekülni próbált az egész 
törzs. Utolérték, bekerítették őket. A főnököt oszlophoz kötötték, hogy elevenen 
megégessék. Ekkor egy Ferencrendi szerzetes a mi hitünkről beszélt neki. A főnök 
hallgatta, aztán csak ennyit kérdezett: »Keresztények jutnak-e a ti 
mennyországotokba?« S mikor a szerzetes igennel felelet a főnök elfordította a fejét: 
»Akkor nem veszem fel a keresztséget, jussak inkább a pokolba, minthogy a 
másvilágon is együtt legyek veletek. «” (Las Casas: Az indiánok története) 
 
«У Куби је поглавица покупио свој народ, показао им кошарицу злата и рекао: «То је 
бог хришћана, бацимо га у реку, јер ако га нађу код нас, ибиће нас све због њега.» Тако  
и учинише, затим је цело племе покушало да побегне. Стигли су их и заградили. 
Поглавицу су призали уз ступ да би га живог запалили. Тада му је један редовник 
фрањевац говорио о нашој вери. Поглавица га је слушао, затим је само толико питао: 
«Доспевају ли хришћани у ваш рај?» А када је редовник потврдно одговорио, 
поглавица је окренуо главу: «Онда нећу примити хришћанство, рађе ћу  да доспем у 
пакао него да и у рају будем с вама.» (Лас Казас: Историја Индијанаца) 
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Становништво Средње Америке (процена) 

1520 11 millió 
1540 6,4 millió 
1565 4,4 millió 
1597 2,5 millió 
Од 17. века број становништва поново расте. 

 

„A spanyolok szép lovakon ülve, lándzsákkal és karddal felfegyverkezve, az oly 
rosszul felszerelt ellenséget csak megvetéssel illették. Büntetlenül követték el szörnyű 
mészárlásaikat városokban és falvakban; sem kort, sem nemet, sem asszonyt, sem 
gyermeket nem kíméltek.”(Las Casas: Az indiánok története) 
 

«Шпанци су седећи на лепим коњима, наоружани копњима и мачевима, лоше 
опремљеног непријатеља само посматрали с омаловажавањем. Некажњено су починили 
своја страшна клања у градовима и селима; нису штедили ни доб, ни пол, ни жену, ни 
дете.» (Лас Казас: Историја Индијанаца) 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Могући број  Постигнут 
број Аспекти 

бодова 
Разумевање задатка 4  
Оријентисање у простору и времену 4  
Употреба стручног језика 4  
Употреба извора 4  
Откривање фактора који су утицали у 
формирању догађаја 

6  

Конструисаност, језичка исправност 2  
Укупан број бодова 24  

 ДЕЛИЛАЦ 2 
Број испитних бодова 12  
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14.  Задатак је у вези са савезничким системима.     (кратак) 
 Уз помоћ извора и спознаја представите односе снага за време Првог светског 

рата! Успоредите економску, привредну снагу  појединих  савезника и њихове 
последице по питању ратних изгледа! 

 
Национални доходак великих сила, становништво и просечна плата  једне особе 1914. 
      Држава Национални приход 

(милијарде долара) 
 Становништво 
(милиона особа) 

Просечна 
плата једне 
особе 

Сједињене Државе              37       98  377 
Велика Британија              11       45  244 
Француска              6        39  153 
Јапан              2        55  36 
Италија              4        37  108 
Русија             7      171   41 
Немачка             12        65  184 
Аустро-Угарска             3       52  57 
 
„Az első világháború hadászatát teljesen új törvényszerűség szabta meg. Kiderült, 
hogy a győzelem – ha eltekintünk a megegyezéses lezárás politikai lehetőségétől – 
csak az ellenfél erőinek felmorzsolásával lehetséges, és csakis akkor, ha az ellenfél 
már arra az ellenállásra sem képes, amelyre a stabil védelem az ellenfél nagyobb 
erőivel szemben is lehetőséget ad. E felismerés 1914 végére mindkét oldalon többé-
kevésbé világossá vált a katonai vezetők előtt.” (20. századi egyetemes történet. 1999.) 
 
„Németország a kilencvenes években meghirdetett világpolitikai ambícióihoz csak 
olyan szövetségi szisztémával rendelkezett, amely törekvéseiben s hatalmi 
hatósugarában elsősorban az európai kontinenshez kötődött. Míg a bismarcki 
kontinentális célokat megfelelő hatalmi rendszer támogatta, addig a vilmosi 
világpolitika változatlanul a bismarcki európai politikához kiépített rendszert tudta 
használni. (Ormos Mária – Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren. 2003.) 
 
„Војевање, за време Првог светског рата, одредила је једна потпуно нова законитост. 
Испоставило се да је победа –тек ако не узмемо у обзир политичку могућност 
споразума о окончању – могућа само у случају потпуног уништења непријатељских 
снага и тек само онда, уколико непријатељ више ни за то није способан да наспрам 
већих непријатељских снага се одупре као стабилна одбрана. Ова спознаја, крајем 1914. 
године, постала је очигледна за војне руководиоце како  једне тако и друге стране.” 
(Светска историја 20. века, 1999.) 
 
„Немачка је, уз своје светско-политичке амбиције које је објавила деведесетих година, 
располагала са таквим савезничким системом који се у својим настојањима 
првенствено везивао за европски континент. Док је бизмарковски првенствено 
подржавао  владајуће системе одговарајуће континенталним циљевима,  дотле је 
вилхелмовска светска политика употребила изграђен систем који се непромењено 
везивао за бизмарковску евопску политику. (Мариа Ормош- Иштван Мајорош: Европа 
на међународном бојишту. 2003.) 
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Az európai szövetségi rendszerek Bismarck korában [1.], a XIX. és XX. század fordulóján [2] 
és az első világháború alatt [3] 

Европски савезнички системи за време Бизмарка [1.] на прекретници 
XIX i XX века [2] и за време Првог светског рата [3] 

 

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

3.

