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Важне информације 
 

Недвосмислене одговоре дајте, користите недвосмислене ознаке – и у случају 
исправке! 
 
У свом одговору трудите се да формулишете суштину, немојте прекорачити место 
које је дато на располагање! 
 
Само толико одговора упишите, коли задатак захтева! (Уколико више упишете, 
онда ћемо вредновање одговора обавити на основу редоследа уписаних одговора. 
 
Молимо вас да употребите пенкало са плавом бојом! 
 
 
Приликом обављања задатака имајте пред собом следеће предлоге! 
 

- Прочитајте пажљиво задатке! 
- Пажљиво пратите упутства листе задатака! 
- Проучавајте изворе који се надовезују задацима (слика, рубрика, текст, мапа)! 
- Приликом решавања задатака употребите дозвољена помоћна средства: мапе 

средњошколског историјског атласа и двојезични речник! 
- Након што сте добро размислили, своје одговоре, по могућности, напишите без 

исправке! 
 
Приликом израде текстуалних задатака који захтевају тумачење, предлажемо 
следећи ток рада: 
 

1. Проблем назначен у задатку положите у времену и простору! 
2. При схватању задатка, употребите изворе и средњошколски историјски атлас! 
3. Сакупите оне основне појмове (напр. развој, промена, производња,), односно, 

појмове који се везују за дату доб (напр. тврђавски кметови, цех, лични култ) 
помоћу којих се дат проблем може представити! 

4. У свој састав уградите све оне информације, закључке који се могу набавити 
помоћу извора! 

5. Уколико је потребно, припремите скицу или пак концепт! 
6. Откријте претходнице, разлоге и последице проблема! 
7. Формулишите претпоставке, објашњења! 
8. У свој исказ уградите своје самосталне спознаје (напр. имена, године), 

становиште, мишљење! 
9. Припазите да вам реченице буду схватљиве! 
10.  Конструишите свој текст и припазите на правописне грешке! 

 
Ради информације: 
 
Критеријуми исправке есеја: 
 

- схватање задатка 
- удовољавање садржинским захтевима 
- конструисање одговора, његова логичност и језичка исправност. 

 
 
  Желимо вам успешан рад! 
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I. ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ КРАТКЕ ОДГОВОРЕ 
 

1.  Задатак је везан за културу Старог Истока. 
Установите, уз које античке државе се везују следеће слике! Упишите у 
табели поред имена античке државе шта приказује слика! Употребите 
средњошколски историјски атлас! ( По елементу 0,5 бодова) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a) b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c)  
 

 Име старовековне 
државе 

Назив културних споменика 

а)   
b)   
c)   

 

3  бода  
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2.  Задатак се односи на  друштво и историјат културе средњовековних градова. 
Одговорите на питања на основу слике и текста! ( По елементу 0,5 бодова)  

 
 

 
ГРАДСКА ЗАЈЕДНИЦА  

          ГРАЂАНИ                                         РУКОВОДСТВО ГРАДА 
       патрицији, трговци                                             градоначелник или судија 
            занатлије (цеховски мајстори)                          сенат ( мање веће) 
                                                                                             веће веће 

ГРАДСКИ НАРОД ( ПЛЕБЕЈЦИ ) 
 
 

„[…] Polgárjoggal csak az rendelkezett, aki saját ingatlannal bírt a városban. […] 
Firenze […] lakosságának több mint háromnegyede, textilipari munkások, nap-
számosok, szolgák, fuvarosok –, akiknek nem volt a városban saját házuk […] nekik 
semmi szavuk nem volt a város ügyeinek intézésében […] ” (Katus László: A középkor 
története) 
 

„A reneszánsz […] tért hódít […] Firenzében […] néhány fiatal művész összefogott 
[…] és megteremtik az új építészetet. […] Vezetőjük Filippo Brunelleschi volt (1377–
1446). A város őt bízta meg a dómépület befejezésével. A firenzei dómot gótikus 
stílusban kezdték építeni. […] A firenzeiek mindenáron kupolával akarták betetőzni 
székesegyházukat, de addig egyetlen építésznek se sikerült olyan szerkezetet 
kitalálni, amellyel áthidalhatta volna a hatalmas teret. Brunelleschi megoldotta a 
feladatot […]” (E. H. Gombrich: A művészet története) 
 
„[…] Грађанско право имао је само онај, који је у граду располагао са некретнином. [...] 
Више од три четвртине становништва Фиренце чинили су текстилни радници, 
надничари, слуге, киријаши – који у граду нису имали своје куће [...] они нису имали 
уплива у вођење градских послова [...]” ( Ласло Катуш: Историја средњег века) 
 
„Ренесанса [...] је узела маха [...] у Фиренци [...] неколико младих уметника се 
удружило [...] и основало нову архитектуру [...] Вођа им је био Филипо Брунелески 
(1377-1446). Град је њега задужио са завршетком зграде катедрале. Катедралу у 
Фиренци почели су да зидају у готичком стилу [...] Фирентинци су на своју катедралу 
желели поставити куполу, међутим, све до тада ни једном архитекти није пошло за 



 

írásbeli vizsga 0801 5 / 36 2008. május 7. 

