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Важне информације 
Дајте једносмислене одговоре, примењујте једносмислене ознаке – такође и у случају 

да исправљате! 

Трудите се да у одговорима истакнете суштину, немојте да прекорачите 

расположиво место за одговор !  

Напишите само онолико елемената одговора, колико се то захтева у задатку! (Ако 

пишете више, одговор оцењујемо по редоследу како је написано.) 

értékeljük válaszait.) 

Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! 

 

 

Приликом решавања задатака имајте на уму следеће савете! 

• Пажљиво прочитајте задатке! 

• Пажљиво пратите упутства у задацима! 

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

• Након пажљивог процењивања одговоре по могућству упишите без 

преправљања! 

 
 
 

Желимо вам пуно успеха у раду! 
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цензор

републичке 
провинције 

конзул 
народни трибун 
проконзул 

Одобрава

Ι. Задаци који захтевају кратак одговор 
 

1. Задатак се односи на историју старог Рима.  
Одговорите на питања уз помоћ шеме и извора! 
 
„Amikor Brutus és Cassius veszte után már nem volt 
köztársasági haderő, Sextus Pompeiust Szicília mellett 
leverték, és Lepidus kiforgatása, Antonius kényszerű 
halála után a Iulius-pártnak is csak Caesar maradt 
vezérül, s lemondott triumviri címéről, mintha 
consulként járna el és a nép védelmére beérné a 
tribunusi joggal, miután a katonaságot ajándékokkal, 
a népet gabonával, az egész államot a béke 
édességével lekenyerezte, lassanként magasabbra tört: 
magához ragadta a senatus, a magistratusok, a 
törvények jogkörét, s ennek senki sem szegült ellene, 
hiszen a legderekabbak a háborúkban vagy a 
proskribálás során elhullottak, a többi előkelő pedig 
minél jobban hajlott a szolgaságra, annál nagyobb 
gazdagsághoz és kitüntetésekhez juthatott, és az új 
helyzetből hasznot húzva inkább, és meglevőt, 
semmint a régit és kockázatosat választotta.” (Tacitus) 
 
 

Августово политичко уређење 
 
 
 
«Када након пропасти 
Брута и Касија више није 
било војне снаге републике, 
Секстуса Помпеја су потукли 
поред Сицилије, а Лепид 
пропао, а после насилне смрти 
Антонија присталицама Јулија  
је остао само Цезар за вођу, а он 
се одрекао титуле тријумвира, 
да би поступао као конзул и за 
одбрану народа се задовољио 
правом трибуна, након чега је војску подмитио поклонима, народ житом, а 
целу државу миром, полако се пробио на више: дограбио се законске 
надлежности сената, магистрата, , а у томе му се нико није успротивио, јер су 
најчеститији  пали у ратовима или за време проскрипције, друге угледне 
личности су се трудиле да му што боље служе, јер тако су могле да дођу до 
већег богатства и одликовања, и радије су извлачећи корист из нове ситуације, 
изабрали постојеће, него старо и ризично.» (Тацит) 

Augustus politikai 
berendezkedése 

сенат 
(600-900 лица)

магистрати 

телесна стража 

чиновници 

легије 

царске 
провинције 

ризница 

 
Август 
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a) Наведите назив политичког уређења које се види на шеми! (1 бод) 

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

b) Наведите три средства којима је Август постигао да му власт очврсне! (3 бода) 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

4 бода  

2. Задатак се односи на средњевековно цеховско занатство. 
Одговорите на питања уз помоћ извора! 

„1. Szegéllyel ellátott posztót céhünk egyetlen tagjának sem szabad készítenie, csakis 
a főbírák megrendelésére, akik családjaikkal együtt viselhetnek ilyen posztót. 

5. Olyanoknak, akik nincsenek benne céhünkben és nem élnek városunkban, tilos 
posztóra alkalmazott pecsétünket használni. 

6. Aki ellen feljelentés érkezett, és nem tudta bebizonyítani tisztességes voltát, nem 
maradhat céhünkben […] 

11. A bírságokat és büntetéseket, amelyeket nálunk megállapítottak, és amelyeket mi 
is megtartunk, az alábbiakban soroljuk fel. 

12. […] Ha valahol szegéllyel ellátott vagy helyenként bevágott posztót találnak, 
vagy pedig olyat, amelyről kiderül, hogy hulladékból vagy gyapjúcafatokból készült, 
vagy amelyet világos fonallal javítottak meg, az ilyen posztót el kell kobozni a 
mestertől. […] 

14. A szegéllyel ellátott posztót senki sem festheti tarkára. 

15. Ugyanilyen büntetést fizet az is, aki kettőnél több szövőszéken dolgozik. 

24. Ha valakinél elrejtett szövőszéket találnak, 1 márkát fizet utána. 

41. Az a szövő, aki mestertársainktól a megállapítottnál többet kér, négy hétre 
elveszti a jogot, hogy mesterségét folytassa, ő maga és a felesége is. 

47. Senki sem csalhatja el más embereit, sem munkást, sem munkásnőt. Bírságpénz: 
fél márka.” (Egy német posztócéh szabályzatából, 1345) 

 

«1. Ни један члан нашег цеха не сме да прави порубљену чоју, него само на 
наруџбину главних судија, који заједно са својим породицама носе такву чоју. 

5. Онаквима који нису у нашем цеху и не живе у нашем граду, забрањено је да 
користе наш печат примењен за чоју. 

6. Ако је против некога дата пријава, а не може да докаже своју неокаљаност, не 
може да остане у нашем цеху. [...] 
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11. Глобе и казне које су код нас установили, а којих се и ми придржавамо, су 
следеће. 

12. [...] Ако се негде пронађе порубљена или местимично усечена чоја, или 
рецимо таква за коју се испостави да је направљена од отпадака или остатака 
комада вуне, или која је поправљана светлим влакном, такву чоју треба од 
мајстора запленити. [...] 

14. Порубљену чоју нико не сме да фарба у шарено. 

15. Исту казну плаћа и онај који ради на више од два разбоја. 

24. Ако код некога нађу скривени разбој, за то плаћа 1 марку. 

41. Онај ткач који од наших мајстора партнера тражи више од установљеног, 
губи право на четири недеље да врши занат, осим њега то важи и за његову 
жену. 

47. Нико не сме да одмамљује (одвлачи) људе од других, ни раднике, ни 
раднице. Новчана казна: пола марке.» (Из пословника једног немачког цеха за чоју, 
1345.) 

a) Одредите шта је цех! (1 бод) 

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

b) Установите на основу тачке 12. један од основних задатака цеха! (1 бод) 

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

c) Које тачке одговарају придржавању поштене конкуренције? Наведите две! (0,5 

бодова по елементу) 

 …………………………………………………………………………………………. 

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

d) Одредите шта је био циљ 15. тачке? (1 бод) 
…………………………………………………………………………………………………. 

4 бода  

3. Задатак се односи на историју средњевековне Мађарске. 
Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања! 

 „… […] királynak, kedves ősünknek és elődünknek aranypecsétjével megerősített, 
minden gyanútól mentes említett oklevelét, amely szóról szóra ezen oklevelünkbe 
lett iktatva, elfogadtuk, jóváhagytuk és helyeseljük minden benne kifejezett 
szabadsággal együtt az imént említett egyetlen cikkely kivételével (melyet 
ugyanabból a kiváltságlevélből kirekesztettünk, hogy tudniillik az örökös nélkül 
elhalt nemesek megtehetik, hogy a birtokaikat életük folyamán vagy halálukon 
annak, akinek akarják, egyházaknak vagy másoknak adják vagy hagyják, eladják 
vagy elidegenítsék, sőt ennek megtételére semmiféle lehetőségük ne legyen, hanem 
jogilag és törvényesen, tisztán és egyszerűen mindenféle ellentmondás nélkül 
testvéreikre, rokonaikra és nemzetségükre szálljanak birtokaik), s miként a fent 
említett […] király Úr aranypecsétes kiváltságlevele tartalmazza…” (I. Lajos) 
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„ ... [...] краљу, драгом претку и претходнику потврђено његовим златним 
печатом, поменута повеља лишена сваке сумње, коју смо од речи до речи у ову 
нашу повељу завели, прихватили, одобрили и узимамо за право заједно са 
сваком у њој израженом слободом, са изузетком једног јединог параграфа који 
је мало пре поменут (којег смо искључили из исте повеље о привилегијама, да, 
наиме, племићи који немају наследника могу да своја имања за време живота 
или пред смрт дају или оставе, продају или отуђе ономе коме желе, цркви или 
неком другом, штавише, да немају никакву могућност да то учине, него правно 
и по закону, јасно и једноставно без икакве противречности, да њихова имања 
пређу на њихову браћу и сестре, рођаке и братство), с обзиром да горе 
наведено [...] писмо о привилегијама Господара краља садржи...“ (Лајош I) 
 
a) Испуните табелу! (0,5 бодова по елементу)  

1. Име краља наведеног у извору (У тексту се на 

месту имена краља налази  [...] ) 
 

2. Назив повеље наведене у тексту  

3. Година издавања повеље наведене у тексту  

4. Година издавања (пуштања у промет) извора  

 
b) Утврдите како је Лајош I повељом изменио поступак наслеђивања (доделе 
наследства)! (1 бод) 
…………………………………………………………………………………………………...

...................................................................................................................................................... 

c) Одредите до када (година) је остао на снази закон споменут у извору! (1 бод) 

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

4 бода  

 
4. Задатак је у вези једне економске теорије XVIII века. 
Одлучите на основу извора да ли су тврдње тачне или нетачне! Свој одговор 
означите знаком X! (1 бод по елементу)  

 
„Minden nép életében az évről évre kifejtett munka az a tényező, amely az évente 
fogyasztott szükségleti és kényelmi cikkeket elsősorban szolgáltatja. Ez mindig vagy 
a kifejtett munka közvetlen termékeiből áll, vagy abból, ami a közvetlen termékek 
ellenében más népektől vásárolható. 

A nép tehát aszerint lesz szükségleti és kényelmi cikkekkel bővebben vagy 
szűkösebben ellátva, hogy kisebb-e vagy nagyobb az az arány, amely a közvetlen 
munkatermékek, illetve az értük beszerezhető termékek mennyisége és a fogyasztók 
száma között fennáll. 
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Ezt az arányt viszont minden népnél szükségképpen két körülmény szabályozza: 
először a munka kifejtése során általában megnyilvánuló gyakorlottság, szakszerűség 
és értelmesség, másodszor pedig a hasznos munkát végző és ilyen munkát nem 
végző egyének közötti számarány. Bármilyen legyen az ország talaja, éghajlata vagy 
területi kiterjedése, ellátottságának bőséges vagy szűkös volta adott helyzetében 
évről évre ettől a két körülménytől függ.” (Adam Smith; 1776) 

 
„ У животу сваког народа је рад извршен из године у годину онај коефицијент, 
који у првом реду показује годишње потрошене артикле широке потрошње и 
луксузне артикле. То се увек састоји или од директних производа израженог 
рада, или од оног шта се од директног производа може купити од других 
народа. 
Народ ће, дакле, бити богатије или сиромашније опскрбљен луксузним и 
артиклима широке потрошње, у зависности да ли је мањи или већи однос који 
стоји између директног производа, односно количине производа  који се за 
њега може набавити и броја потрошача. 
Овај однос код сваког народа неминовно регулишу две околности: прво, 
испољена увежбаност, стручност и разборитост приликом извршавања рада, а 
друго, однос између јединки које врше користан рад и оних који такав рад не 
извршавају. Било какво да је тло, поднебље (клима), или распростирање неке 
државе, њена богатија или сиромашнија опскрбљеност у датој ситуацији из 
године у годину зависи од ове две околности.“ (Адам Смит; 1776.) 
 