2.
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Могући број  Постигнут 
број Аспекти 

бодова 
Разумевање задатка 4  
Оријентисање у простору и времену 4  
Употреба стручног језика 4  
Употреба извора 4  
Откривање фактора који су утицали у 
формирању догађаја 

6  

Конструисаност, језичка исправност 2  
Укупан број бодова 24  

 ДЕЛИЛАЦ 2 
Број испитних бодова 12  

 

15.  Задатак је у вези са доласком Мађара у нову домовину.    (кратак) 
      Помоћу извора и спознаја, представите и анализирајте разлоге и догађаје који 
су претходили доласку Мађара у нову домовину! 
 

 
Долазак Мађара у нову домовину 

 
Хронологија: 
895-900 Мађари предвођени Арпадом заузимају источни део Карпатског  
              базена. 
900        Мађари заузимају Задунавље и врше напад против Баварске. 
              Баварски војвода их зауставља код Енсбурга. 
907        Источно франачки краљ покушава поново заузети Задунавље. 
              Код Бразалавспурца претрпи поништавајући пораз. 
              Умире кнез Арпад. 
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„Ezután [Bölcs] Leó, a Krisztus-szerető és dicső császár hívására [a magyarok] 
átkelvén a Dunán és megtámadván Simeont, teljesen legyőzték, és iramukban 
egészen Preszlavig hatoltak, és bezárván őt Mundraga várába, visszatértek saját 
földjükre. Abban az időben Levente, Árpád fia volt a fejük. Miután azonban Simeon 
újból kibékült a rómaiak császárával és bátorságban érezte magát, a besenyőkhöz 
küldött és megegyezett velük, hogy leverik és megsemmisítik a türköket 
[magyarokat]. És amikor a türkök hadjáratra mentek, a besenyők Simeonnal a türkök 
ellen jöttek, családjaikat teljesen megsemmisítették, és a földjük őrzésére 
hátrahagyott türköket gonoszul kiűzték onnét. Miután pedig a türkök visszatértek, és 
földjüket ilyen pusztán és feldúlva találták, letelepedtek arra a földre, melyen ma is 
laknak, s amelyet mint mondottuk, a folyók fenti elnevezése szerint neveznek. Azt a 
helyet pedig, amelyen a türkök korábban voltak, az ott keresztülmenő folyó nevéről 
Etelküzünek nevezik, s mostanában a besenyők lakják. A türkök pedig a besenyőktől 
elűzetve, elmentek és letelepedtek arra a földre, amelyen most laknak.” 
(Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzásáról, 952 körül) 
 
„Akkor a hét fejedelmi személy, akiket hétmagyarnak hívtak mindkét nembeli 
háznépükkel együtt a halicsi oroszok tanácsára és segítségével elindultak Pannonia 
földjére. Így keltek át a Havasokon, és szálltak alá Ung vidékére. Mihelyt 
megérkeztek oda, az első elfoglalt helységet Munkácsnak nevezték el, mivel oly nagy 
fáradsággal jutottak el az általuk áhított földre. Akkor, hogy fáradalmaikat 
kipihenjék, 40 napon át ott maradtak, s rendkívül megtetszett nekik az a vidék. A 
föld lakói pedig, a szlávok, értesülvén érkezésükről, nagyon megijedtek, és önként 
meghódoltak Álmos fejedelemnek […]” (Anonymus: Gesta Hungarorum) 
 
„Нако тога на позивну реч Лава [Мудрог], славног цара који воли Бога, [Mађари] 
прешли су преко Дунава, при томе напали Симеона кога су у потпуности победили и у 
свом походу стигли чак до Преслава где су га затворили у тврђаву Мундрага а потом 
вратили се на своју земљу. У то време вођа им је био Левенте, син Арпада. Пошто се, 
међутим, Симеон поново помирио са римским царом и осећао се храбрим, упутио је 
посленике к Печењезима и договорио се са њима да ће Туркијце-Турке [Mађаре] 
поразити и уништити. И када су Туркијци пошли у рат, Печењези су са Симеоном 
кренули против Туркијаца, породице су им у потпуности истребили а оне који су 
чували земљу, опако су их прогнали. Након што су се Туркијци вратили и своју земљу 
угледали пусту и разорену, настанили су се тамо где и данас станују. А оно место где 
су Туркијци раније становали назвали су према реци која тамо пролази, Етелкез, а у 
данашње доба тамо живе Печењези. А Туркијци пак, пошто су од стране Печењеза 
били протерани, отишли су и настанили се на оној земљи где и данас живе.” ( 
Константин Порфирогенет:О управљању царством, око 952.) 
 
„ Тада су њих седморица кнежевских особа, које су звали седморицом Мађара, са 
својим дворским народом на савет и уз помоћ халичких Руса кренули ка земљи 
Паноније. Прешли су преко Влашке, и стигли испод предела Унга. Чим су стигли тамо, 
прво заузето место назвали су Мункачем, пошто су уз велики умор стигли до толико 
жељене земље. А тада, како би свој умор предали одмору, остали су 40 дана и веома им 
се свидео тај крај. Становници земље, Словени, који су пак чули о њиховом доласку, 
веома су се уплашили и одмах су се поклонили кнезу Алмошу. [..]” Anonymus: Gesta 
Hungarorum) 
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Могући број  Постигнут 

број Аспекти 
бодова 

Разумевање задатка 4  
Оријентисање у простору и времену 4  
Употреба стручног језика 4  
Употреба извора 4  
Откривање фактора који су утицали у 
формирању догађаја 

6  

Конструисаност, језичка исправност 2  
Укупан број бодова 24  

 ДЕЛИЛАЦ 2 
Број испитних бодова 12  
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16.  Задатак се надовезује Хуњадијевим борбама против Турака.   (дугачак) 
 Уз помоћ извора и спознаја анализирајте  циљеве и резултате борби 
 Јаноша Хуњадија против Турака! У свом одговору посебну пажњу 
 посветите приказу односа војних и снага на пољу међународне политике! 
Користите и историјски атлас! 