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

руком да смисли такву конструкцију, која би премостила  огромни простор. Брунелески 
је успео да реши задатак [...]” (E.H.Гомбрих: Историја уметности)   

a) Именујте онај друштвени слој који није учествовао у управљању града! 
…………………………………………………………………..……………………………... 
b) На основу текста, одредите услове грађанског права у средњовековним 
градовима! 
…………………………………………………………………………..……………………... 
c) Mеђу онима који су у средњовековном граду располагали са грађанским правом 
именујте оне 
        1.  ко је могао да постане судија?    ………………………………………….. 

        2.  ко су могли постати чланови већег већа? ……………………………… 

        3.  од којих су  настали чланови сената?    ………………………………… 

 
d) На основу редоследа њиховог појављивања наведите архитектонске стилове 
који су имали одлучујући удео у формирању израза италијанских градова од XII 
до XIV века! 

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

2. ………………………………………………………….………………………….. 

 
e) Именујте онај градитељски елеменат који су приликом изградње катедрале у 
Фиренци први пут употребили! Користите средњошколски историјски атлас! 

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

 
3.  Следећи задатак односи се на мађарску историју у XIV веку. 

Заокружите редни број исправне тврдње помоћу извора! У једној групи 
одговора постоји само једна исправна тврдња! ( По елементу 1 бод) 

 

„[Csák Máté] parancsunk ellenére kezdte a király híveit és követőit megtámadni, 
hogy így őket a király iránti hűségüktől eltántorítsa. Ha pedig a király ellen láza-
dókat, akárhányszor nyíltan vagy titokban megtámadta, földjeiket és javaikat a tűz 
martalékául vetve, mohó zsákmányolással kifosztotta, azokból semmit, még a méltá-
nyos részt sem juttatta a király kezébe főhatalma jeléül. A lázadók várait sem ostro-
molta, pedig megígérte; sőt azokat is, amelyeket a király híveitől erőszakosan elra-
gadott, sajátjaként birtokolva tartományuraságához kapcsolta. A Buda melletti kirá-
lyi várat [értsd: Visegrádot] az uralkodó megbízván benne, meghatározott időre át-
engedte neki, mire ő semmirekellő módon – tulajdonává téve és a király tetszése 
ellenére megtartva – ő és örökösei birtoklására megerősítette, hogy Budának és 
lakosainak – akik mint tiszta hódolattal teli fiai az előbb mondott királyt a vállukon 
hordták és tisztelték –, valamint a királynak sokféle zaklatást okozva, azon földet 
felforgassa és a királyi fennhatóság alól eltántorítsa […]  

4 бода  
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 A nemes esztergomi és váci, nyitrai, továbbá részben az egri és veszprémi, 
valamint más egyházakat és sok monostort, valamint azok szabadságait, dicső jogait 
és megszámlálhatatlan javait, amelyet Isten tiszteletére kegyes adományul a keresz-
tény királyok juttattak, sokoldalúan megnyomorítja és zaklatja; az emberekre és azok 
hűbéreseire gyakran adókat és súlyos kivetéseket ró ki, más jogtalanságokat és 
súlyos károkat okozva nekik, […] a minap összegyűjtvén hadseregét nem átallott 
egészen Buda kapujáig ellenségesen előrehatolni, fosztogatva és megsemmisítve 
mindent. Ahol a király feleségével, a királynéval együtt személyesen tartózkodott.” 
(Részlet Gentilis bíboros, pápai követ Csák Mátét kiközösítő okleveléből, 1311) 
 