 

 тачно нетачно

Адам Смит је на основу економије (привреде) посматрао рад.   

На задовољавање и расподелу потреба утиче формирање 
демографских фактора.   

Дате гографске карактеристике једне земље у основи утичу на 
економски развој те земље.   

Адам Смит није сматрао слој интелигенције за корисну групу 
државе. 

  

 

4 бода  

 
5. Задатак се односи на Мађарску у XVII веку! 
Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања! 

„X. A béke és jóbarátság nagyobb támaszaként a két igen hatalmas császár között 
egyezmény született, hogy ez a jótékony béke, Isten segítségével, jelen dátumtól 20 
éven át tartson. Ezt 4 hónap múlva ünnepélyes küldöttségek ünnepélyes 
okmányként erősítsék meg, kárpótlásként és közös öröm gyanánt. És hozzon a 
Római Császár követe a barátság jelképeként 200 ezer arany értékű ajándékot úgy, 
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hogy a Ottomán Porta hasonló módon, ünnepélyes küldöttséggel, méltó és hozzáillő 
ajándékkal viszonozza. És jöjjön létre a küldöttségek cseréje, az eddigi szokásokat 
megtartva a szokott helyen és módon. A békeszerződések azon további cikkelyei, 
melyeket a zsitvatoroki béke idejétől a későbbi békeszerződések nem helyesbítettek 
vagy nem változtattak meg, maradjanak érvényben.” (Részlet a vasvári békéből) 

 
«X Као још већи ослонац мира и доброг пријатељства између два заиста велика 
цара родио се споразум, да овај добротворни мир, уз Божију помоћ, од 
садашњег датума траје 20 година. Ово ће за 4 месеца свечане делегације 
потврдити свечаним документом, као одштету и на заједничку радост. И нека 
посланик Римског цара донесе као симбол пријатељства поклон у вредности од 
200 хиљада златника, а слично томе и Отоманска Порта да свечаном 
делегацијом достојанствено и на одговарајући начин  то поклоном узврати. И 
нека се створи размена делегација, задржавајући досадашње обичаје на 
уобичајеном месту и уобичајен начин. Даљи параграфи мировних уговора, које 
од времена житваторског мира каснији мировни уговори нису  заменили или 
променили, нека остану  на снази.“ (Део из Вашварског мира) 
 

 

Угушивање Вешелењијеве завере 
 

a) Које године је потписан мир! (1 бод) 

……………………………………… 

b) Наведите ко је био мађарски краљ у време потписивања мира! (1 бод ) 

……………………………………… 

c) Објасните зашто је потписивање мира довело до избијања Вешелењијевог 
покрета!  (1 бод) 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
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d) Одредите на основу слике шта је била судбина вођа завере! (1 бод) 

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

4 бода  

6. Задатак се односи на Свету алијансу! 
Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања! 

 „I. Mindazon államok, amelyek az európai szövetség részét alkotván, forradalmi 
állapotban annak, és más államokra nézve veszedelmet képeznek, megszűnnek a 
szövetség tagjai lenni, amíg a rend helyreállítva nem lesz. 
II. A hatalmak törvénytelen kormánytól eszközölt semmiféle változást nem fognak 
elismerni. 
III. Ha bármely állam bármilyen más állam közelségét veszedelmesnek fogja tartani, 
először rábeszéléssel, ha szükséges, fegyverrel fog föllépni.”  
(Az 1820. évi troppaui kongresszus határozatából) 
 

„I Све државе које су део европског савеза, а налазе се у стању револуције, 
представљају опасност за друге државе, престају да буду чланови савеза све док 
поново не успоставе унутрашњи ред. 
II Велике силе неће признати никакве промене предузете од стране незаконите 
владе. 
III Ако нека од држава сматра да јој је близина неке друге државе опасна, 
интервенисаће најпре преговарањем, а по потреби и оружјем.“  
(Из одлука са конгреса у Тропауу /Troppau/, 1820. године) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сусрет Фридриха Вилхелма III, Фердинанда I и Александра I 
 

a) Наведите које земље су основале Свету алијансу! (0,5 бодова по елементу)  
• …………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………… 
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b) Одредите с којим циљем је настала Света алијанса! (0,5 бодова) 

…………………………………………………………………………………………………

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

c) Наведите којој земљи – на Балкану – је успело да се против Свете алијансе 
избори за независност у првој половини XIX века! (1 бод) 

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

3 бода  

7. Задатак се односи на Мађарску у доба реформи.  
Упишите у табелу, на основу шеме, одговарајуће позиције (службе), и одлучите да 
ли дату позицију бирају сталежи или на њу именује краљ! (1 бод по једном реду.) 
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Структура мађарског законодавства, управљања државом и правосуђа у доба реформи

СТАЛЕШКИ САБОР (СКУПШТИНА) 
● председник је палатин 

ДОЊИ ДОМ 
■ Председник је председник 

представничког дома 

ГОРЊИ ДОМ 
Председник је 

палатин 
По 2 посланика из 52 жупаније,
Посланици слободних реона,  
слободних краљевских градова 
и каптола 
 

Расправља краљеве дописе, 
може да иницира по «жалбама 
и жељама» 
 

Великаши, 
католички  
великодостојници, 
наджупани  
(са личним 
позивом краља) 

његова одлука је порука                              расправља 
                                                                                            
Расправља                              његова одлука је порука 

(док се не постигне споразум) 
Законски предлог прихваћен на заједничкој седници

извршна власт

законодавство

правосуђе 

Седница 4 реона 
(sessio districtualis)

Скупштина вармеђе 
(congregatio generalis)

племство Судије у варошицама 
и општинама 

Господарски судови 

Судови вармеђе 
(sedria) 

Суд 4 реона 
и бански суд 

■ председник 
представничког дома 
Краљевски суд 
(Tabula Regia 
judicaria) 

● палатин 
у његовом одсуству: 
државни седмочлани 
суд 

■ наджупани 
52 жупаније 
● поджупани 

варошице 
општине 

■ председник
Мађарска 
краљевска 
комора 

● палатин 
Намеснички савет. 
Има 19  одељења: 
Црквено, административно, за 
племство, просветно, ревизорско 
(cenzúra), привредно, урбарско, за 
вармеђе, полицијско, за војни 
порез и сигурност, здравствено, 
итд. 

■ канцелар 
Канцеларија 

краљ 

Закључује или распушта 
сталешку скупштину 

потврђује и објављује

Даје иницијативе у 
«краљевим говорима»

Сазива краљевом позивницом
(litterae regales) 

Резолуцијом одговара на законске 
предлоге (намерава да модификује, 
прихвати или одбаци)

 
 
 
 

Слободни краљевски градови 

Судије градова  
председника 
представничког дома 

Судије 
ризничарских 
градова 

■ Савет председника 
представничког дома 

●Савет ризничара 

ОЗНАКЕ 
■ именује их краљ 
● бирају их сталежи 
              право жалбе 
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Дефиниција 
Слово под 
којим је 
наведен 
положај 

Сталешки или 
именује краљ 

Руководилац врховног органа извршне власти.   

Председник доњег дома, и једног жалбеног 
форума правосуђа. 

  

Председник горњег дома, руководилац 
намесничког савета. 

  

Задатак му је управљање вармеђом.   
 

 

A 

председник 
представничког 

дома 

B палатин 

C канцелар 

D председник коморе 

E наджупан 

4 бода  

8. Задатак се односи на економске односе између два светска рата и на велику 
светску економску кризу. 
Одговорите на питања уз помоћ табеле! 
 

Годи
на 

Свет САД Немачка Велика 
Британија 

Франц
уска 

СССР Италиј
а 

Јапан 

1913 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
1920 93,2% 122,2% 59,0% 92,6% 70,4% 12,8% 95,2% 176,0% 
1921 81,1% 98,0% 74,4% 55,1% 61,4% 23,3% 98,4% 167,1% 
1922 99,5% 125,8% 81,8% 73,5% 87,8% 28,9% 108,1% 197,9% 
1923 104,5% 141,4% 55,4% 79,1% 95,2% 35,4% 119,3% 206,4% 
1924 111,0% 133,2% 81,8% 87,8% 117,7% 47,5% 140,7% 223,3% 
1925 120,7% 148,0% 94,9% 86,3% 114,3% 70,2% 156,8% 221,8% 
1926 126,5% 156,1% 90,9% 78,8% 129,8% 100,3% 162,8% 264,9% 
1927 134,5% 154,5% 122,1% 96,0% 115,6% 114,5% 161,2% 270,0% 
1928 141,8% 162,8% 118,3% 95,1% 134,4% 143,5% 175,2% 300,2% 
1929 153,3% 180,8% 117,3% 100,3% 142,7% 181,4% 181,0% 324,0% 
1930 137,5% 148,0% 101,1% 91,3% 139,9% 235,5% 164,0% 294,9% 
1931 122,5% 121,6% 85,1% 82,4% 122,6% 292,9% 145,1% 288,1% 
1932 108,4% 93,7% 70,2% 82,5% 105,4% 326,1% 123,3% 309,0% 
1933 121,7% 111,8% 79,4% 83,3% 119,8% 363,2% 133,2% 360,7% 
1934 136,4% 121,6% 101,8% 100,2% 111,4% 437,0% 134,7% 413,5% 
1935 154,5% 140,3% 116,7% 107,9% 109,1% 533,7% 162,2% 457,8% 
1936 178,1% 171,0% 127,5% 119,1% 116,3% 693,3% 169,2% 483,9% 
1937 195,8% 185,8% 138,1% 127,8% 123,8% 772,2% 194,5% 551,0% 
1938 181,7% 143,0% 149,3% 117,6% 114,6% 857,3% 195,2% 552,0% 

Показивачи индустријске производње између 1913. и 1918. године  



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 13 / 24 2008. május 7. 
0802 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

a) Чиме се објашњава привредни раст Немачке између 1924. и 1927. ? 
Одговорите подвлачењем! (0,5 бодова)  
 

• Немачка више није морала да плаћа ратну одштету. 

• Немачка је добила америчке кредите. 

• Немачка је добила значајан совјетски зајам. 

b) Наведите оне три државе чији индустријски развој је био најдинамичнији у 
периоду 1933-38. ! (0,5 бодова по елементу) 

• …………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………. 

c) Установите која држава се борила са најтежим економским проблемима на 
почетку 1920-тих година и образложите свој одговор! (0,5 бодова по елементу)  

Држава: ………………………………. 

Образложење: 

……………………………………………………………………………………….. 

3 бода  

 
 
 
9. Задатак је у вези просветне политике Хортијевог доба. 
Одговорите на питања на основу извора!  
 

 

a) дете једног индустријског радника 
b) дете једног ситног поседника 
c) дете једног саобраћајног радника 
d) дете једног самосталног занатлије 
e) дете самосталног трговца 
f) дете једног индустријског или 
рударског чиновника 
g) дете једног интелектуалца слободне 
професије 
h) дете једног велепоседника 

Могућност стицања дипломе у поређењу 
са могућностима детета једног 
надничара безземљаша (дете надничара 
безземљаша= 1), 1930. 
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 Однос неписмених међу    Однос оних који имају матуру 
становништвом старијим од 6 година  међу одраслим становништвом 
 
a) Наведите уз чије име се везује просветна политика 1920-тих година! (1 бод) 

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

b) Одредите у којој мери се променио однос неписмених између 1910. и 1930. 
године! (1 бод) 

…………………………………………………………………………………………………

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

c) Набројте, којим двема друштвеним групама припадају деца која имају највећу 
могућност да стекну диплому! (1 бод по елементу.) 