 

 
 

Војни походи Јаноша Хуњадија против Турака 
 

„Magyarországnak nincs annyi ereje, hogy az ellenséget megsemmisítse, ugyanakkor 
kikerülni sem tudja, tehát nincs más kiút, mint a további harc. És hogy ezt sikerrel 
tudja-e folytatni – nagyon kétséges. Ha pedig valami katasztrófa következnék be, az 
egész kereszténységet ért gyalázat, szerencsétlenség most még csak a magyarokat 
sújtaná, de azokra, akik cserbenhagyták, joggal fog visszaütni, és rájuk a jelenleginél 
sokkal nagyobb katasztrófa fog gyalázattal tetézve várni. És végül méltatlanul 
hivatkoznak a magyarság nagy erejére azok, kik nehézségeit lekicsinyelve ki akarnak 
bújni kötelezettségeik alól. A napokban egészen friss értesüléseket kaptunk arról, 
hogy ellenségünk ismét háborúba készül, támadni akar. Oly háborúra készül, hogy 
először a szomszédos országok határait zúzza szét. Ha tehát makacsul kitart 
szándéka és vakmerősége mellett, akkor mindenünket szétdúlja, elpusztítja […].” 
(Vitéz János kancellár beszéde a németújhelyi kongresszuson, 1455) 
 
„Magyarország nagy ország, sok ereje van és sok férfija, de a török kiűzésére és 
Európa visszaszerzésére nagyobb hatalomra van szükség, […] a török 70 ezer ember 
veszteségét sem érzi meg, ha ázsiai seregeit át tudja hozni Európába.” (Aenеas Silvius 
Piccolomini, XV. sz. közepe) 
 
„Korának valamennyi halandója közül arra a dicsőségre jutott, hogy mivel mi sem 
hiányzik belőle az erények közül, melyekkel a legkiválóbb hadvezéreknek kitűnniük 
illik, és ezért vagyonát roppant mód megnövelhette volna, ha lelkét uralomvágy önti 
el, mégis egyedül a keresztény nép ellenségeivel szemben viselt harcot, holott nem 
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ritkán az erényeire irigy és ezért végveszedelmére igyekvő keresztényekkel kellett 
megküzdenie azok súlyos kárára.” (Pietro Ransano Hunyadi Jánosról, XV. század) 
 

„Végre elérkezett a nyárnak az a szakasza, mikor a zöld kalászfejnek szemei 
kibontakoznak és érni kezdenek, midőn a törökök császára rettenetes ostrommal 
szállotta meg Nándorfehérvárt. […] Az ország minden részébe híre szállt az 
elkeseredett, hatalmas ostromnak: Magyarország főurai azonban tunyán, mintha 
aludnának, nem küldtek fegyveres oltalmat a veszendő várnak. […] A magyarok 
vitéz, lelkes támadása hamar megzavart minden török csapatot, s hátat adva 
megfutottak. […] Az éj sűrű sötétje alatt maga a császár is megfutott táborából, szót 
nem szólva erről senkinek. […] Tulajdon népe mérhetetlen sokaságának veszte után, 
megtért hazájába, de rossz néven vette, ha ezután bárki is emlegette előtte a vár 
nevét.” (Thúróczi János krónikája) 
 
„ Угарска нема онолико снаге да уништи непријатеља, истовремено, не може га ни 
заобићи, дакле, нема другога пута већ даља борба. Може ли је успешно водити и даље – 
то је веома спорно. А уколико би дошло до неке катастрофе, хришћанство би задесила 
срамота и пропаст а  несрећа би сада само Мађаре кажњавала, међутим, све оне који су 
их изневерили  с правом ће их задесити много већа катастрофа којој ће се припојити 
пропаст. И на крају неправедно се позивају на снагу Мађара сви они који 
умаловажавајући своје потешкоће настоје да се извуку испод својих обавеза. Током 
протеклих дана добили смо сасвим свеже информације према којима непријатељ нам се 
поново припрема за рат, жели да крене у напад. Спрема се за такав рат при којем ће 
најпре да разбије границе суседних држава. Уколико, дакле, тврдоглаво истраје при 
својој намерии одважности, онда ће нам све опустошити, уништити […].”  (Из говора 
канцелара Јаноша Витеза на неметујхељском конгресу, 1455.) 
 
„Угарска је велика земља, има велику снагу и много мушкараца, међутим, за 
протеривање Турака и поновно освајање Европе потребнија је много већа сила, […] 
уколико своје азијске снаге може да пребаци у Европу, Турчин неће осећати губитак 
чак ни у случају да изгуби 70 хиљада људи.” (Енеја Силвије Пиколомини, средина XV 
века) 
 
„ Meђу свим смртницима свога доба доспео је до славе, пошто из његових врлина 
ништа не фали, има их све којима се један врсни војсковођа може истицати и могао је 
своју имовину у великој мери да повећа да је у његовој души превагнула жудња за 
влашћу, ипак, само је против непријатеља хришћанског народа водио борбу мада је 
често пута мога и против оних хришћана који су му као опасност завидели због 
врлина.” (Петро Рансано о Јаношу Хуњадију, XV век) 
 
„Најзад је стигао онај период лета, када се очи зеленог класа отварају и почињу зрити а 
турски цар (султан) је пак са страховитим нападом запосео Београд […] У сваки део 
земље стигла је вест о огорченој, огромној опсади:  великаши Угарске , међутим, 
понашајући се тромо, као да спавају, нису послали оружану заштиту тврђави […] 
Витешки, одушевљен напад Мађара изненадио је сваки турски одред те су се сви Турци 
дали у бекство.[…] Под плаштом густог мрака ноћи, и сам цар је побегао из логора, не 
говорећи ником ништа. […] Заправо, након неизмерно великог губитка свога народа, 
вратио се својој домовини, међутим, није му се свидело ако је пред њим неко поменуо 
име тврђаве.” (Хроника Јаноша Туроција) 



 

írásbeli vizsga 0622 29 / 44 2007. május 9. 