„ ( Maте Чак) мимо наше заповеди је почео да напада присталице и следбенике краља 
како би их поколебао у њиховој верности према краљу. Уколико је пак побуњенике 
против краља било када отворено или у тајности напао, приликом чега им је земљу и 
добра попалио, похлепно запленио, од тога ништа, још ни правичан уважен део није 
доставио у руке краља као симбол главне његове власти. Није јуришао ни на тврђаве 
побуњеника, мада је обећао; штавише, оне које је од присталице краља насилно одузео, 
као своје власништво прикључио је сопственом провинцијском имању. Пошто је имао 
поверење у њега, владар му је краљевски град поред Будима (Вишеград) на једно 
одређено време предао на употребу,  на шта је он, на нехатан начин – узимајући га у 
власништво и супротно вољи краља задржао га – појачао поседовање у сопствену 
корист и корист својих наследника, како би Будиму и његовим становницима – који су 
као синови пуни чистог страхопоштовања свог краља на раменима носили и поштовали 
-, па су краљу изазвавши многобројна узнемиравања, земљу претурили и извукли испод 
краљевске надлежности (...) 
      Племените острогонске и вацке, нитранске, надаље делом јегарске и веспремске те 
друге цркве и многе манастире, односно њихову слободу, славна права и безбројна 
добра која су хришћански краљеви као прилог приложили у част Богу, многострано 
унесрећује, мучи и узнемирава; људима и њиховим вазалима често пута намеће порезе 
и друге тешке дажбине изазивајући тиме њима обесправљеност, незаконитост и тешку 
штету, (...) сакупивши ових дана своју војску није се устручавао  да све до капије 
Будима непријатељски надире, у међувремену пљачкајући и све уништавајући. Тамо 
где је краљ лично са својом супругом, краљицом заједно боравио.” (Одломак из повеље 
кардинала Гентилиса, папског нунција о екскомуникацији Матеа Чака, 1311.) 
 
a)   1. Мате Чак је верно и искрено подржао свог краља Карла Роберта . 

2.Мате Чак је једно време привидно подржавао Карла Роберта, међутим, увек се    
    трудио да му слаби власт. 
3.Мате Чак чак ни привидно није био на страни Карла Роберта, од самог почетка   
    био му је најжешћи непријатељ. 

 
b)   1. Мате Чак је поступио против краљеве наредбе. 
       2. Мате Чак је поступио против папске наредбе. 
       3. Мате Чак је поступио према претходном договору са  папским нунцијем. 
 
c)   1. Мате Чак је црквене и световне поседе подједнако пљачкао и није узимао у обзир    
          чак ни свог краља, наиме, и против његове будимске тврђаве покренуо је напад. 
       2. Мате Чак је нападао и пљачкао само поседе световних племића, црквене је  
           оставио на миру. 

 3. Мате Чак оно место где се краљ налазио, никада није напао. 
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 d)   1. Мате Чак је нападао само  тврђаве, сеоски народ је оставио на миру. 
        2. Мате Чак је поштовао градски народ, никада га није узнемиравао. 
        3. Мате Чак је осим јуришања на тврђаве, опљачкао и запалио села. 
 
e)    1. У борби између католичке цркве, краља и господара  провинција стао је уз  
           Карла Роберта и тиме је у многоме повећао табор Анжујаца. 
       2. Грађанство града (примера ради будимског) није подржавало краља јер је тако   
           осећало да му владар не пружа безбедност, сигурност од напада господара   
           провинција. 

  3.Осим Матеа Чака, 1310. године већ је сваки племићки поседник подржавао  
            краљевску власт 
                    

5 бодова  

 
4.  Задатак се односи на  форме владавине у XVIII веку. 
      Решите задатке! 
 
a) Именујте државне форме које видите на сликама! 
 

 
 
                              1.                         КРАЉ 
 
                    ПАРЛАМЕНТ            ВЛАДА                       СУД 
 
     грађани са бирачким правом  
                                            грађани/становништво које не располаже са бирачким правом  

2. 

1. 
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                               2.                        КРАЉ 
    
                     ВОЈСКА                   ВЛАДА                       СУД 
 
                                                     становништво 

1. ……….......….....................………………………………….  (1 бод) 

2. ………….............................…………………………………. (1 бод) 

 
b) Допишите уз тврдње редни број оне слике на коју се тврдња односи! (По 
елементу 5 бодова.)                       

Тврдња Редни 
број 

1. Гране власти се разграничавају.  
2. Краљ влада путем одредаба.  
3. Краљ располаже само са ограниченим правима.   
4. Део становништва земље преко својих посланика врши контролу  
над извршном влашћу. 

 

 
 

4 бода  

 
5.  Задатак се односи на барок у Мађарској. 
      Допуните текст уз помоћ мапе! (По елементу 1 бод.) 
 