…………………………………………………………………………………………………

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

d) Установите упоређивањем три дијаграма, на ком пољу просветна политика 
није донела промене! (1 бод) 

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

5 бодова  

 
10. Задатак се односи на међународну повезаност револуције и борбе за слободу 
1956. године! 
Одговорите на питања уз помоћ извора! 
 
I. „[…] Nem valószínű, hogy az Egyesült Államok bármely lépése - kivéve a nyílt 
katonai intervenciót, vagy az ilyen intervencióra való nyilvánvaló készülődést - arra 
késztetnék a Szovjetuniót, hogy szándékosan olyan lépéseket tegyen, amelyekről 
tudja, hogy azok az általános háború veszélyét növelnék. Az Egyesült Államok 
politikájával szembeni szovjet gyanakvás, továbbá a szovjet csapatok 
összpontosítását és mozgósítását kiváltó jelen körülmények miatt ugyanakkor 
valószínűleg szaporodni fognak azok a lépések és ellenlépések, amelyek akaratlanul 
is háborúhoz vezethetnek. […] 
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[…] Annak érdekében, hogy érvényt szerezzünk legközelebbi céljainknak, amelyek 
egy újabb magyarországi szovjet katonai beavatkozás elrettentése, és ha lehet, 
megakadályozása, csakúgy, mint a kemény elnyomó és megtorló intézkedések 
elkerülése, be kell vetnünk minden megfelelő eszközt, ideértve az ENSZ-beli 
fellépést is, amivel nyomást lehet gyakorolni a Szovjetunióra ezen intézkedésekkel 
szemben.” (Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsa Tervező Bizottságának ülése; 
1956. október 31.) 

I «[...] Није вероватно да ће било који корак Сједињених Држава – осим 
отворене војне интервенције, или очигледне припреме за такву интервенцију – 
покренути Совјетски Савез на то да намерно предузме такве кораке за које зна 
да повећавају опасност општег рата. Због совјетског подозрења према политици 
Сједињених Држава, концентрације и покретања совјетских трупа у тренутним 
околностима истовремено ће вероватно да се намноже такве мере и 
контрамере, које могу нехотично да воде у рат. [...] 
[...] У интересу да остваримо своје најближе циљеве, којима би се спречило ново 
совјетско војно уплитање у Мађарску и ако је могуће, његово спречавање, исто 
тако, као и избегавање поновног тврдог, репресивног и осветничког дејства, 
морамо користити сва одговарајућа средства, подразумевајући ту и иступање у 
ОУН-а, чиме би се могао учинити притисак на Совјетски Савез против 
наведених деловања.» (Са седнице програмског одбора Савета државне безбедности 
Сједињених Држава, 31. октобар 1956.) 

II. „Az egyetlen mód a magyar forradalmárok megmentésére a nukleáris háború 
lenne. Van-e épeszű ember, aki azt mondaná, hogy indítsunk nukleáris háborút 
ebből a célból? És ha sikerülne is amerikai hadosztályokat Magyarországra juttatni, a 
szovjet haderő egyszerűen elsöpörné azokat. Ellenünk van a földrajzi helyzet. És mi 
lenne a magyarok sorsa? Az ország az egyik végétől a másikig le lenne taglózva.” 
(Dulles amerikai külügyminiszter; 1956 novemberében) 

II «Једини начин да се мађарски револуционари спасу би био нуклеарни рат. 
Постоји ли човек здраве памети који би рекао да због тог циља покренемо 
нуклеарни рат? А када би чак успело америчке ратне трупе допремити у 
Мађарску, совјетска војна снага би их једноставно обрисала. Географска 
ситуација је против нас. А шта би била судбина Мађара? Земља би била 
поражена од једног краја до другог.» (Амерички министар спољних послова Дал; 
новембар 1956.) 
 

a) На основу извора I, утврдите политику САД у вези мађарске револуције! (1 бод) 

…………………………………………………………………………………………………

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

b) На основу извора II, објасните како се променила политика САД! (1 бод) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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c) Који догађај у светској политици је деловао на спољну политику САД? (1 бод) 

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

3 бода  

11. Задатак се односи на економску ситуацију Европске уније. 
Одговорите на питања уз помоћ извора!  

„A Közösségnek most az Egyesült Államokhoz és Japánhoz viszonyított, az új és 
gyorsan fejlődő technológiák ipari kapacitásával szemben növekvő lemaradás 
kihívásaira kell megfelelnie. […] A Közösség csökkenő világkereskedelmi 
teljesítménye a számítógépek, a mikroelektronika és más berendezések terén ma már 
köztudomású.” (Az Európai Bizottság 1984-85. évi Gazdasági Jelentése) 

«Заједница сада у поређењу са Сједињеним Државама и Јапаном, треба да 
одговори изазовима растућег заостатка новим и брзим развојним технологијама 
индустријског капацитета. [...] Опадајући светски трговински учинак Заједнице 
на пољу рачунара, микроелектронике и других уређаја је данас већ опште 
познат.» (1984-85. годишњи економски извештај Европске комисије) 

 

a) Установите главни привредни циљ европске интеграције! (0,5 бодова) 

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

b) Објасните да ли је оригинална идеја успела да се оствари! (1 бод) 

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

c) Установите где је већи укупан привредни производ по особи, у ЕУ или у САД! 
(0,5 бодова) 

……………………………………………………………………………… 

2 бода  

Укупни привредни производ четири највеће 
државе Европске уније, односно ЕУ у поређењу 
са две највеће светске привредне силе, 1995. (у 
милијардама ЕКУ-а) 

a) Немачка 
b) Вел. Британија 
c) Француска 
d) Италија 
e) САД 
f) Јапан 
g) Европска Унија 

Становништво четири највеће државе Европске 
уније, односно становништво ЕУ у поређењу са 
неколико светских сила, 1995. (милиони особа) 

a) Немачка 
b) Вел. Британија 
c) Француска 
d) Италија 
e) Русија 
f) Јапан 
g) САД 
h) Европска Унија 
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12. Задатак се односи на данашњи уставни систем Мађарске, на делокруг 
председника републике. 
Одговорите на питања уз помоћ делова из Устава и наведене шеме!   

 
Државна структура Републике Мађарске 

 

a kormány tagjai: 
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter  
önkormányzati és területfejlesztési miniszter 
egészségügyi miniszter 
szociális és munkaügyi miniszter 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
gazdasági és közlekedési miniszter 
honvédelmi miniszter 
igazságügyi és rendészeti miniszter 
környezetvédelmi és vízügyi miniszter 
külügyminiszter  
oktatási és kulturális miniszter 
pénzügyminiszter  



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 18 / 24 2008. május 7. 
0802 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура Републике Мађарске 

За време ванредног стања: 
Председник државе 
Председник владе 
Министри 
Председник Парламента и вође фракција 
Командант Мађарске војске и 
Начелник генералштаба 

 

И
ме
ну
је

 н
а 

6 
го
ди
на

 

Влада – формирају је  
најјаче партије 

предлаже 

Месне и државне  
самоуправе  
националних и  
етничких 
мањина 

Референдум може да иницира: 
-председник државе 
-200000 грађана бирача 
-50 парламентарних посланика 

Месне самоуправе 
(општинске, градске, 
главног града и 
квартовске, 
жупанијске

Месни 
референдум 

Грађани бирачи (држављани са навршених 18 година) 
 
Бирачко право немају: малолетници, странци, особе под старатељством, особе 
изузете од јавних ствари, они који су правосудном пресудом изгубили слободу) 

 Мађарска војска 

Странци са сталним боравком у Мађарској

Избор:
директан и 

са партијске
 листе

Председник државе
(на 5 година) 

одобрава законе 

Парламент (Народна скупштина) 
     386 посланика, на 4 године 
I. Стални одбори 
Уставни, за правду и припрему закона 
Самоуправни, администр., полиција и ун. сигурн. 
За иностране послове 
За одбрану 
За буџет, порез и финансије 
Привредни 
Социјални, за заштиту породице и здравство 
За заштиту животне околине 
За културу, просвету, науку, спорт, телевизију и 
штампу 
За људска, мањинска и верска права 
 

II Посебни одбори 
Пословнички 
За изборе и проверу мандата 
За имунитет и сукоб интереса 
Пододбор за националну сигурност 

Уставни суд 
15 особа 

Председник 
врховног суда 

Врховни 
тужилац 

Председник и 
потпредседник 
државне фин. 
контроле 

Председник 
Мађарске 
народне банке 

би
ра

 

Повереник Парлам.  
за права грађана 

Повереник Парлам за 
нац. и мањинска 
права 

Повереник Парлам.  
за заштиту података 

би
ра

 

Републички 
повереник 

(хијерарх. проширен) 
службенички апарат 

Именује и разрешава 

Чланови владе: 
 
Министар који управља прем. кабинетом 
Министар за самоуправу и тер. развој 
Министар здравства 
Министар за социј. пол. и рад 
Министар за пољопривреду и развој пров. 
Мин. за привреду и саобраћај 
Министар одбране 
Министар правде и правосуђа 
Мин. за заштиту чов околине и водопривр. 
Мин. иностраних послова 
Министар за културу и просвету 
Министар финансија 
 

Председник владе 
(премијер) 

Премијеров 
кабинет 

За
ко
нс
ки

 п
ре
дл
оз
и 
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„I. fejezet 

A köztársasági elnök 

29. (1) Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, 
és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. 

(2) A köztársasági elnök a fegyveres erők főparancsnoka. 

29/A * (1) A köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre választja. 

(2) Köztársasági elnökké megválasztható minden választójoggal rendelkező 
állampolgár, aki a választás napjáig a harmincötödik életévét betöltötte. 

(3) A köztársasági elnököt e tisztségre legfeljebb egy alkalommal lehet újraválasztani. 

[…] (2) Az Országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja. A 
szükséghez képest többszöri szavazásnak van helye. Az első szavazás alapján 
megválasztott köztársasági elnök az, aki a képviselők kétharmadának szavazatát 
elnyeri. 

(3) Ha az első szavazás alkalmával ezt a többséget egyik jelölt sem nyeri el, az (1) 
bekezdésnek megfelelő új ajánlás alapján újból szavazást kell tartani. A második 
szavazás alapján való megválasztáshoz ugyancsak a képviselők kétharmadának 
szavazata szükséges. 

(4) Ha a második szavazás alkalmával egyik jelölt sem nyerte el a megkívánt 
többséget, harmadszori szavazást kell tartani. Ez alkalommal csak arra a két jelöltre 
lehet szavazni, akik a második szavazás alkalmával a legtöbb szavazatot kapták. A 
harmadik szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki - tekintet nélkül 
a szavazásban részt vevők számára - a szavazatok többségét elnyerte. […]” (Részletek 
a Magyar Köztársaság Alkotmányából) 

 

«I поглавље 
 
Председник републике 

29. (1) Шеф Мађарске је председник републике, који изражава јединство нације 
и бди над демократским уређењем државе. 

(2) Председник републике је главни командант оружаних снага. 

29/А* (1)Председника републике Парламент бира на пет година. 

(2) За председника републике може да се бира сваки грађанин који поседује 
право гласа, и који је до дана избора напунио тридесет пету годину живота. 

(3) Председника републике се може поново бирати на овај положај само још 
једном. 

[...] (2) Парламент тајним гласањем бира председника републике. Ако је 
потребно, може се гласати и више пута. На основу првог гласања изабрани 
председник је онај који је освојио две трећине посланичких гласова. 
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(3) Уколико приликом гласања ову већину није освојио ни један од кандидата, 
треба одржати поново гласање, према наведеном ставу (1). На основу другог 
гласања изабрани председник је такође онај  који је освојио две трећине гласова. 