Történelem szerb nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

írásbeli vizsga 0622 30 / 44 2007. május 9. 

Történelem szerb nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....   

 

Могући број  Постигнут 
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Употреба стручног језика 4  
Употреба извора 8  
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10  

Конструисаност, језичка исправност 8  
Укупан број бодова 42  

 ДЕЛИЛАЦ 2 
Број испитних бодова 21  

 
17.  Следећи задатак односи се на априлске законе из 1848.       ( кратак) 

На основу својих извора и спознаја прикажите карактеристике  уведеног 
бирачког права. Оцените значај законских измена! 

 

„A jelen év folyama alatt a IV-ik törvénycikk értelmében Pesten tartandó 
legközelebbi országgyűlésre kiküldendő követeknek népképviselet alapján 
választására nézve ideiglenesen következők rendeltetnek: 

1. § Politikai jogélvezetet azoktól, kik annak eddig gyakorlatában voltak, 
elvenni, a jelen országgyűlés hivatásának nem érezhetvén, mindazok, kik a 
megyékben és szabad kerületekben az országgyűlési követek választásában eddig 
szavazattal bírtak, e jog gyakorlatában ezennel meghagyatnak. 

 

Ezeken kívül: 
2. § Az országnak s kapcsolat részeknek mindazon bennszületett, vagy 

honosított, legalább 20 éves, és sem atyai, sem gyámi, sem gazdai hatalom, sem 
pedig elkövetett hűségtelenség, csempészkedés, rablás, gyilkolás és gyújtogatás 
miatt fenyíték alatt nem levő lakosai, a nőket kivéve, törvényesen bevett 
valláskülönbség nélkül, választók: 

a) Kik szabad királyi városokban, vagy rendezett tanáccsal ellátott községekben 
300 ezüst forint értékű házat vagy földet, egyéb községekben pedig eddigi úrbéri 
értelemben vett 1/4 telket vagy ezzel hasonló kiterjedésű birtokot, kizáró tulajdonul 
vagy hitveseikkel, s illetőleg kiskorú gyermekeikkel közösen bírnak. 

b) Kik mint kézművesek, kereskedők, gyárosok telepedve vannak, ha tulajdon 
műhellyel vagy kereskedési teleppel, vagy gyárral bírnak, s ha kézművesek, 
folytonosan legalább egy segéddel dolgoznak. 

c) Kik, habár a fentebbi osztályokba nem esnek is, saját földbirtokukból vagy 
tőkéjükből eredő 100 ezüst forint évenkénti állandó s biztos jövedelmet kimutatni 
képesek. 

d) Jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, 
akadémiai művészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai, gyógyszerészek, 
lelkészek, segédlelkészek, községi jegyzők és iskolatanítók, azon 
választókerületben, melyben állandó lakásuk van. 
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e) Kik eddig városi polgárok voltak, ha a fentebbi pontokban leírt képességgel 
nem bírnak is. 

3. § Választható mindaz, ki választó, ha életének 24-ik évét betöltötte, s a 
törvény azon rendeletének, miszerint törvényhozási nyelv egyedül a magyar, 
megfelelni képes.” (1848. évi V. törvénycikk az országgyűlési követeknek népképviselet 
alapján választásáról) 
 
„У смислу IV законског чланка текуће године, посланицима који ће се на основу 
народног заступништва појавити на следећој пештанској скупштини, привремено се 
наређује следеће:  

1. § Свима који су до сада имали и учествовали у политичкој правној заштити, 
садашња скупштина одузети је не сме, те сви који су као државни посланици у 
жупанијама и слободним окрузима имали право гласа приликом избора, и даље 
им се оставља учешће у правној пракси. 

 
Осим тога: 
2. §  У земљи и припојеним деловима где се налазе староседеоци, или пак 

одомаћени који су напунили 20 година а нису осуђени због извршавања 
неверства, кријумчарења, разбојништва, убитства и паљења против очинске, 
туторске и господарске власти, осим жена, без икакве верске разлике, могу се 
бирати: 

а)  Они који у слободним краљевским градовима, или пак, у насељима која су 
опскрбљена уређеним саветом, у вредности од 300 сребрних форинта могу да 
поседују кућу или земљиште, у појединим насељима пак у урбаријалном  смислу  
могу да имају ¼  поседа или имање исте величине са искључивим правом имовине 
или пак  заједно могу да располажу са супругом, те малолетном децом. 
b) Они који су занатлије, обртници , индустријалци, настањени и располажу са 
приватном радионицом или пак трговинским стовариштем, фабриком и уколико су 
занатлије, онда постепено раде барем са једним шегртом.  
с) Они, који иако не спадају у горе наведене класе, ипак у могућности су да из свог 
земљишног поседа или  капитала  осигурају стални и сигурни годишњи приход од 
100 сребрних форинти. 
d) Без обзира на приход, научењаци, хирурзи, правници, инжењери, академски 
уметници, наставници, чланови Мађарског научног друштва , апотекари, 
свештеници, помоћни свештеници, бележници и школски учитељи у оном изборном 
кругу где имају своје стално боравиште, свој дом. 
е) Они који су до сада били градски грађани а са горе наведеним способностима нису 
располагали. 

3. § Сваки онај може да буде изабран који је напунио своју 24. годину живота и сходно 
законској одредби према којем је законодавни језик искључиво мађарски, може да 
удовољи.” ( V законски чланак из 1848. који гласи о избору скупштинских посланика на 
основу народног заступништва) 
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18. Задатак је у вези са мањинским односима за време дуализма.   ( дугачак) 
Сумирајте, на основу извора и спознаја, који су главни елементи правног 
становишта мањина, које су њихове друштвене, верске и привредне 
карактеристичности! Укажите на сложеност проблематике мањинског питања! 
Употребите и Историјски атлас! 
 