 
Споменици барокног градитељског стила у Мађарској 
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Значајни споменици архитектуре из XVIII века 
                 црквена зграда 
                 палата, дворац 
                 градски споменик 
                 Језуитски универзитет основан од стране Петера Пазмања (1635.) 
                 исусовска црква саграђена у барокном стилу (почетак изградње) 
 

Барокна култура и стил који су кренули из Италије, у краљевској Мађарској појавили 
су се у ................(а) веку. Нови стил  је у Нађсомбату одомаћио монашки ред 
........................(b). Ту је Петер Пазмањ основао ....................... (c) са теолошким и 
филозофским факултетом. Након протеривања Турака, проширење барокних цркава је 
значило обнову, препород католицизма или пак другим именом и проширење 
.................(d). Јачању католицизма допринело је да је након насељавања значајан део 
грађевина у држави обновљен у барокном стилу. На територију ........................(е)  мање 
се распростирао овај нови стил, што потврђује да је тамо и даље остала снажна 
реформација. (Текст уџбеника) 

5 бодова  

 
 

6.  Задатак је у вези са друштвеним последицама индустријске револуције.  
Одговорите на питања на основу извора! (По елементу 1 бод.) 
 „Egyetlen gyermeket sem lehet foglalkoztatni semminemű munkában nyerspamut-
nak fonallá való fonására, vagy ilyen gyapjúanyag bármely előzetes elkészítésére, 
amíg kilenc esztendős korát el nem érte. 
[…] Naponta tizenkét órán túl egyetlen tizenhat éven aluli személyt sem lehet 
foglalkoztatni semminemű munkában nyerspamutnak fonallá való fonásában, vagy 
ilyen gyapjúanyag előzetes előkészítésében, vagy bármely fonoda, gyár vagy épület, 
vagy az azokban lévő gyári vagy gépi berendezés takarítására vagy javítására, 
leszámítva az étkezésekhez szükséges időt; ez a tizenkét óra reggeli öt és este kilenc 
óra közé kell essen. 
[…] minden ilyen személynek mindennap folyamán reggelihez félóránál nem 
kevesebb, és ebédnél teljes egy óránál nem kevesebb időt kell engedélyezni […] 
[…] minden ilyen fonoda, gyár vagy épület mennyezetét és belső falait évente két-
szer oltatlan mésszel és vízzel le kell mosni.” (Törvény a gyermekmunka korlátozásáról 
Angliában, 1819) 
 
Док није достигло старост од девет година, ни једно дете се не може запослити нити за 
плетење памука за влакно или пак за претходну израду било каквог вуненог материјала. 
[....] Преко дванаест сати ни једна особа испод шеснаест година не може се запослити 
нити за плетење памука за платно, или пак за претходну израду  вуненог материјала те 
на спремање или поправљање било које машине или машинског уређаја који се налазе у 
фабрици или пак у згради, изузетак чини време потребно за исхрану; тих дванаест 
часова треба да падну између ујутро 5 и увече 9 сати.  
[....] свакој таквој особи ваља током сваког дана за доручак обезбедити минимално пола 
сата, док за ручак минимално сат времена [...] 
[...] таваницу и унутрашње зидове свих тих предионица, фабрика или зграда ваља 
годишње два пута  спрати негашеним кречом и водом”. (Закон о ограничавању рада 
деце у Енглеској, 1819.) 
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a) Кога све међу наведенима није могао да запошљава предузетник у индустрији 
памука након 1819.? Подвуците исправни одговор! 
 
  дечак од 8 година                                           девојчица од 11 година 
      дечак од 15 година                                         девојчица од 9 година 
 
b) Колико су  могли законски да  запошљавају једног десетогодишњег дечака 
дневно? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Објасните једном реченицом, зашто су у Енглеској 1819. године прихватили 
Закон о ограничавању рада деце? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

3 бода  

7.  Задатак се односи на догађаје који су претходили  нагодби. 
    Установите да ли су следеће констатације исправне или   
    неисправне! Свој избор означите са знаком Х! (По елементу 1 бод.) 

 
 
                            Констатација Исправно Неисправно
а) Пасиван отпор значио је отпор према ослободилачкој 
борби. 

  

b) Пасиван отпор је ојачао привредну снагу поседничког 
племства. 

  

с)  Хабсбуршки двор је за време Баховог система путем 
одредаба ојачао ослобађање кметова из 1848. 

  

d)  Мађари су нагодбу склопили искључиво због 
политичких разлога. 

  

 

4 бода  

 
8.  Задатак се односи на догађаје који су претходили I Светском рату. 
  Решите задатке на основу средњошколски историјски атлас и ваших спознаја, 
информација! (По елементу 0,5 бодова.) 
 
a) Која велика сила је владала над Елзас-Лотарингијом 1865. године? 
...................................................................................................................................................... 
 

b) Заокружавањем редног броја назначите оне две велике силе које су пре I 
светског рата због Елзас-Лотарингије биле завађене! 
 