(4) Уколико приликом другог гласања ни један од кандидата не освоји 
потребну већину гласова, треба одржати треће гласање. У овом случају се може 
гласати само на она два кандидата која су приликом другог гласања освојила 
највише гласова. Председник републике ће према трећем гласању бити онај 
кандидат који је – без обзира на број учесника у гласању – добио већину 
гласова. [...] “ (Изводи из Устава Републике Мађарске) 
 

a) Набројте који су најважнији задаци председника републике! (Наведите три!) 
(0,5 бодова по елементу)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

b) Одредите колико може неко максимално без прекида да буде председник 
републике! (0,5 бодова) 

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

c) Установите на који начин се бира председник републике! (0,5 бодова) 

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

d) Одредите колико кругова је избор председника! (0,5 бодова)  

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

e) Заокружите слово испред реченице за коју мислите да је тачна! (1 бод) 

A) Прва два круга избора су важећа у случају да кандидат освоји две трећине гласова 
посланика. A választás első két fordulója akkor érvényes, ha a jelölt az összes képviselő 
szavazatának a kétharmadát elnyerte. 

B) Прва два круга избора су важећа у случају да кандидат освоји две трећине гласова 
посланика који су присутни.  
 

4 бода  
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Максималан 
број бодова 

Постигнут 
број бодова 

I. Egyszerű, rövid feladatok   
1. Стари Рим 4  
2. Средњевековно цеховско занатство 4  
3. Средњевековна Мађарска 4  
4. Економска теорија XVIII века 4  
5. Мађарска у XVII веку 4  
6. Света Алијанса 3  
7. Мађарска у доба реформи 4  
8. Велика економска криза 3  
9. Хортијево доба 5  
10. 1956 3  
11. Европска Унија 2  
12. Данашња Мађарска 4  

Укупно 44  
    
      
 Наставник који исправља  

 
 Датум: ......................................  
__________________________________________________________________________  
 

   

Elért pontszám / 
постигнут број 

бодова 

Programba beírt pontszám / број бодова 
уписаних у програм 

 

 
I. Egyszerű, rövid feladatok /  
I Једноставни, кратки задаци      

    
      
          

javító tanár /  
наставник који исправља  

Jegyző /  
записничар 

 
Датум/Dátum: ……………………  Датум/Dátum: …………………… 

 
Напомене: 
1. Ако је кандидат започео решавање II. дела писменог испита, онда ова табела и део са 
потписима остају празни ! 
2. Ако се испит током решавања I. дела прекине, односно не наставља се II. делом, онда се 
табела и део са потписима испуњавају !   
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a  
II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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II. 
 
 

Időtartam: 150 perc 
 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  
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Важне информације 
Дајте једносмислене одговоре, примењујте једносмислене ознаке –такође и у 

случају да исправљате!  Трудите се да у одговорима истакнете суштину, немојте 

да прекорачите расположиво место за одговор !  

Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! 

 

Приликом решавања задатака имајте на уму следеће савете! 

• Пажљиво прочитајте задатке!  

• Пажљиво пратите упутства у задацима!  

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

• За решавање сваког задатка користите дозвољена помоћна средства: мапе из 
средњошколског историјског атласа и двојезични речник! 

• Након пажљивог процењивања одговоре по могућству упишите без преправљања!  

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

1. Проблем означен у задатку поставите у времену и простору! 
2. За разумевање задатка искористите изворе, односно средњошколски историјски 

атлас! 
3. Прикупите оне опште појмове (нпр. развој, промена, производња, итд.), односно 

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

4. Уградите у свој састав информације и закључке које дају извори!  
5. Ако је потребно направите скицу, односно концепт! 
6. Откријте догађаје који су претходили проблему, затим узроке, последице! 
7. Формулишите претпоставке, објашњења! 
8. У текст уградите сопствена знања (нпр. имена, године), аспекте, мишљење! 
9. Трудите се да вам реченице буду јасне! 

10. Конципирајте текст и пазите на правопис! 
 

За информацију: 
Аспекти исправљања есеја:  

• разумевање задатка, 

• задовољава садржајним захтевима, 

• композиција одговора, логичност, правилна употреба језика. 

 
Желимо вам пуно успеха у раду! 
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Пажљиво прочитајте! 
 
Од следећих наведених задатака треба урадити укупно четири. 
 
Избор се врши по следећим критеријумима:  
За израду: 

Два кратка и два дугачка задатка, међу којима се сваки односи на различито 
раздобље и барем два се односе на мађарску историју.  

 
Пажљиво проучите задатке! 

 Редни 
број Раздобља, теме Тип задатка 

13. Западна Европа у XVI-XVII веку кратак 

14.  Тридесетогодишњи рат дугачак 

15. Формирање тројног савеза кратак 
Светска 
историја 

16. Сарадња савезних сила дугачак 

17. Мађарска у Арпадово доба кратак 

18. Протеривање Турака дугачак 

19. Међународна позадина нагодбе кратак 

20. Привредни односи у доба реформи дугачак 

21.  Гембешов политички пут кратак 

Мађарска 
историја 

22. Кадарово доба дугачак 

Након проучавања задатака заокружите редни број изабраног задатка! 

Проверите исправност избора испуњавањем следеће табеле!  

Аспекти избора задатка Да 
Изабрали сте четири задатка?  
Изабрали сте барем два задатка из мађарске историје?  
Изабрали сте барем један задатак из светске историје?  
Изабрали сте два кратка и два дугачка задатка?  
Сва четири изабрана задатка су из различитих раздобља?  
(Раздобља су у табели одвојена дуплом линијом.) 

 

Једносмислено сте означили изабране задатке?  
 

Од задатака урадите само четири изабрана задатка, остало оставите празно! 

Приликом израде одговора може се писати скица (концепт) ! 
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13. Задатак је у вези Западне Европе у XVI-XVII веку.  (кратак) 
Прикажите на основу извора и сопственог знања развој капиталистичке привреде 
и друштва у Енглеској у XVI веку! 
 
 
„Először John Pomer, aki mint hisszük, igen kegyetlen ember, mihelyt birtokba 
jutott, erőszakkal elvette és elrabolta az Ön szegény alattvalóitól azokat a legelőket, 
amelyeket használtak. Ezeket bekerítette, és nemrégiben ezekhez sövénnyel még más 
földeket is hozzávett, és az egészet saját személyes hasznára és javára vette bir-
tokába.” (Földjükről elűzött angol parasztok panaszos levele a királyhoz) 
 

«Прво је Џон Помер, за кога верујемо да је заиста немилосрдан човек, чим је 
ступио у посед, насилно узео и отео од Ваших сиромашних поданика оне 
пашњаке које су они користили. Оградио их је, а недавно је купио и неке друге 
и исто тако преградио живицом, и све то узео у посед за своју личну корист и 
добробит.“ (Тужбено писмо енглеских сељака, протераних са својих земљишта, краљу) 
 
„Az angolok szerint a városi élet méltatlan a nemesemberhez. Így aztán valamennyi 
nemes faluhelyen él, erdők vagy szántóföldek közepén. Idejüket is vidékies fogla-
latosságokkal töltik, gyapjúval, jószággal kereskednek, és a szemükben nincs semmi 
szégyellnivaló abban, ha valaki a föld megművelésével próbál vagyonosodni.” (Olasz 
utazó a XV. századi Angliáról) 
 

„Енглези мисле да је градски живот недостојан племићима. Тако сви племићи 
живе на селу, усред шуме или оранице. И своје време испуњавају сеоским 
занимањима, тргују вуном и стоком, и мисле да није срамота ако неко покуша 
да се обогати обрађивањем земље.“ (Италијански путник о енглеској у XV веку) 
 
 „Egy hatalmas nagy teremben 
Kétszáz szövőszék áll rendbe. 
És kétszáz ember serényen 
dolgozott biz e székeken. 
Mindegyik mellett kis gyerek 
vetülék orsót csévélget.” 
(XVI. századi angol versike) 
  
„У једној огромној хали 
двеста разбоја стоји у реду. 
И двеста људи марљиво 
ради за овим разбојима. 
Поред сваког мало дете 
влакно на вретено намотава.“ 
(Енглеска песмица из XVI века) 
 
 
„[…]  bőség és sokaság mindabból, ami az ember életében a legfontosabb: gabonából, 
gyapjúból, húsból, halból, továbbá kőszénből és vasból; […] külkereskedők 
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testületekbe szervezett társaságainak sokasága, akik hajókat küldenek az ismert világ 
nagyobb részébe […]” (XVII. századi angol szerző hazájáról) 
  
„[...] изобиље и мноштво свега онога што је у људском животу најважније: 
житарице, вуне, меса, рибе, затим каменог угља и гвожђа; [...] мноштво 
спољнотрговинских друштава организованих у интересне заједнице, који шаљу 
бродове у већи део познатог света [...]“ (Енглески аутор из XVII века о својој 
домовини) 
 
..…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Могући  Постигнут Аспекти 
број 

Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 6  
Откривање чињеница битних за догађаје 8  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 28  
 Делилац 4 
Број испитних бодова 7  
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14. Задатак се односи на тридесетогодишњи рат.   (дугачак) 
Прикажите на основу извора, сопственог знања и уз помоћ средњошколског 
историјског атласа пут који је водио у тридесетогодишњи рат, као и завршетак 
рата Вестфалским миром! 
 

 
Савезници и супротности у Европи око 1610. 

Harc a területekért = Борба за територије 
A hercegek függetlenségéért = За незавосност принчева 
Harc a függetlenségért = Борба за независност 
Harc az európai elsőségért = Борба за првенство у Европи 
Protestans unió = протестантска унија 
Katolikus liga = католичка лига 
Spanyol habsburgok = шпански Хабсбурзи 
Habsburg ház = кућа Хабсбурга 
 
 „V. 3. […] az alattvalókat, akár katolikusok, akár ágostai hitvallásúak, vallásuk miatt 
sehol megvetni nem szabad. 

VII. 1. Ő császári felsége, a birodalom összes rendjei egybehangzó véleménye alapján 
jónak találtatott, hogy ugyanazt a jogot és kedvezést […] a katolikus rendeknek és 
alattvalóknak épp úgy, mint az ágostai hitvallás követőinek biztosítanak, azokra is 
kiterjesszék, akiket reformáltaknak neveznek. 

VIII. 2. […] Mindenekfelett pedig a birodalom összes rendjeinek szabadon és 
mindörökké jogában álljon egymás között és az idegenekkel védelmük és 
biztonságuk érdekében szövetségeket kötni. […] 

VIII. 3. E békekötés ratifikálásától számított hat hónapon belül a birodalmi gyűlést 
egybe kell hívni […] továbbá tárgyaljanak és intézkedjenek a római király választása 
ügyében. [...]” (Részletek vesztfáliai békéből I.) 
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 „V 3. [...] поданици, било да су католичке или агостинске вере, због вере се нигде не 
смеју потцењивати. 
 
VII 1. Његово царско Височанство, на основу сложног мишљења свих сталежа царства 
сматра за добро, да иста права и повластице [...] осигурају католичким сталежима и 
поданицима, исто тако као и поданицима агостинске вере, а да се прошири и на оне 
које називају реформатима. 
 
VIII 2. [...] Изнад свега је свим сталежима царства слободно и вековно право да у 
интересу одбране и сигурности, међусобно а  са странцима склапају савезе. [...] 
 
VIII 3. У року од шест месеци од ратификације мировног споразума треба сазвати 
царску скупштину [...] даље треба да се договарају и предузимају мере око избора 
римског краља. [...]“ (Делови из Вестфалског мира, I) 
 
„70. Először, hogy a legfőbb uralom, a szuverenitás jogai és minden más jog a metzi, 
touli és verduni püspökségek és ugyanezen nevű városok felett [...] a jövőben a 
francia koronára fognak tartozni... 