Хронологија: 
 
1868 Мађарско-хрватска нагодба, Мањински закон израђен од стране  
         Јожефа Етвеша 
1895 Први конгрес мањина у Мађарској 
1896 Миленијумске прославе у Будимпешти и широм земље 
1906 На основу избора, 25 мањинских посланика доспева у парламент 
1907 Алберт Апоњи пружање подршке мањинским школама везује за  
         наставу мађарског језика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мањинска структура мађарског друштва 
 
„Minthogy Magyarország összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is 
politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatatlan, egységes magyar 
nemzetet, melynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, 
egyenjogú tagja; minthogy továbbá ezen egyenjogúság egyedül az országban 
divatozó többféle nyelvek hivatalos használatára nézve, és csak annyiban eshetik 
külön szabályok alá, amennyiben ezt az ország egysége, a kormányzat és 
közigazgatás gyakorlati jelentősége és az igazság pontos kiszolgáltatása szükségessé 
teszik; a honpolgárok teljes egyenjogúsága minden egyéb viszonyokat illetően 
épségben maradván, a különféle nyelvek hivatalos használatára nézve a következő 
szabályok fognak zsinórmértékül szolgálni: 
1. § A nemzet politikai egységénél fogva Magyarország államnyelve a magyar lévén, 
a magyar országgyűlés tanácskozásai és ügykezelési nyelve ezentúl is a magyar; a 
törvények magyar nyelven alkottatnak, de az országban lakó minden más 
nemzetiség nyelvén is hiteles fordításban kiadandók […] 
3. § Törvényhatósági [megyei, városi, községi] gyűlésekben mindaz, aki ott szólás 
jogával bír, akár magyarul szólhat, akár anyanyelvén, ha az nem magyar. […] 



 

írásbeli vizsga 0622 34 / 44 2007. május 9. 

Történelem szerb nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....   

8. § A bíró […] a panaszt vagy kérelmet a panasz vagy kérelem nyelvén intézi el; 
kihallgatást, tanúkihallgatást, szemlét és más bírói cselekményeket […] a perben álló 
felek, illetve a kihallgatott személyek nyelvén eszközli. […] 
14. § Az egyházközségek […] iskoláikban az oktatásnak nyelvét tetszés szerint 
határozhatják meg. […] 
 17. § Az állam […] köteles az állami tanintézetekben a lehetőségig gondoskodni 
arról, hogy a hon bármely nemzetiségű, nagyobb tömegekben együtt élő polgárai az 
általuk lakott vidékek közelében anyanyelvükön képezhessék magukat egészen 
addig, hol magasabb akadémiai képzés kezdődik. […] 
26. § Valamint eddig is jogában állott bármely egyes honpolgárnak éppen úgy, mint a 
községeknek, egyházaknak, egyházközségeknek úgy ezentúl is jogában áll saját 
erejükkel vagy társulás útján alsó, közép és felső tanodákat felállítani.” (Az 1868. évi 
XLIV. törvénycikkből) 
 

„1. § Magyarország s Horvát-, Szlavón- és Dalmátországok egy és ugyanazon állami 
közösséget képeznek, mind az Ő Felsége uralkodása alatt álló többi országok, mind 
más országok irányában. […] 

47. § Mindazon tárgyakra nézve, melyek ez egyezményben a közös 
országgyűlésnek és központi kormánynak nincsenek fenntartva, Horvát-, Szlavón- és 
Dalmátországokat mind a törvényhozás, mind a végrehajtás körében teljes 
önkormányzati jog (autonómia) illeti. […] 

48. § Horvát-, Szlavón- és Dalmátországok önkormányzati joga ez okból mind 
törvényhozási, mind kormányzati tekintetben kiterjed azon országok beligazgatási, 
vallási és közoktatási ügyeire s az igazságügyre, ide értve a tengerészeti jog 
kiszolgáltatásán kívül a törvénykezést is, minden fokozatán. […] 

50. § Az autonóm országos kormányzat élén Horvát-, Szlavón- és 
Dalmátországokban a bán áll, ki a horvát–szlavón–dalmát országgyűlésnek felelős. 
[…] 

57. § Horvát–Szlavónországok határai között a közös kormányzat közegeinek 
hivatalos nyelvéül is a horvát nyelv állapíttatik meg. […] 

59. § Kijelentetik továbbá, hogy Horvát–Szlavonórszágok, mint külön 
territóriummal bíró politikai nemzet [léteznek]…” (Az 1868. évi XXX. törvénycikkből) 
 

„Пoшто сви грађани Мађарске  према основним принципима устава и политичким 
аспектима чине једну нацију, неподељиву, јединствену мађарску нацију којој је сваки 
грађанин, било којој народности да припада,  равноправни члан; пошто се надаље ова 
равноправност односи и на службену употребу више језика који се користе и само на 
тај начин могу да доспеју под посебне одредбе колико  јединство ове земље, влада и 
практични значај јавне управе те послуживање тачне правде чине је потребним; 
потпуна равноправност грађана опстаће  читава уколико ће се различити језици 
примењивати у службеној употреби на сонову следећих правила; 
1. § Имајући у виду политичко јединство нације, државни језик у Мађарској је 
мађарски, језик саветовања и пословања је и од сада мађарски; закони се доносе на 
мађарском језику и они се веродостојно морају превести на језике свих мањина које 
живе у земљи [...] 
3. § Приликом заседања законодавне власти [жупанијске, градске, сеоске], свако који 
има право гласа, може да реч узме на мађарском а може и на свом матерњем језику, 
уколико није Мађар, тј.  припадник је мањине. […] 
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8. § Судијa [...] жалбу или молбу може да обави језиком жалбе или молбе; саслушање, 
саслушање сведока, преглед и друге судске делатности […]  може да испољава на 
језику страна које су у парници, односно, саслушаних особа. […] 
14. § Црквене општине […] у својим школама о  језику наставе могу слободно по свом 
нахођењу да одлуче […] 
17. § Држава је […] обавезна да у државним образовним установама  води бригу о 
образовању на матерњем језику за оне било које припаднике народности, који живе у 
већим масама  и у датом крају говоре свој матерњи језик на којем се образовање може 
вршити све до тада, док  не отпочне академска обука. […] 
26. § Као што до сада, и од сада ће појединим држављанима те заједницама, црквама, 
црквеним општинама бити дозвољено да на основу права сопственим снагама или пак 
путем удружења поставе училиште на основном, средњем и горњем степену. (Из XLIV 
законског чланка из 1868.) 
 