                  1.   Аустро-Угарска Монархија – Русија 

             2.   Енглеска – Француска 

                  3.   Француска – Немачка 
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c) Допуните реченице! 
 
За велике силе Елзас-Лотарингија је због привредног значаја постала све драгоценија. 
На утицај новитета.................(1)  (напр. Бесемеров поступак)  порастао је значај челичне 
индустрије и на тај начин било је вредно експлоатисати лотариншки ......................(2) 
слабијег квалитета. 

2 бода  

 
9.  Задатак је у вези са мађарском спољном политиком између 1938. и  1941. 

године. 
    Повежите у пар дате географске територије и текстове. Употребите  
средњошколски историјски атлас! (По елементу један бод.) 

 
1. Територије настањене са претежно немађарским живљем, Мађарска је 

самосталном војном акцијом узела под своју власт. 
2. Већином мађарским живљем настањена територија која је добијена на основу 

првог бечког арбитражног суђења у којем су учествовале силе Осовине. 
3. Територију је Мађарска – након распада Југославије – у војној сарадњи са 

немачким трупама, ратном операцијом узела под своју власт. 
4. Мађарска је након друге бечке одлуке од стране сила Осовина присвојила ову 

територију. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.  Задатак  је у вези са мађарскомревизионистичком политиком.  
Уз помоћ својих спознаја допуните следећи текст! (По елементу 1 бод.) 

 

У вези са међународном правном коректности II  Бечке одлуке искрсла је 
сумња: САД и Велика Британија сматрали су је диктатом који је присилно 
наметнут Румунији и оспоравали су њену важећост.  Осим тога, и цена коју је 
захтевао/ла ..................... (а), и што је Мађарска морала да плати, била је 
превисока. Националсоцијалистички Фолксбунк је за домаће Немце постао 
једина законита организација;  после претходна два отпочели су припрему III  
(b)................ […] .....повећали су експорт ......................(с)  према Немачкој. Од свега 
тога је, међутим, важније било да се Мађарска 20. новембра 1940. године 
прикључила [...] немачко-италијанско-јапанској .................................. (d) и тиме је  
одустала, издала принцип ...................... (е). 

5 бодова  

Географске територије Редни број начина 
повраћаја 

а) јужни део Горње Угарске  

b)Северна Трансилванија  

с) Област Подкарпата  

d) Војводина – Јужна Угарска  

4 бода  
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11. Задатак се везује за карактеристичности европских   бивших социјалистичких 
земаља након промене друштвеног система. 

         Одредите на основу мапе и статистичких података да ли су констатације 
исправне или пак неисправне! (По елементу 0,5 бодова.) 
 

 
 

Чланице Европске уније и земље које чекају на прикључење (2005) 
 

                                                     ЕУ чланице 
                                                     Земље које су се прикључиле 2004. 
                                                     Земље које ће се  прикључити 2007. 
                                                     Воде се разговори о прикључивању 
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          Карактеристични показатељи неколико регија 1997-98. 
Државе                   Број незапослених у 

односу на  оне који су по доби 
способни за рад (%) 

GDP/особа * 
(долар) 

Албанија                           13,7       670 
Бугарска                           14,0      1190 
Чешка                             5,2      4710 
Естонија                             9,7      3210 
Хрватска                             17,6      4610 
Југославија                              25,6      1138 
Пољска                            10,5     3503 
Летонија                              7,0     2200 
Литванија                              6,7     2587 
Македониjа                             41,2     1090 
Мађарска                               9,3      4415 
Румунија                               8,8      1780 
Словачка                             12,5      3480 
Словенија 14,8      9161 
   

∗ Бруто домаћи производ (GDP) представља збир вредности услуга и сва 
произвођена добра у датој земљи 

                                           Констатација Истинит Неистинит 
а) У свим земљама које су се 2004. године прикључиле 
Европској унији, незапосленост je 1997. била нижа него 
код оних које су се 2007. прикључиле. 

  

b) Међу бившим социјалистичким земљама у онима је 
највиши GDP у којима је најнижа незапосленост. 

  

c) Од земаља које су се 2004. прикључиле, степен развоја 
Европске уније 1997. године достигла је једна бивша 
република Југославије. 

  

е)У циљу избегавања националних конфликата, Европска 
Унија само таквој земљи омогућује прикључење која је и 
пре 1990. године била самостална. 
 

  

2 бода  

 
12.  Задатак је у вези са националним и етничким мањинама у Мађарској. 
Одговорите на питања уз помоћ извора и сопствених спознаја! 
 