73. Harmadszor, a császár mind a saját, mind a felséges osztrák ház, mind pedig a 
birodalom nevében minden jogról, tulajdonjogról, uralomról, birtoklásról és 
joghatóságról, amely eddig őt illette, lemond […] Mindezt, egyenként és összesen a 
legkeresztényibb királyra, a francia királyságra ruházza át. 

74. […] Továbbá az összes hűbéresek, lakosok, alattvalók, emberek, városok, várak, 
kastélyok, földes uraságok, erődök, erdők, erdőségek, arany-, ezüst- és más bányák, 
folyók, patakok, legeltetési jogok és az összes regálék és járulékos szolgáltatások 
kivétel nélkül mostantól kezdve örökké a legkeresztényibb királyt, a francia koronát 
illetik. ]…] sem egy herceg az ausztriai házból nem bitorolhat, sem nem gyakorolhat 
jogot vagy hatalmat e területeken, akár a Rajnán inneni és akár a Rajnán túli 
területeken. A Rajna két partja és a határos tartományok lakosai között a 
kereskedelem és a közlekedés szabad legyen, főként pedig a rajnai hajózás legyen 
szabad.” (Részletek vesztfáliai békéből II.) 

„70. Прво, да највиша власт, право суверенитета и свако друго право над 
мецком, тулском и вердунском бискупијом и градовима истог имена [...] 
убудуће спада под француску круну... 
73. Треће, цар се у своје, и у име величанствене аустријске династије (куће), и у 
име царства одриче свих права, имовинских права, владавине, поседа, правне 
власти, која су му до сада припадала [...] Све ово, појединачно и скупно, 
преноси на најхришћанскијег краља, на француску краљевину. 
74. [...] Даље сви феуди, становници, поданици, људи, градови, тврђаве, 
замкови, властелини, утврђења, шуме, горја, рудници злата, сребра и други 
рудници, реке, потоци, права напасања и све регале и услуге које следују без 
изузетка од сада и занавек припадају најхришћанскијем краљу, француској 
круни. [...] ни један принц из аустријске династије (куће) не може да узурпира, 
ни да примењује право или власт на овим територијама, било то територија од 
Рајне или преко Рајне. Међу становницима две обале Рајне и пограничним 
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провинцијама трговина и саобраћај треба да буду слободни, а првенствено 
рајнска пловидба да буде слободна.“ (Делови из Вестфалског мира, II) 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Могући  Постигнут Аспекти 
број 

Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 6  
Коришћење извора 10  
Откривање чињеница битних за догађаје 12  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 48  
 Делилац 3 
Број испитних бодова 16  

 
15. Задатак се односи на другу половину XIX века.   (кратак) 
Прикажите на основу извора и сопственог знања формирање и циљеве тројног 
савеза! 
 
„25. Bosznia és Hercegovina tartományokat Ausztria-Magyarország fogja megszállni 
és kormányozni.” (A berlini kongresszus jegyzőkönyvéből; 1878) 

„25. Провинције Босна и Херцеговина ће Аустрија-Угарска запосести и владати 
њима.“ (Из записника са Берлинског конгреса; 1878.) 
 
 „Kötelezik magukat, hogy az esetleg felmerülő, általános jellegű politikai és 
gazdasági kérdések megvitatásában részt vesznek, és ezenkívül ígéretet tesznek, 
hogy saját érdekeik figyelembevételével egymást kölcsönösen támogatják. 

II. cikkely. Abban az esetben, ha Olaszországot közvetlen provokáció nélkül 
Franciaország bárminő okból megtámadná, a két másik szerződő fél köteles a 
megtámadott felet minden erejével segíteni és támogatni. 
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Ugyanez a kötelezettség hárul Olaszországra, ha Franciaország Németországot 
közvetlen provokáció nélkül megtámadná. 

V. cikkely. […] Kötelezik magukat, hogy mostantól kezdve a háborúban való közös 
részvétel valamennyi esetében csak együttesen, kölcsönös megállapodás alapján 
fognak fegyverszünetet, békét vagy szerződést kötni. 

VI. cikkely. A Magas Szerződő Felek kölcsönösen megfogadják, hogy a jelen 
szerződés tartalmát és létrejöttét titokban tartják. 

VII. cikkely. A jelen szerződés a ratifikációk kicserélésének napjától számított öt évig 
marad érvényben.” (Hármas szövetség; 1882) 

 

„Обавезују се да у случају настанка политичких и економских питања општег 
карактера учествују у њиховој расправи, а осим тога дају обећање да се, 
узимајући у обзир сопствене интересе, међусобно подржавају. 

II параграф. У случају да Француска из било ког разлога без директне 
провокације нападне Италију, две друге потписнице уговора су обавезне да 
нападнуту страну свом својом снагом помажу и подржавају. 

Иста обавеза важи и за Италију, у случају да Француска без директне 
провокације нападне Немачку. 

V параграф. [...] Обавезују се да ће од сада, заједничким учешћем у рату, у свим 
случајевима само заједно, на основу узајамног споразума, објављивати обуставу 
ватре, мир или везивати уговор. 

VI параграф. Високе уговорне стране се међусобно заричу да ће садржај и 
настанак овог уговора држати у тајности. 

VII параграф. Овај уговор важи пет година од дана измене ратификација.“  

(Тројни савез; 1882.) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

1. Енглеска 
2. Русија 
3. Француска 
4. Немачка 
5. САД 
6. Јапан 
 
*заједно са 
Сибиром 

Велике силе и њихове колоније у 1914: 
 
Држава        милиони    милиони 

          км2   становника 

 Економски редослед великих сила у 
1914: 
 
1. САД 
2. Немачка 
3. Енглеска 
4. Француска 
5. Јапан 
6. Русија 
 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / 36 2008. május 7. 
0802 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Могући  Постигнут Аспекти 
број 

Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 6  
Откривање чињеница битних за догађаје 8  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 28  
 Делилац 4 
Број испитних бодова 7  

 
16. Задатак је у вези историје Другог светског рата.   (дугачак) 
Анализирајте на основу извора и сопственог знања сарадњу савезничких сила у II 
светском рату! Прикажите важнија питања о којима се дискутовало на 
конференцијама! 
 
„Másodszor, nem kívánnak semmiféle olyan területi változásokat, amelyek nem 
egyeznének meg az érdekelt népek szabadon kifejezett óhajával. 
Harmadszor, tiszteletben tartják minden nép jogát arra, hogy megválassza azt a 
kormányformát, amely alatt élni akar; kívánják továbbá, hogy állítsák vissza 
mindazoknak a népeknek szuverén jogait és önkormányzatát, amely népeket ettől 
erőszakkal megfosztottak. 
Negyedszer, fennálló kötelezettségeik kellő tiszteletben tartása mellett arra 
törekednek, hogy minden állam, legyen az nagy vagy kicsi, győztes vagy legyőzött, 
egyenlő feltételekkel vegyen részt a világkereskedelemben…” (Az Egyesült Államok 
elnökének és Nagy-Britannia miniszterelnökének közös nyilatkozata; 1941) 
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«Друго, не желе никакве територијалне промене које нису у сагласности са 
слободно израженом жељом заинтересованих народа. 
Треће, поштују право сваког народа да сам изабере облик владавине под којим 
жели да живи; даље желе да се свим оним народима, од којих је то насилно 
одузето, врате суверена права и аутономија.  
Четврто, поред одговарајућег поштовања  постојећих обавеза, теже да свака 
држава, била она велика или мала, победник или побеђен, под истим условима 
учествује у светској трговини...» (Заједничка изјава председника Сједињених Држава 
и премијера Велике Британије; 1941.) 

 „A Szovjetunió által tántoríthatatlanul folytatott, fent említett elvekre támaszkodó és 
nagyszámú aktában és okmányban kifejezésre jutó politikának megfelelően a szovjet 
kormány kifejezi egyetértését az Egyesült Államok elnöke, Roosevelt úr és Nagy-
Britannia miniszterelnöke, Churchill úr nyilatkozatának alapelveivel, a jelenlegi 
nemzetközi helyzetben oly nagy jelentőséggel bíró elvekkel.” (A Szovjetunió 
kormányának nyilatkozata az Atlanti Chartához való csatlakozásáról; 1941) 

«Одговарајући непоколебљивој, на основу горе наведених принципа вођеној 
политици Совјетског Савеза,  која је изражена у великом броју аката и 
докумената, совјетска влада изражава своје слагање са основним принципима 
изјаве председника Сједињених Држава, господина Рузвелта и премијера 
Велике Британије, господина Черчила, принципима који имају толико велики 
значај у тренутној међународној ситуацији.» (Изјава владе Совјетског Савеза о 
прикључивању Атлантској  Повељи; 1941.) 
 
„Churchill: […] Nézetünk szerint Lengyelországot mindenképpen Németország 
rovására kell kielégíteni. […] Én Németország felosztása mellett vagyok. […] 
Szeretném hangsúlyozni, hogy Németországban minden baj gyökere Poroszország. 
[…] Úgy vélem, a déli tartományokat könnyű elválasztani Poroszországtól és 
bekebelezni a dunai föderációba. A Duna-medencében élő emberek nem okoznak 
háborút. 

Sztálin: Nekem nem tetszik az újabb államegyesülések terve. Ha Németország 
felosztása mellett döntünk, nem kell újabb egyesüléseket létrehozni. […] Ami a 
Németország egyes tartományaiból való németeket illeti, mindannyian egyforma 
hevességgel küzdenek […] nem szabad a dunai államoknak valamilyen új, 
életképtelen egyesülését létrehoznunk. Magyarországnak és Ausztriának külön-
külön kell léteznie.” (A teheráni konferencia jegyzőkönyvéből; 1943) 

«Черчил: [...] По нашем мишљењу, Пољску у сваком случају треба задовољити 
на штету Немачке. [...] Ја сам за поделу Немачке. [...] Желео бих да нагласим да 
је у Немачкој корен сваке невоље Пруска. [...] Мислим да је јужне провинције 
лако одвојити од Пруске и припојити их у  дунавску федерацију. Људи који 
живе у Дунавском басену не изазивају рат. 
Стаљин: Не свиђа ми се план поновног уједињења државе. Ако се одлучимо за 
расподелу Немачке, не треба стварати нова уједињења. [...] Оно што се  односи 
на Немце из појединих немачких провинција, сви се они боре истом жестином 
[...] не сме се дунавским државама створити некакво ново уједињење 
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неспособно за живот. Мађарска и Аустрија треба да постоје посебно.» (Из 
записника Техеранске конференције; 1943.) 
 
„Jussunk dűlőre a balkáni ügyekben. […]  Miközben ezt fordították, egy fél ív 
papírra felírtam: 

Románia, Oroszország 90% a többiek 10%, Görögország, Nagy-Britannia 90% 
Oroszország 10% (Az USA-val egyetértésben) Jugoszlávia 50-50%, Magyarország 50-
50%, Bulgária, Oroszország 75% a többiek 25%.” (Churchill visszaemlékezései az 1944-es 
moszkvai tárgyalásokra) 

«Да рашчистимо балканске ствари. [...] Док су ово преводили, на пола листа 
папира сам записао: 
Румунија, 90% Русија а остали 10%, Грчка, 90% Велика Британија а Русија 10% (у 
сагласности са САД), Југославија 50%-50%, Мађарска 50%-50%, Бугарска, Русија 
75% а остали 25%.» (Черчилова сећања на Московске преговоре 1944.) 
 