1. § Мађарска те Хрватска, Славонија и Далмација чине једну те исту државну 
заједницу, која се под владавином Његовог Височанства простире према другим 
земљама, у правцу других земаља. […] 
47. § У свим предметима који у споразуму нису наведени у односу на заједничку 
скупштину и централну владу, Хрватској, Славонији и Далмацији с правом припада 
законодавно, извршно и при извршењу потпуно самоуправно право (аутономија) […] 
48. § Према томе, самоуправно право Хрватске, Славоније и Далмације, из аспекта 
законодавства и владе, проширује се  и на унутрашњу управу, верске и образовне 
проблеме, министарство правде а овамо се урачунавају, осим морског права, и сваки 
степен законске делатности. […] 
50. § На челу аутономне земаљске владе Хрватске, Славоније и Далмације стоји бан 
који је одговоран и хрватско-славонско-далматинском парламенту. […] 
59. § Надаље изјављују да је Хрватска и Славонија политичка нација која располаже са 
посебним територијем [и постоји] ...” (XXX законски чланак из 1868.) 
…………………………………………………………………………………………………... 
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Могући број  Постигнут 

број Аспекти 
бодова 

Разумевање задатка 8  
Оријентисање у простору и времену 4  
Употреба стручног језика 4  
Употреба извора 8  
Откривање фактора који су утицали у 
формирању догађаја 

10  

Конструисаност, језичка исправност 8  
Укупан број бодова 42  

 ДЕЛИЛАЦ 2 
Број испитних бодова 21  
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19.  Задатак је у вези са мађарском спољном политиком између два светска рата. 
(кратак) 

      Уз помоћ извора и спознаја, представите карактеристичности мађарске спољне 
политике и одлучујуће идеје између 1921. и 1938.! Употребите Историјски атлас! 
 
Хронологија: 
1921 Мађарску примају у Друштво народа 
1927 Споразум о италијанско-мађарском пријатељству 
1933 Посета Ђуле Гембеша Берлину и Риму 
1934 Потписивање мађарско-италијанско-аустријског тројног споразума 
         у Риму 
1938 Ђурски програм наоружавања 
1938 Прва бечка одлука 
 
 

„A Csehszlovák Köztársaság elnöke és Őfelsége, Románia királya megállapodnak 
abban, hogy védelmi szerződést kötnek. 
1. cikk Abban az esetben, ha a Magas Szerződő Felek egyikét Magyarország részéről 
nem provokált támadás érné, a másik fél kötelezi magát, hogy a jelen Szerződés 2. 
cikkében foglalt megállapodás által meghatározott módon a megtámadott fél 
védelmére kel. 
4. cikk Avégből, hogy békés erőfeszítéseiket összhangba hozzák, a két kormány 
kötelezi magát, hogy a Magyarországgal fennálló kapcsolataikat érintő külpolitikai 
kérdésekben egyetértően fog eljárni.” (A Román Királyság és a Csehszlovák Köztársaság 
szerződése, 1921) 
 
„Jelenlegi határaink, lefegyverzettségünk és bekerítettségünk a kisantant által azok a 
tényezők, amelyek mozgási lehetőségeinket megállapítják [...]. Magyarország lelkileg 
sohasem fogja elfogadni a trianoni békeszerződést [...]. Eddig passzív politikát 
folytatott kifelé, mivel gazdasági és pénzügyi rekonstrukcióval volt elfoglalva [...] és 
mert kontroll alatt állott [...]. Közép-Európa helyzete nem végleges. Az a kérdés csak, 
hogy mely nagyhatalmak kívánságainak befolyása alatt fog az új rendezés 
megtörténni.” (Bethlen István, 1927) 
 
„Mi erős kézzel kormányozunk egy olyan nemzeti Magyarországot, amely mindig 
bizonyos reménységgel és rokonszenvvel tekint Berlinre. Úgy vélem, Németország is 
érdekében áll, hogy ezt a rokonszenvet bizonytalan gazdasági kapcsolatok 
semmiképpen se zavarják meg. Az a körülmény viszont, hogy a magyar 
mezőgazdasági termékek utóbbi időben egyáltalán nem vagy csak nagyon csekély 
mennyiségben jutnak el Németországba, már olyan hangokra ad alkalmat, amelyek 
(az általam követett politikával ellentétben) Németországgal kapcsolatos politikámat 
bírálják, nem is egészen alaptalanul.”(Részlet Gömbös Hitlerhez írt leveléből) 
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„Прeдседник Чехословачке Републике и Његово Височанство краљ Румуније 
споразумели су се да ће везати уговор о заштити. 
1.чланак У том случају да једну од Високо Уговорених Страна Мађарска нападне без 
провокације,  према 2. чланку овог споразума друга се страна обавезује да ће на 
одређени начин приступити у помоћ нападнутој страни.” 
4. чланак Како би се мировна настојања ускладила, две владе се обавезују да ће по 
спољно-политичким питањима која се тичу веза са Мађарском, сложно поступити.” 
(Споразум Краљевине Румуније и Чехословачке Републике, 1921.) 
 