„Minden olyan, a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos 
népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, tagjai 
magyar állampolgárok, és a lakosság többi részétől saját nyelve és kultúrája, ha-
gyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonysá-
got, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek 
kifejezésére és védelmére irányul.” (1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól, I. Fejezet 1. § (2) bekezdés) 
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„68. § (1) A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a nép 
hatalmának: államalkotó tényezők.  
(2) A Magyar Köztársaság védelemben részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket. 
Biztosítja kollektív részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük 
használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát.  
(3) A Magyar Köztársaság törvényei az ország területén élő nemzeti és etnikai 
kisebbségek képviseletét biztosítják.  
(4) A nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak 
létre.” (Részlet a Magyar Köztársaság alkotmányából) 
 
„Чланови сваке такве националне групе која је на територији Републике Мађарске 
одомаћена барем један век и у кругу становништва државе представља бројчану 
мањину, мађарски су држављани које од осталог дела становништва разликује сопствен 
језик и култура, традиције, уједно сведочи о таквој свести узајамне припадности  која је 
усмерена ка њиховом очувању, изражајности и заштити интереса током историје 
формираних заједница.”  ( LXXVII Закон о правима националних и етничких мањина из 
1993. године, I. Поглавље 1.§ (2) пасус)  
 
„68.§ (1) Националне и етничке мањине које живе у Републици Мађарској имају своје 
учешће у власти: оне су државотворни фактори. 
(2) Република Мађарска штити националне и етничке мањине. Гарантује им колективна 
права у јавном животу, у неговању сопствене културе, употреби матерњег језика, 
настави на матерњем језику, употребу имена на сопственом језику. 
(3) Закони Републике Мађарске, на целој својој територији, обезбеђују заступништво 
националним и етничким мањинама. 
(4) Националне и етничке мањине могу да формирају локалне односно земаљске 
мањинске самоуправе.” ( Детаљ из Устава Републике Мађарске) 
 
a) Каква временска ограничења  прописује закон за етничке групе како би оне 
биле проглашене националним мањинама?   ( 1 бод ) 
…………………………………………………………………………………………………. 
b) Наведите два таква права која Устав обезбеђује националним и етничким 
мањинама! (По елементу 0,5 бодова.) 
…………………………………………………………………………………………………. 
c) Могу ли да доспеју у скупштину повластицама колективни представници 
националних и етничких мањина? ( 1 бод) 
…………………………………………………………………………………………………. 
d) Какве све самоуправе могу да формирају националне и етничке мањине које 
живе у Мађарској? (По елементу 0,5 бодова.) 

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

4 бода  
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II ЕСЕЈИСТИЧКИ ЗАДАЦИ ЗА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
 

Прочитајте пажљиво! 
 
Од наведених задатака треба да урадите укупно  три. 
На основу доле наведених правила морате бирати: 
 
Треба урадити 
        један задатак који се односи на светску историју, 
       два задатка, један кратак и један дуги,  која се односе на разна раздобља 
мађарске историје. 
 
Проучавајте пажљиво задатке! 

 
 

 Редни 
број 

 

Раздобља, теме Тип 
задатка

13. Лутерова реформација Кратак Светска 
историја 14. Мировни уговори који су закључили Први 

светски рат 
Кратак 

15. Мађарски друштвени преображаји почетком 
XIII века 

Кратак 

16. Подела државе на три дела Дуг 
17. Програм и делатност Иштвана Сечењија Кратак 
18. Демографски и мањински односи у Угарској у 

XVIII веку 
Дуг 

19. Пољопривреда у Кадаревој ери Кратак 

 
Мађарска  
историја 

20. Премијерство Иштвана Бетлена Дуг 
 
Као помоћ даћемо вам могуће комбинације  редних бројева исправно изабраних 
задатака. Одаберите један стуб из следеће табеле!  
Заокружите словни знак одабраног стуба! 
 
Тип задатка А B C D E F G H I J K L 
Кратак 
 
Кратак 
 
Дуг 

13. 
 
15. 
 
18. 
 

13. 
 
15. 
 
20. 
 

13. 
 
17. 
 
16. 

13. 
 
17. 
 
20. 

13. 
 
19. 
 
16. 

13. 
 
19. 
 
18. 

14. 
 
15. 
 
18. 

14. 
 
15. 
 
20. 

14. 
 
17. 
 
16. 

14. 
 
17. 
 
20. 

14. 
 
19. 
 
16. 

14. 
 
19. 
 
18. 

 

Вредновати се могу само они задаци који су изабрани на основу правила! Након 
задатака налазе се аспекти вредновања, добивене, постигнуте бодове констатује 
наставник који исправља. 
 