„Sztálin: […] Az oroszokkal szembeni ellenséges érzelmük eltűnt […] javul a 
viszonyuk az oroszokhoz. […] Ez az a […] körülmény, amely az ideiglenes lengyel 
kormány tagjainak népszerűségét biztosítja. […] Természetesen jobb, ha van egy 
választott kormány, csakhogy ezt eddig gátolta a háború. Úgy véli, nincs már messze 
az a nap, amikor Lengyelországban meg lehet majd tartani a választásokat.” (A jaltai 
konferencia jegyzőkönyvéből; 1945) 

«Стаљин: [...] Њихово непријатељско осећање према Русима је нестало [...] 
њихов однос према Русима се побољшава. [...] То је та [...] околност која 
осигурава популарност свим члановима привремене пољске владе. [...] Наравно 
да је боље ако постоји једна изабрана влада, само што је то сада рат спречавао. 
Мислим да више није далеко дан када ће се у Пољској моћи одржати избори.» 
(Из записника конференције на Јалти; 1945.) 
 
„A szövetségeseknek nem szándékuk megsemmisíteni vagy rabszolgaságba vetni a 
német népet. A szövetségeseknek az a szándéka, hogy alkalmat nyújtsanak a német 
népnek arra, hogy felkészülhessen életének demokratikus és békés alapon történő 
újjászervezésére. Ha a német nép erőfeszítései állhatatosan e célra fognak irányulni, 
akkor idővel lehetségessé válik, hogy elfoglalhassa helyét a világ szabad és békés 
népei között. […] 

A német népet meg kell győzni arról, hogy teljes katonai vereséget szenvedett, és 
nem kerülheti el a felelősséget a saját magának okozott szerencsétlenségért.” (A 
potsdami értekezlet a német nép felelősségéről; 1945) 

«Савезници немају намеру да униште или ставе у ропство немачки народ. 
Савезници желе да пруже прилику немачком народу да се припреми на 
поновну организацију живота на демократским и мирним основама. Ако се 
стремљења немачког народа истрајно усмере ка том циљу, онда временом може 
бити могуће да заузме место у свету међу слободним и мирним народима. [...] 
Немачки народ треба уверити да је претрпео потпуни војни пораз и да не може 
да избегне одговорност за несрећу коју је сам себи узроковао.» (Потсдамска 
конференција о одговорности немачког народа; 1945.) 
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Черчил, Труман и Стаљин се рукују, у Потсдаму 
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Могући  Постигнут Аспекти 
број 

Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 6  
Коришћење извора 10  
Откривање чињеница битних за догађаје 12  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 48  
 Делилац 3 
Број испитних бодова 16  
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17. Задатак се односи на Мађарску у доба Арпадовића.   (кратак) 
Прикажите и упоредите на основу извора законе Светог Ласла и Кењвеш 
Калмана! 
 

„1. Bármely előkelő rokonának lopásáról 

Mindenekelőtt esküvel elhatároztuk, hogy ha főembernek bármilyen rokonát lopás 
bűnében találják egy tyúk értékén túl, semmiképpen se rejthesse el vagy védhesse 
meg őt közülük senki. Azt is akarjuk, hogy magát a tolvajt, hacsak nem menekül az 
egyházba, akasszák fel, és egész vagyona vesszen el.  

2. A rabszolga tolvajlásáról 

Ha a rabszolga lopás bűnében találtatik, ne válthassa meg orrát fizetséggel, kivéve, 
ha az egyházba menekül, vagy a király udvarába vagy a püspök lábaihoz, és ha 
idemenekül az, aki őrizte, ne részesüljön a tolvaj vagyonából. Ha pedig másodszor is 
elfogják, akasszák fel. 

8. Az emberölésről 

Ha valaki kardját kirántva embert öl, királyi ítélet végett vessék börtönbe, és minden 
vagyonát osszák három részre, tudniillik szőleit, földjeit, szolgálónépét és 
rabszolgáit, s ebből két részt adjanak a megölt rokonainak, a harmadikat pedig a 
gyilkos gyermekeinek és feleségének. Ha pedig vagyona kisebb értékű, mint száztíz 
penza, szabadságát is veszítse el. 

13. Egyházi személy lopásáról 

Ha egyházi rendű személy libát vagy tyúkot, gyümölcsöt vagy ehhez hasonlót lop, 
csupán a mester fenyítse meg vesszőzéssel, de amit lopott, adja vissza, ha ezeknél 
nagyobb dolgot lop, püspöke fokozza le, és a világi bíróságtól nyerjen büntetést.” (I. 
(Szent) László ún. II. törvénykönyvéből; 1077 körül) 

 
„1. О крађи коју је починио било који рођак неког високог племића  

Пре свега, под заклетвом смо одлучили да ако било ког рођака неког члана високог 
племства затекну у крађи, при којој је вредност украдене ствари већа од вредности 
једне кокошке, нека се ни у ком случају, нико не усуди од њих да га сакрије или брани. 
Желимо и то, да лопова, једино ако не побегне у цркву, обесе, а цела имовина да му се 
одузме 
 
2. О крађи коју је починио роб 

Ако се роб ухвати у греху крађе, нека не спасава своју главу исплатом, осим у 
случају да побегне у цркву, или у краљев двор или на ноге бискупу, и ако ту 
побегне, онај ко га је чувао не сме имати удела у имовини лопова. Ако га и 
други пут ухвате, нека га обесе. 
 

8. О убиству човека 

Ако неко исуче мач и убије човека, на крају краљеве пресуде нека се стави у 
затвор, а целокупна имовина да му се подели на три дела, наиме његове 
винограде, земљу, слуге и робове, а од тога две трећине  нека дају рођацима 
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убијеног, а трећу деци и жени убице. Ако му је имовина мање вредности од сто 
десет пенза, нека изгуби своју слободу. 

13. О крађи коју је починила црквена особа 

Ако особа из црквеног сталежа украде кокошку или гуску, воће или нешто 
слично томе, нека га само његов учитељ казни шибањем, а оно што је украо 
нека врати, а ако украде веће ствари од наведених, бискуп нека му одузме чин, 
а световни суд нека му одреди казну.“ (Из тзв. II законика (светог) Ласла I; око 
1077.) 
 

„11. Ha valaki vasárnapon vagy nagyobb ünnepeken nem megy az ő kerületének 
egyházába, verésekkel javítsák meg. 

22. Akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak, vagy fákhoz, forrásokhoz és 
kövekhez ajándékokat visznek, bűnükért egy ökörrel fizessenek.” (I. (Szent) László I. 
törvénykönyvéből) 

„11. Ако неко не оде недељом и на веће празнике у цркву свога округа, нека га 
науче памети батинама. 

22. Они који према паганским обичајима приносе жртве поред бунара, или носе 
поклоне код дрвета, извора и стена,нека плате једним волом за свој грех.“ (Из I 
законика (светог) Ласла I) 
 

„14. Az egyházi személyek mentességéről a világi bíráskodás alól 

Világi bíró ne merészkedjék pecsétjét egyházi személyre küldeni. 

50. Különböző gyilkosságok ügyében illetékes bíróságokról 

c) Az egyszerű gyilkosságokat pedig az esperes és a világi bíró együtt ítéljék meg, s a 
kilencedet és a tizedet egymás között osszák meg. 

51. Az elfogott tolvaj bíró elé állításáról 

a) Az elfogott tolvajt három napig tartsák megkötözve, de kezeit ne pörköljék meg, és 
ne égessék meg tűzzel, a negyedik napon pedig vezessék a bíró elé.” (Könyves Kálmán 
I. törvénykönyvéből; 1100 körül) 

 

„14. О заштићености црквених личности од световног суда 
Световни судија да се не усуди да свој печат пошаље на црквену личност. 

50. О меродавним судовима у стварима различитих убистава 
ц) Једноставно убиство треба заједно да осуде декан (прота) и световни судија, а 
деветину или десетину треба међусобно да поделе. 

51. О постављању ухваћеног лопова пред судију 
а) Ухваћеног лопова треба три дана држати везаног, али му руке не треба 
прљити ватром, и уопште га не треба пећи ватром, а четвртог дана га треба 
извести пред судију.“ (Из I законика Кењвеш Калмана; око 1100.) 
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Могући  Постигнут Аспекти 
број 

Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 6  
Откривање чињеница битних за догађаје 8  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 28  
 Делилац 4 
Број испитних бодова 7  
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18. Задатак је у вези протеривања Турака.     (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања процес протеривања Турака, као 
и његов крајњи исход и дејство на развој Мађарске! 

 
Ослобађање Мађарске од турске власти 

A török hódoltság határa 1683-ig – граница турских освајања до 1683. 
A török hódoltság határa 1689 után – граница турских освајања после 1689. 
A visszafoglalás éve – година поновног заузимања (враћања) 
Csata helye és éve – место и година борбе 
Hadműveletek; Karlóca  Békekötés – ратне операције; Карловци,   склапање мира 
 
Хронологија: 
 

1687.    Царске трупе побеђују Турску код Нађхаршања, затим заузимају Ердељ.  
1688 Одбор под вођством владике Леополда Колонића израђује основне 

принципе управљања Мађарском. 
1697 Еуген Савојски, главни командант царских снага Мађарске, код Сенте 

поражава турске трупе. 
 

„1. Ez oly nagy s örökké hálával említendő jótéteményeknek emlékezetére, s 
alázatosan kedveskedő lelküknek mindenkorra felismerhető hálája jeléül [...] Ő 
császári és királyi fenségének saját ágyékából származott fiúörökösei közül az 
elsőszülöttet fogják törvényes királyuknak s uruknak ismerni.” (Az 1687-es 
országgyűlés határozata a Habsburgok örökös királyságáról.) 
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„1. Ради сећања на велика доброчинства спомињана с вечном захвалношћу и 
као знак увек препознатљиве захвалности наше душе [...] признаће за свог 
законитог краља и господара само из редова мушких потомака горе споменутог 
царског и краљевског височанства, и то прворођеног.“ (Из одлука земаљске 
скупштине о наследном краљевству Хабсбурговаца; 1687.) 
 

„[…] elfogadtuk és kegyelmesen elhatároztuk: hogy a görög szertartású keleti 
egyházhoz tartozók szokása és szabálya szerint szabadon használjátok a régi naptárt 
és ahogyan eddig, a jövőben is sem egyházi, sem világi rendek nektek 
kellemetlenséget ne okozzanak, hanem szabadságtokban legyen magatok között saját 
hatalmatokból rác nemzetiségű és nyelvű érseket állítani, akit az egyházi és a világi 
rend közösen választ. Az érsek pedig szabadon rendelkezhetik a görög szertartású 
összes keleti egyházakkal, püspököket szentelhet, a monostorokba papokat 
helyezhet, a szükség szerint templomokat építhet a saját hatalmából, a városokba és 
falvakba rác papokat helyezhet.” (I. Lipót szerbeknek nyújtott kiváltságleveléből – 1690) 
 

„[...] прихватили смо и милостиво одлучили: да припадници источне цркве 
грчког обреда по својим обичајима и правилима слободно користе стари 
календар и, као и до сада, да вам и убудуће нико од сталежа  не узрокује 
непријатности, него да сте слободни да међу собом од властитих снага 
поставите архиепископа рацке националности и језика, кога црквени и 
духовни сталеж заједно изабере. Архиепископ ће слободно да располаже свим 
источним црквама грчког обреда, да рукополаже владике, поставља 
свештенике у манастире, по потреби гради цркве од сопствене снаге, у градове 
и насеља поставља рацке свештенике.“ (Из повеље о привилегијама пруженим 
Србима, Леополд I – 1690.) 