„Тренутачне наше границе, разоружање и опкољеност од стране Мале антанте јесу 
такви фактори који одређују наше могућности кретања […] Мађарска душевно никада 
неће прихватити Тријанонски мировни уговор […] До сада је водила пасивну политику 
према вани, пошто је била заузета  привредном и финансијском, монетарном 
рекоснтрукцијом […] и што је стајала под контролом […] Положај Средње Европе није 
дефинитиван. Питање је само то, према жељама које велике силе ће се остварити  ново 
уређење.” (Иштван Бетлен, 1927.) 
 
„Ми чврстом руком управљамо једном таквом народном Мађарском, која је увек са 
одређеном надом и симпатијама гледала на Берлин. Тако сматрам, да је у интересу 
Немачке, да ову симпатију ни у ком случају не поремете несигурне економске везе. 
Околност да пољопривредни производи у задње време уопште или у само веома малој 
количини стижу у Немачку, дају прилику таквим гласинама које (у супротности са 
политиком коју заступам) критикују моју политику према Немачкој, не баш у 
потпуности без основа.“ (Део из писма Гембеша Хитлеру) 
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Могући број  Постигнут 
број Аспекти 

бодова 
Разумевање задатка 4  
Оријентисање у простору и времену 4  
Употреба стручног језика 4  
Употреба извора 4  
Откривање фактора који су утицали у 
формирању догађаја 

6  

Конструисаност, језичка исправност 2  
Укупан број бодова 24  

 ДЕЛИЛАЦ 2 
Број испитних бодова 12  

 

20.  Задатак је у вези са мађарском транзицијом, друштвеним преображајем. 
(дугачак) 

     Анализирајте уз помоћ извора и спознаја, на који начин се појављује 
постављање циљева револуције из 1956. и ослободилачке борбе и чиме се допуњују 
у промени система! 
 
„1. Az MDP Központi Vezetőségének azonnali összehívása, az időközben alulról 
megválasztott új pártvezetőségek által az új KV megalakítása. 
2. A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével. 
3. Gazdaságilag és politikailag teljesen egyenrangú alapon és egymás belügyeibe 
való be nem avatkozás elvén álló magyar–szovjet és magyar–jugoszláv barátság 
kialakítása. Az összes szovjet csapatok azonnali kivonását Magyarországról a 
magyar békeszerződés értelmében. 
4. Általános, egyenlő, titkos választásokat több párt részvételével, új nemzetgyűlési 
képviselők választásával. 
5. A magyar gazdasági élet átszervezését szakemberek bevonásával, és ennek 
keretében a magyar uránérc leggazdaságosabb felhasználását. Hozzák 
nyilvánosságra a külkereskedelmi szerződéseket, és vizsgálják felül a 
tervgazdaságon alapuló magyar gazdasági életet. 
6. A teljes ipari munkásság azonnali normarendezését és a munkásautonómia 
bevezetését az üzemekben. 
7. A beszolgáltatási rendszer felülvizsgálatát, az egyénileg dolgozó parasztság 
támogatását. 
8. Az összes politikai és gazdasági perek felülvizsgálatát, a politikai foglyok részére 
teljes amnesztiát, az ártatlanul elítéltek, illetve hátrányos helyzetbe kerültek 
rehabilitálását. Legyen nyilvános Farkas Mihály tárgyalása. 
9. A néptől idegen címer helyett a régi Kossuth-címer visszaállítását; március 15-ét és 
október 6-át nyilvánítsák általános nemzeti ünneppé és munkaszüneti nappá. 
10. Teljes vélemény- és sajtószabadság megvalósítását (Rádiót is), és ennek keretében 
külön napilapot az új MEFESZ-s szervezeteknek, a régi káderanyag nyilvánosságra 
hozatalát és megsemmisítését.” (Az egyetemi ifjúság követelései 1956. október 23-án) 
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„1.Хитно (сместа) сазивање Централног руководства МДП-а , формирање 
      новог ЦР од стране у међувремену одоздо изабраних партијских  
      руководстава. 

2.Нека се Влада промени под руководством друга Имреа Нађа. 
3.Изградња мађарско-совјетског и мађарско-југословенског пријатељства 
које ће се базирати на принципу не-мешања у унутрашње послове једни других и то 
на основи потпуне привредне и политичке равноправности. У смислу мађарског 
мировног уговора, захтева се повлачење свих совјетских трупа са територије 
Мађарске. 
4.Опште, једнаке и тајне изборе уз учешће више партија и  изборе нових 
народних посланика. 
5. Уз укључивање мађарских стручњака, реорганизацију мађарског привредног 
живота и у оквиру тога, најекономичнију употребу  мађарске уранове руде. Нека се 
изнесу пред јавност спољнотрговински споразуми и нека дође до ревизије мађарског 
привредног живота који се базира на  планској привреди. 
6. Сместа да се уведе уређивање нормативног система целокупног фабричког, 
индустријског радништва, односно, да се у предузећима уведе радничка аутономија. 
7. Ревизија система принудне предаје, подршке сељаштва које самостално ради. 
8. Ревизија свих политичких и привредних парница, за политичке затворенике 
потпуна амнестија, док  оне које су невино осудили и због тога доспели у неповољно 
стање, нека рехабилитују. Нека буде јавна парница Михаља Фаркаша. 
9. Уместо за народ страног грба нека се врати стари Кошутов грб; 15. март и 6. 
октобар нека се прогласе општим  националним празницима и нека су нерадни дани. 

10. Остваривање потпуне слободе мисли и штампе (и Радио) и у оквиру тога нека се 
покрене дневни лист за организације новог МЕФЕС-а, нека се изнесе пред јавност а 
затим и уништи материјал старих кадрова. (Захтеви универзитетске омладине 23. 
октобра 1956.) 
 