Међу задацима израдите само три одабрана, остале оставите празно! 
Пре израде задатка проучавајте упутства на 2. страници!                  
 
Током израде одговора може се припремити концепт! 
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13.  Задатак се односи на реформацију.                             (кратак) 
      Прикажите  на основу извора и својих спознаја главне захтеве    Лутерове 
реформације и неколико њених карактеристика! 
 

 
                

     Martin Luther 
Лутеранска реформација 

 
                                                     Нова црква 

                                (лутеранска или евангелистичка) 
 
 

није потребан папа,                                                        нова литургија 
ни бискупи, ни редовници 

 
 
 

нису потребни свеци                                                   лаичка верска заједница 
                                                                                      и свештеник 

 
           литургија на матерњем језику 
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грехе само Бог може                                                                                   школе 
да опрости                                                                  превод Библије 

                                                                                                              штампање 
                                                                                                                  књига 

 
 
 

само преко вере                                                         само преко Светог писма  
 (Сола фиде!)                                                               (Библије)  

                                                                                      (Сола сцриптура!) 
 
 
 

                                                     два сакрамента 
                                                    (покрштење и сећање на тајну вечеру) 

 

„A pápa nem engedhet el semmiféle büntetést, csak azt, amit vagy a maga vagy a 
kánonok (egyházi előírások) rendelkezése alapján szabott ki.           
A pápa nem bocsáthat meg egy vétket sem, legfeljebb kihirdeti és megerősíti Isten 
bocsánatát. 
Emberi tanokat prédikálnak azok, akik azt állítják: mihelyt megcsörren a ládába 
dobott fillér, a lélek kiszabadul a tisztítótűzből. 
Minden keresztény – ha őszinte bánata van – búcsúlevél nélkül is elnyeri büntetései 
és bűnei elengedését.” (Luther: Részletek a 95 pontból) 
 
«Папа не може да разреши никакву казну само ону коју је одредио по својим одредбама 
или канонима (верским прописима). 
Папа не може да опрости ни један грех, евентуално може да  прогласи и учврсти Божји 
опроштај. 
Људска учења предикују они који тврде: чим зазвечи филир  бачен у ладу, душа се 
ослобађа чистилишта. 
Сваки хришћанин – ако има истинску тугу – и без опроштајног писма ће да постигне 
отпуштење својих казни и греха.» (Лутер: Одломци из 95 тачака) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аспекти Бодови који се 
могу постићи 

Постигнути 
бодови 

Разумевање, схватање задатка 4  
Информисаност у простору и 
времену 

4  

Употреба стручног језика 4  
Употреба извора 4  
Отркивање чињеница које 
формулишу збивања 

6  

Сасстављање, језичка исправност 2  
Укупан број бодова 24  
 Делилац 2 
Испитни број 21  

14.  Задатак се везује за систем мировних споразума који су окончали  I Светски 
рат.                                                                                                                         ( кратак) 
Откријте уз помоћ извора, сопствених спознаја и одговарајуће карте 
средњошколског историјског атласа, где су дошли а где нису дошли до изражаја 
Вилсонови принципи након одлучивања о питањима европских територија! 
Образложите свој одговор! 
 

 
За време рата обећане територије разним земљама према тајним уговорима од стране 

Антанте, 
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                  државне границе 1914. 
                  Обећане Италији 
                  Обећане Румунији 
                  Обећане Русији 
                  Обећане Грчкој 
 
 „VII. [...] Belgiumot ki kell üríteni, és helyre kell állítani [...] 
VIII. [...]Azt az igazságtalanságot, amelyet Poroszország 1871-ben Elzász-Lotaringia 
tekintetében Franciaországnak okozott [...] jóvá kell tenni [...] 
IX. Az olasz határokat a világosan felismerhető nemzetiségi vonalak szerint kell 
kiigazítani. 
X. Ausztria–Magyarország népei részére, amelyeknek helyét a nemzetek között 
oltalmazni és biztosítani kívánjuk, meg kell adni az önálló fejlődés legszabadabb 
lehetőségét. 
XI. Romániát, Szerbiát és Montenegrót ki kell üríteni [...] Szerbiának szabad és 
biztosított kijáratot kell adni a tengerhez; a különböző balkáni államok egymás 
közötti kapcsolatait [...] az állami és nemzetiségi hovatartozás történelmileg kialakult 
vonalai szerint kell meghatározni [...] 
XII. A jelenlegi Ottomán (Oszmán) Birodalom török részeinek teljes szuverenitást 
kell biztosítani, de a többi nemzetiség részére, amelyek most török uralom alatt 
élnek, biztosítani kell létük feltétlen biztonságát, önálló fejlődésük teljes és zavartalan 
lehetőségét. [...] 
XIII. Független lengyel államot kell létesíteni, amely magában kell, hogy foglalja a 
vitathatatlanul lengyel lakosság lakta területeket [...]” (Részletek az ún. wilsoni pon-
tokból, 1918. január 18.)  
 