 
„Először. Semmit sem változtatunk az Erdélyben bevett vallások ügyében, ez idő 
szerint meglevő templomaik, iskoláik, lelkészségeik tekintetében, és nem vezetünk 
be más papságot vagy egyházi személyeket. […] 
Másodszor. Megerősítjük a magyar királyok, valamint Erdélynek Magyarországtól 
való különválása idejében, valamennyi erdélyi fejedelem által hűséges karainak 
juttatott összes adományozásokat, átruházásokat, kiváltságokat. […] 
Ötödször. Minden hivatalt erdélyi honosokkal töltünk be, tehát magyarokkal, 
székelyekkel és szászokkal, nem tévén különbséget közöttük vallási szempontból. 
[…] 
Tizedszer. A közügyek megtárgyalása, az igazságszolgáltatás és [...] az évi 
országgyűlések meghirdetését kormányzónkra s a titkos tanácsra bízzuk: de 
mindannak megerősítését, amit ezeken tárgyalnak, saját személyünknek tartjuk fenn. 
[...] 
Tizenkettedszer. Béke idején (amit a béke istene adjon meg mielőbb) 50 000 birodalmi 
tallér, Magyarország és Erdély elleni háború esetén pedig 400 000 rénes forint adóval 
leszünk elégedettek. […] 
Tizenhetedszer. Nem terheljük a tartományt nagy és szükségtelen őrsereggel, melyet 
részben a helyi katonaságból szervezünk és kincstárunkból látunk el; élére azonban 
német tábornokot állítunk, kinek a kormányzóval, az államtanáccsal és az erdélyi 
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hadsereg főkapitányával hadügyekben majd a kölcsönös kapcsolatot kell tartania.” 
(Az I. Lipót által 1691-ben kiadott Diploma Leopoldinumból) 
 

„Прво. Ништа нећемо променити у ствари коришћених вера у Ердељу, у ово 
време постојећих цркава, школа, у духовном погледу, и нећемо увести ново 
свештенство или црквене личности. [...] 
Друго. Потврђујемо све поклоне, преносе, привилегије даване верним 
сталежима са стране  свих ердељских кнежева и за време мађарских краљева и 
након освајања Ердеља од Мађарске. [...] 
Пето. Све уреде ћемо испунити онима који су рођени у Ердељу, дакле 
Мађарима, Сикуљцима и Сасима, не чинећи разлику међу њима са аспекта 
вере. 
Десето. Расправљање јавних ствари, правосуђе и [...]објављивање годишње 
скупштине поверавамо нашем гувернеру и тајном савету: али потврду свега 
онога о чему се тамо расправљало, задржавамо себи. 
Дванаесто. У време мира (што ће бог мира дати што пре) са 50 000 царских 
талира, а у случају рата против Мађарске и Ердеља са 400 000 форинта пореза 
ћемо бити задовољни. [...] 
Седамнаесто. Провинцију нећемо оптерећивати великом и непотребном 
стражом, коју једним делом организујемо из локалне војске а опскрбљујемо из 
наше ризнице, али на чело, међутим, ћемо поставити немачког генерала који 
треба у ратним стварима да одржава узајамну везу са гувернером, државним 
саветом и главним капетаном ердељске војске.“ (Из Дипломе Леополдинум коју је 
1691. издао Леополд I) 
 
„A Temesvár vára alá vetett tartomány minden kerületével és a köztük folyó 
folyókkal együtt maradjon a magas Török Birodalom birtokában és hatalmában, és 
Erdély felől határai legyenek Erdélynek Valachia határától a Maros folyóig a fenti 
szakaszban meghatározott határvonala, továbbá a Marostól a Tisza folyóig a 
Marosnak innenső partjai, a Tiszától a Dunáig pedig a Tisza folyó innenső partjai 
alkossák a határvonalat. 

Erdély területe, amint most a császári felség birtokában és hatalmában van, 
ugyanannak az uralma alatt maradjon.” (Részlet a karlócai béke szövegéből; 1699. január 
26.) 
 

„Потчињена провинција код Темишварске тврђаве са свим реонима и рекама 
које туда протичу нека остане у поседу и власти високе Турске царевине, а 
омеђана је према Ердељу границом од међе Влашке до реке Мориша, у горњем 
подручју одређеном границом, даље од Мориша до реке Тисе овом овом 
обалом Мориша, а од Тисе до Дунава овом обалом Тисе да образују границу. 
Провинција Ердељ, која се сада налази у поседу и власти царског височанства, 
остаје под његовом управом.“ (Део из текста Карловачког мира; 26. јануар 1699.) 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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Могући  Постигнут Аспекти 
број 

Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 6  
Коришћење извора 10  
Откривање чињеница битних за догађаје 12  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 48  
 Делилац 3 
Број испитних бодова 16  

 

19. Задатак се односи на Нагодбу.    (кратак) 
Прикажите на основу извора, сопственог знања и средњошколског историјског 
атласа међународну позадину Нагодбе! 
 
„A monarchia államjogi viszonyainak rendezésére 1860-diki október 20-dikán 
kibocsátott diplománkban, a sanctio pragmatica alapján és teljhatalmunk erejénél 
fogva, úgy saját magunknak, mint az uralkodásban törvényes utódainknak 
zsinórmértékűl jónak látván elhatározni és megrendelni, hogy a törvények 
hozásának, módosításának és megszüntetésének joga csak az országgyűlések, 
illetőleg a birodalmi tanács közreműködésével fog gyakoroltatni, s tekintve, hogy e 
jognak életbeléptetése végett a gyakorlat bizonyos rendjére s módjára van szüksége, 
miniszteri tanácsunk meghallgatása után kinyilatkoztatjuk, rendeljük és hirdetjük.” 
(A februári pátens) 
 

„У повељи издатој 20. октобра 1860. у вези сређивања државно-правних односа 
монархије, на основу Sanctio pragmatica-е и држећи се наше потпуне власти, 
како нама самима, тако и нашим законским наследницима у владавини, 
сматрајући за добре смернице одлучујемо и наређујемо, да ће право доношења, 
модификације и укидања закона примењивати у сарадњи са скупштином, 
односно царским саветом, а с обзиром да ступање на снагу исказује потребу 
одређеног реда и начина у пракси, након саслушања министарског савета 
откривамо, наређујемо и оглашавамо.“ (Фебруарски патент) 
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„Mindenekfelett szem előtt tartom a birodalom biztonságát (melyet a sanctio 
pragmatica is szem előtt tartott), arra kell törekedni, hogy mind a birodalom 
biztonsága eléressék, mind a magyar alkotmány alaptörvényei a lehetőségig 
fenntartassanak, mind a Lajtán túli országok alkotmányos szabadsága kifejtessék és 
teljesen biztosíttassék.” (A Húsvéti cikk; 1865) 
 

„Пре свега имам у виду сигурност империје (коју је имала у виду и Sanctio 
pragmatica), треба настојати да се постигне потпуна сигурност империје, да се 
по могућности одреже закони из устава Мађарске, да се објасни и обезбеди 
уставом загарантована слобода држава из Лајте.“ (Ускршњи чланак ; 1865.) 
 

„A császár segítségemre sietett, és összedugtuk a fejünket, átböngésztük Itáliai egész 
térképét, ürügyet keresve a háborúra. Ez korántsem ment könnyen. Miután 
sikertelenül átvizsgáltuk az egész félszigetet, végül Massába és Carrarába 
érkeztünk.” (Cavour visszaemlékezése a plombières-i találkozóról; 1858) 
 
„Цар је пожурио да ми помогне, размишљали смо, претражили мапу целе 
Италије, тражећи изговор за рат. То уопште није ишло лако. Након што смо 
безуспешно прегледали цело полуострво, коначно смо стигли у Масу и 
Карару.“ (Кавурова сећања на сусрет у Пломбијеру; 1858.) 
 
„Ez a haza többé nem a rómaiak és a középkornak Itáliája, most már nem az idegen 
nagyravágyások nyílt mezeje, hanem az olaszok Olaszországa lesz.” (Viktor 
Emmánuel  az olasz parlament megnyitásának alkalmából; 1860) 
 

„Ова домовина није више Италија Римљана и средњег века, сада није више 
отворено поље страних славољубаца, него ће бити Италија Италијана.“ (Виктор 
Емануел приликом отварања италијанског парламента; 1860.) 
 
„2. […] Ő Felsége, Ausztria császára [...] a Maga részéről is hozzájárult, […] hogy a 
lombard-velencei királyság az Olasz Királysággal egyesíttessék. […] 

4. Ő Felsége, Ausztria császára elismeri az eddigi Német Szövetség feloszlatását, és 
hozzájárul Németország újjáalakulásához az Osztrák Császárság részvétele nélkül. 
Éppen úgy megígéri Ő Felsége, hogy azon szorosabb szövetségi viszonyt elismeri, 
melyet Ő Felsége, Poroszország királya a Majna vonalától északra megállapítani fog, 
és kijelenti, miszerint egyetért azzal, hogy a vonaltól délre fekvő német államok 
olyan szövetségre lépjenek, melynek az Észak-német Szövetséggel való nemzeti 
kapcsolat kettőjük közötti megállapodás tárgya, és melynek nemzetközi 
függetlensége lesz.” (A prágai béke pontjaiból; 1866) 
 

„2. [...] Његово Височанство, цар Аустрије [...] је са Његове стране пристао, [...] да 
се Ломбардијско-венецијанско краљевство уједини са Италијанским 
краљевством. [...] 
4. Његово Височанство, цар Аустрије признаје распад досадашњег Немачког 
савеза, и одобрава поновно формирање Немачке без учешћа Аустријског 
царства. Исто тако Његово Височанство обећава да тиме признаје јачи 
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савезнички однос, који ће Његово Височанство, краљ Пруске утврдити од 
линије Мајне на север, и изјављује да се слаже са тиме да немачке државе које 
леже јужно од линије ступе у такав савез који ће као национална веза са 
Северно-немачким савезом бити ствар међусобног споразума, и који ће имати 
међународну независност.“ (Из тачака Прашког мира; 1866.) 
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Композиција, правилна употреба језика 2  
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20. Задатак се односи на Мађарску у доба реформи.   (дугачак) 
Окарактеришите и анализирајте на основу извора и сопственог знања привредно 
стање Мађарске у доба реформи! Упоредите замисли савременика у вези могућих 
праваца развоја! 

 
 

 „4-szer: Jus proprietatis 

Ha pedig a nemtelen is bírhat ingatlant, kell neki teljes személyi és vagyonbeli 
bátorság. […] 

7-szer: a házipénztár s országgyűlési költségek a nemestül is idomzat szerint 
viseltessenek. Ezen törvények következésében új életre ébredend a hon, s nagyobb 
lévén a mozgás, szükségképpen foly […]. 

8-szor: a vízek elrendezése, utak készítése s jó karbantartása, valamint a belvámok - 
mindenkitül egyenlően fizetve - országgyűlési tárgyak legyenek: mert ilyesekben 
harmónia és szoros egybehangzás kell. 

9-szer: a monopóliumokat céheket, limitatiókat s egyéb ilyen intézeteket örökre 
eltörltessék.” (A Stádium 12 pontja) 
 

„4. (четврто): Jus proprietatis 
Ако и онај ко није племић може да поседује некретнину, треба да има потпуну 
личну и имовинску храброст. [...] 
 
7. : државни буџет и трошкови скупштине треба да сносе и племићи 
одговарајући по рангу. Као последица ових закона, домовина треба да се 
пробуди новим животом, већом слободом кретања, неминовно [...]. 
 
8. :уређивање вода, изградња путева и њихово добро одржавање, као и 
унутрашње царине – од сваког једнако наплаћиване – да буду ствари којима се 
бави скупштина: јер у томе је потребна хармонија и сагласност. 
 