 „1. Valódi népképviseletet és többpártrendszert. Biztosítsák a választások 
szabadságát és tisztaságát. 
2. Rendőrállam helyébe jogállamot. Érvényesüljenek az emberi jogok, legyen bírói 
függetlenség. 
3. Szólás-, sajtó-, lelkiismereti és oktatási szabadságot. Számolják fel a hírközlés 
állami monopóliumát. Oszlassák fel az Állami Egyházügyi Hivatalt. 
4. Jogot a sztrájkra. Ne korlátozzák az érdekvédelem, a követelés és a szolidaritás 
szabadságát. 
5. Méltányos közteherviselést, a közkiadások társadalmi ellenőrzését. Szüntessék 
meg az egyéni és csoportos kiváltságokat, adják meg mindenkinek az emberhez 
méltó élet alapfeltételeit. 
6. Ésszerű gazdálkodást, működő piacot, a tulajdonformák egyenjogúságát. Állítsák 
le a pénzemésztő és környezetpusztító nagyberuházásokat, szüntessék be a 
veszteséges vállalatok támogatását. 
7. A bürokrácia és az erőszak-apparátus leépítését. Oszlassák fel a Munkásőrséget és 
az Ifjúgárdát. 
8. Szabadságot és önrendelkezést Kelet- és Közép-Európa népeinek. Szűnjék meg 
Európa katonai, gazdasági és emberjogi kettéosztása. 
9. Semleges, független Magyarországot. Vonják ki a szovjet csapatokat hazánk 
területéről. Töröljék a magyar ünnepek sorából november 7-ét. 
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10. Felelős kisebbségi és menekültpolitikát. A kormány lépjen fel a nemzetközi 
fórumokon a magyar kisebbségek védelmében. Szűnjék meg a rendőri szemlélet és a 
jogtalan megkülönböztetés a romániai menekültek ügyében. 
11. Nemzeti önbecsülést. Vessenek véget a történelemhamisításnak. Adják vissza a 
nemzetnek címerét. 
12. Igazságot ’56-nak, tisztességet a forradalom mártírjainak. Nyilvánítsák nemzeti 
ünneppé október 23-át.” (Az ellenzék közös 12 pontja 1989. március 15-én) 
 

„1. Стварно народно заступништво и вишепартијски систем. Нека се обезбеди 
слобода и чистоћа избора. 
2.Уместо полицијске државе правну државу. Нека до изражаја дођу људска права, 
нека буде судске независности. 
3. Слобода говора, штампе, савести и образовања. Нека се укине државни монополиј 

информисања. Нека се укине Земаљски уред за Цркве. 
4. Право за штрајк. Нека се не ограничава слобода заштите интереса, захтева и 

солидарности. 
5. Правично снашање јавних терета, контрола друштвених јавних издатака. Нека се 

укину индивидуалне и колективне привилегије, нека се обезбеде свима основни 
услови за достојанствен људски живот. 

6. Рационалну економију, функционишуће тржиште, равноправност форми 
власништва. Нека се обуставе велике инвестиције које одузимају велике паре и 
загађују животну средину, околину, нека се прекине дотација, пружање помоћи 
оним предузећима која имају губитак. 

7. Смањење, минимализовање бирократије и насртљивог апарата. Нека се распусти 
Радничка милиција и Омладинска гарда. 

8. Слободу и право на самоопределење народима Источне и Средњо-источне 
Европе. Нека се укине војна, привредна подела Европе и подељеност људских 
права. 

9. Неутралну, независну Мађарску. Нека се повуку совјетске трупе са територије 
Мађарске. Нека се из редова мађарских празника брише 7. новембар. 

10. Одговорну мањинску и избегличку политику. Нека влада наступа на 
међународним форумима у циљу заштите мађарске мањине. Нека се по питању 
избеглица из Румуније укине досадашње полиијско схватање и неправедно 
разликовање. 

11. Национално самопоштовање. Нека се прекине фалсификација историје. Нека се 
врати грб нације. 

Праведност 56-ој, поштење мученицима револуције. Нека се 23. октобар прогласи 
националним празником.” (12 тачака опозиције15. марта 1989.) 
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Могући број  Постигнут 
број Аспекти 

бодова 
Разумевање задатка 8  
Оријентисање у простору и времену 4  
Употреба стручног језика 4  
Употреба извора 8  
Откривање фактора који су утицали у 
формирању догађаја 

10  

Конструисаност, језичка исправност 8  
Укупан број бодова 42  

 ДЕЛИЛАЦ 2 
Број испитних бодова 21  
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   Максимал
ан број 
бодова 

Постигнут 
број бодова 

1. Сеоба народа 2  
2. Ренесанса 4  
3. Појмови средњег века 4  
4. Велика географска открића 4  
5. Уредба о урбару 4  
6. Француска уставна монархија 4  
7. Мартовска револуција 4  
8. Светска економска криза 4  
9. Немачка окупација 4  
10. Раздобље после 1945. 3  
11. Европска унија 4  
12. Пензиони систем 4  

 
 
 
 
 
 
 

I. Једноставни, 
кратки задаци 

I. Укупно 45  
13. Рана колонизација Америке 12   
14. Савезнички системи 12   
15. Досељење Мађара   12   
16. Борбе Јаноша Хуњадија 21  
17. Априлски закони 12  
18. Мањине за време дуализма 21  
19. Спољна политика између два 
светска рата 

12  

20. Промена друштвеног система 21  

 
 
 
 

II. Есејски 
задаци који 
захтевају 

образложење 

II. Укупно 45  
 I + II. УКУПНО 90   
    
    

  наставник који 
исправља 

 

      Датум:  .................................................  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

   Elért 
pontszám/Постигнут 

број бодова 

Programba  
beírt pontszám/Број 
бодова уписаних у 

програм 

 

I. Egyszerű, rövid válaszok/ 
    Једноставни, кратки одговори 

     

II. Szöveges kifejtendő feladatok/ 
    Есејски задаци 

     

     
         

javító tanár/наставник који 
исправља 

 jegyző/записничар 

 
Dátum/Датум:  ...........................................     Dátum/Датум:  ......................... 
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