9. : монополи, цехови, лимитације и њима сличне институције заувек треба 
укинути.“  
(12 тачака Стадијума) 
 

година           грунташ                кмет 

Просек дела парцеле који је спадао једном газди: 
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„Cél: szabadság s alkotmányos jog minden magyarnak; nemzeti jólét, mely a 
szabadság gyökeréből hajtson; közös teherviselés különbség nélkül, s az alkotmányos 
szabadság közös élvezete, azon organikus formák kifejtése s a népképviselet 
kellékeihez idomítás által, melynek köszönhetjük, hogy él magyar, áll Buda még.” 
(Kossuth) 
 

„Циљ: слобода и уставно право за сваког Мађара, национално благостање које 
се развија из корена слободе, заједничко сношење терета без разлике, 
заједничко уживање уставне слободе, изражавање њене органске форме путем 
прилагођавања народном представништву, чему има да захвалимо да живи 
Мађар, а Будим још постоји.“ (Кошут) 
 

 „Mi már legelső számunkban kimondottuk: hogy a javítva haladás ösvényein a 
teendők sorában mindenek előttinek e szót tartjuk: szabad föld!” (Kossuth) 
 

„Ми смо већ и у првом броју исказали: да исправљајући стазама напретка у реду 
дужности (задатака) пре свега постављамо реч: слободна земља..“ (Кошут) 
 

„Általános, kötelező örökváltságot, részben állami támogatással.” (Kossuth) 

„Општи, обавезан откуп урбарских намета, делом уз државну помоћ.“ (Кошут) 
 

„Magyarország fölemelésére csak három eszköz van: nemzetiség, közlekedés és 
végre más nemzetekkel való kereskedési összekapcsolás... Tegyetek mindent, hogy 
Budapest megszűnjék egy vak zsák lenni, ennek elérése végett a Duna vizét 
hajózásnak s kereskedésnek kinyitni kell.” (Széchenyi politikai végrendeletéből)  
 

„За успон Мађарске постоје само три средства: нација, саобраћај и коначно, 
трговинске везе са другим народима... Учините све да Будимпешта престане да 
буде један слепи џак, а за постизање тога треба отворити воде Дунава за 
пловидбу и трговину.“ (Из Сечењијевог политичког тестамента) 
 

„1. Aki törvény szerint kereskedést kezdhet, szabadon gyárt is állíthat föl, azaz oly 
intézetet, melyben ugyanazon iparkészítménynek előállításához szükséges minden 
részletmunkák egy fővezérlet alatt készíttetnek. 

5. A gyártó intézetében mindennemű mesterséget űző segédmunkásokat szabadon 
alkalmazhat. 

9. A gyártó gyárműveit […] mind gyárban, mint külön boltban, ahol akarja, nagyban 
és részletesen, eladhatja, s raktárt szabadon nyithat […]” (Részletek „A gyárak 
jogviszonyairól” alkotott 1840-es törvényből) 
 
„1. Онај ко може да започне законску трговину, може слободно да отвори фабрику, 
значи такву институцију у којој се за производњу истих индустријских производа  
врши сваки делимичан посао у једној главној управи производње. 
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5. У производном погону може слободно да запошљава помоћне раднике оба пола, за 
све занате. 
 
9. Произвођач своја средства [...] како у фабрици, тако и посебно у радњи, где год хоће, 
укупно и појединачно може да прода, а магацин може слободно да отвори [...]“ (Делови 
из закона „О правним односима фабрика“, донешеном 1840.) 

 
Индустрија и саобраћај у Мађарској у доба реформи 

vasút – жељезница 
hajójáratok – пловне линије  
 
vasipar – тешка (гвожђарска) индустрија  
gépgyártás – производња машина  
gőzmalom – парни млин  
cukorgyártás – производња шећера  
textilipar – текстилна индустрија 
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Могући  Постигнут Аспекти 
број 

Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 6  
Коришћење извора 10  
Откривање чињеница битних за догађаје 12  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 48  
 Делилац 3 
Број испитних бодова 16  

 
21. Задатак се односи на Хортијево доба.   (кратак) 
Осликајте и оцените на основу извора и сопственог знања политички пут Ђуле 
Гембеша! 
 
Хронологија: 
 
Родио се 26. децембра 1886. у евангелистичкој учитељској породици. 
1914-1916. Служио у више ратних поља. 
1918-1919. Стопио у Мађарско државно удружење одбрамбених снага (MOVE), 
укључио се у рад Антибољшевичког комитета. 
1923. Иступио из Партије јединства. Основао партију под именом Партија заштите 
расе. 
10. октобар 1929. Постао министар одбране у Бетленовој влади. 
1. октобар 1932. Гувернер је именовао Гембеш Ђулу за премијера (председника владе). 
6. октобар 1936. Умро на једној минхенској клиници. 
 
„Mi erős kézzel kormányozunk egy olyan nemzeti Magyarországot, amely mindig 
bizonyos reménységgel és rokonszenvvel tekint Berlinre. Úgy vélem, 
Németországnak 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 adnak alkalmat, 
amelyek (az általam követett politikával ellentétben) Németországgal kapcsolatos 
politikámat bírálják, nem is egészen alaptalanul. Excellenciád bizonyára már jelentést 
kapott arról, hogy megrendszabályoztam azt a zsidó-fajvédő lapot, amely 
excellenciádat és Németország kormányát támadta. 
Szeretném ezért sürgősen kérni, határozza el a német kormány, hogy agrárexport 
kérdésekben segítségünkre siet. […] 
 

Úgy vélem, excellenciád hozzám hasonlóan szükségét érzi a szorosabb bajtársi 
együttműködésnek. Ezt szolgálja levelem is, melyet abban a reményben intézek 
közvetlenül excellenciádhoz, hogy mi, régi fajvédő bajtársak, akik ugyanabban a 
világnézetben élünk, gazdasági vonalon is megértjük és kölcsönösen támogatjuk 
majd egymást.” (Részletek Gömbös Hitlerhez írt 1933. április 22-i leveléből) 
 

„Ми чврстом руком управљамо једном таквом националном Мађарском која 
увек с извесном надом и наклоношћу гледа на Берлин. Сматрам да је и у 
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интересу Немачке да ову наклоност не ометају никакве несигурне економске 
везе. Међутим, чињеница да мађарски пољопривредни производи у задње 
време никако или само у незнатној мери стижу до Немачке, те околности дају 
прилику за гласине које осуђују моју политику у односу на Немачку, па и не без 
основа (супротно са политиком коју водим). Ваша Екселенција је вероватно већ 
добила извештај о томе, да сам подузео казнене мере против тог јеврејског листа 
који је вашу Екселенцију и Немачку нападао и који штити јеврејску расу. 
Стога бих желео хитно молити, да се немачка влада што пре одлучи и пожури 
са помоћи по питањима аграрног извоза. [...] 
Мислим, да и ваша екселенција, слично мени, осећа потребу присније 
другарске сарадње. Овоме служи и ово моје писмо, које упућујем непосредно 
Вашој Екселенцији у нади, да ми стари пријатељи, заштитници расе који имамо 
исти поглед на свет, да се разумемо и на економској линији и међусобно 
потпомажемо један другог.“ (Делови из писма Ђуле Гембеша Адолфу Хитлеру, 22. 
април 1933.) 
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Гембешова посета Берлину 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Могући  Постигнут Аспекти 
број 

Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 6  
Откривање чињеница битних за догађаје 8  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 28  
 Делилац 4 
Број испитних бодова 7  

 
22. Задатак се односи на Кадарово доба.     (дугачак) 
Прикажите и анализирајте уз помоћ извора и сопственог знања друштво и начин 
живота у Кадарово доба! 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број појединих трајних потрошних  
артикала на 100 домаћинстава,  
1690-1989. 
 
Hűtőgép = Фрижидер 
Mosógép = Машина за прање веша 
Személyautó = Аутомобил 
Rádió = Радио 
Televizió = Телевизор 
Személyi számítógép = Рачунар  

Привредно активно (радно) становништво, 
1960-1990. (%) 
 
vezető és értelmiségi = руководиоц и интелектуалац 
munkás = радник 
kisiparos és kiskereskedő = ситни занатлија и ситни 
трговац 
hivatalnok („középszíntű szellemi és irodai dolgozó) = 
чиновник („интелектуални и канцеларијски радник 
средњег степена) 
mezőgazdasági dolgozó = пољопривредник 
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„A régi kizsákmányoló osztályokat felszámoltuk [...] Nincs szükség többé tanuló 
ifjúságunk származás szerinti kategorizálására. Igazságtalan volna fiatal embereket a 
továbbtanulás lehetőségeiben korlátozni szüleiknek egykori, az ő világra jöttük előtti 
osztályhelyzete miatt. [...] 
Nem arról van szó, hogy a szocializmus ügyéhez való hűség helyett követeljük a 
szakismeretet, hanem arról, hogy a szocializmus ügyéhez való hűség és feltétlen 
odaadás első követelménye mellett növekvő erővel jelentkezik a másik, szintén 
elengedhetetlen követelmény: a hozzáértés, a szükséges ismeretek megkövetelése. 
[Emellett azonban] gondoskodnunk kell arról, hogy az egyetemre felvett fiatalok 
között a jövőben ne kevesebb, hanem az eddiginél is több legyen a munkás- és 
parasztszármazású.” (Kádár János beszéde; 1962. november) 
 
„Обрачунали смо се са старим експлоататорским класама [...] Нема више 
потребе за категоризацију наше школске омладине по пореклу. Било би 
неправедно ограничити младе људе у могућностима даљег образовања, због 
некадашњег класног стања њихових родитеља, док они још нису ни дошли на 
свет. [...] 
Није реч о томе, да уместо верности према социјализму захтевамо стручно 
знање, него о томе да се поред првог захтева верности и безусловне оданости, са 
појачаном  снагом појављује и други, такође неопходан захтев: стручност, 
захтев за потребним знањем. [Међутим, поред тога] треба да се бринемо о томе 
да међу младима који су примљени на универзитет, не буде мање, него од 
досадашњег још и више оних који су радничког и сељачког порекла.“ (Говор 
Јаноша Кадара, новембар 1962.) 
 
 
 
 

Запосленост жена од 15-54 године 
1949-1980. (%) 

 
 
nem-tanuló eltartottak = издржаване, које се не школују 
tanuló eltartottak = издржаване, које се школују 
inaktív (nyugdíjas, GYES-en lévő stb.) keresők = пасивно запослене (пензионери, на 
породиљском, итд.) 
aktív keresők = активно запослене 
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Карикатура из 1962 : Гергељ, спаваш? Опет си 
заборавио да си у домаћем газдинству?
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Могући  Постигнут Аспекти 
број 

Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 6  
Коришћење извора 10  
Откривање чињеница битних за догађаје 12  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 48  
 Делилац 3 
Број испитних бодова 16  
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Максималан 
број бодова 

Постигнут 
број бодова 

I. Једноставни, кратки задаци 44  
II. Текстуални задаци уз анализу 
13. Западна Европа у XVI-XVII веку 7  
14. Тридесетогодишњи рат 16  
15. Формирање тројног савеза 7  
16. Сарадња савезних сила 16  
17. Мађарска у Арпадово доба 7  
18. Протеривање Турака 16  
19. Међународна позадина нагодбе 7  
20. Привредни односи у доба реформи 16  
21. Гембешов политички пут 7  
22. Кадарово доба 16  
II. Текстуални задаци уз анализу 46  

I. + II. Укупно 90  
    
      
 ННаставник који исправља  

 
 
 Датум: ......................................  
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   

Elért 
pontszám / 
Постигнут 
број бодова 

Programba  
beírt pontszám / 

Број бодова уписаних у 
програм  

 
I. Egyszerű, rövid feladatok I. 
Једноставни, кратки задаци    

 
II. Szöveges, kifejtendő feladatok II. 
Текстуални задаци уз анализу      

 
 
 

javító tanár / 
Наставник који исправља  

jegyző / 
записничар 

 
Датум/Dátum: ……………………  Датум/Dátum: …………………… 
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