„VII (…) Белгију ваља испразнити и треба је обновити (...) 
VIII (…) Oну неправду коју је Пруска с обзиром на Елзас-Лотарингију нанела 
Француској (..) треба исправити, надокнадити (...) 
IX Италијанске границе ваља исправити на основу јасно распознавајућих етничких 
линија. 
Х За народе Аустрије и Мађарске, чије место међу народима желимо да бранимо и 
осигурамо, ваља обезбедити најслободнију могућност самосталног развоја. 
ХI Румунију, Србију и Црну Гору треба испразнити (...) Србији ваља обезбедити  излаз 
на море; међусобни однос разних балканских земаља (...) треба обезбедити на основу  
историјских  црта државне и националне припадности (...) 
XII Турским деловима садашњег Отоманског царства треба обезбедити пуни 
суверенитет а осталим народима који живе под турском влашћу ваља осигурати 
безусловну безбедност битисања, потпуну и несметану могућност њиховог развоја.(...) 
XIII Треба формирати независну пољску државу која у себи неоспорно мора да садржи  
и пољским живљем настањене територије (..)” (Детаљи из такозваних Вилсонових 
тачака, 18. јануар 1918.) 
…………………………………………………………………………………………………...

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

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

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



 

írásbeli vizsga 0801 20 / 36 2008. május 7. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………...                        
Аспекти Бодови који се 

могу постићи 
Постигнути 
бодови 

Разумевање, схватање задатка 4  
Информисаност у простору и 
времену 

4  

Употреба стручног језика 4  
Употреба извора 4  
Отркивање чињеница које 
формулишу збивања 

6  

Сасстављање, језичка исправност 2  
Укупан број бодова 24  
 делилац 2 
Испитни број 12  

 

15. Задатак се односи на промене мађарског друштва у XIII веку. (кратак) 
            Анализирајте на основу извора и спознаја, како се формирао положај  
            световног руководећег слоја до почетка XIII века! 

 
„2. Azt is akarjuk, hogy sem mi, sem a mi utódaink valamely hatalmas kedvéért 
servienseket soha el ne fogassanak, […], hacsak előbb meg nem idézték, és bírói úton 
el nem ítélték őket. 
3. Úgyszintén semmiféle adót […] nem fogunk szedetni a serviensek birtokai után, 
[…] 
4. Ha valamely serviens fiú utód nélkül hal meg, birtoka negyedrészét leánya 
örökölje, a többiről úgy intézkedjék, ahogy akar. […] 
7. Ha pedig a király az országon kívül akar hadat vezetni, a serviensek ne 
tartozzanak vele menni, csak az ő pénzén, és visszatérése után rajtuk hadbírságot ne 
szedjen. […] 
8.  A nádorispán minden ember dolgában, ki országunkbeli, különbség nélkül ítél-
jen. De nemesek perét, ha fejök vesztébe vagy birtokuk veszedelmébe jár, a király 
híre nélkül el ne végezhesse. [...] 
10. Ha valamely jobbágyúrnak (értsd: főúrnak), akinek tiszte vagyon, hadban tör-
ténik halála, annak fiát vagy atyjafiát illendő tiszttel méltó megajándékozni. És ha 
szabad ember halna meg, úgy ajándékozza meg fiát a király, amint neki tetszik. 
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16. Egész vármegyét (értsd: a vármegyének a királyi kézen lévő teljes birtokállomá-
nya) vagy bármiféle méltóságot örök tulajdonul vagy birtokul nem adományozunk. 
[...] 
26. Birtokokat nem szabad az országon kívüli [személyeknek] adományozni. Ha ilyeneket 
adományoztak vagy eladtak, meg kell engedni az ország lakóinak, hogy azokat visszaváltsák. 
31. Elrendeljük, hogy mi vagy valamelyik utódunk valaha is ezzel a rendelkezéssel 
szembehelyezkedni akarna, ezen oklevelünk alapján a hűtlenség minden vétke 
nélkül országunknak mind püspökei, mind más jobbágyai (értsd: az ország főurai), 
valamint nemesei valamennyien és egyenként a jelenlegiek és utódaik nekünk és 
utódainknak mindörökre ellenállhassanak és ellentmondhassanak.” (Részlet az 
Aranybullából) 
 
„2. Желимо да ни ми, нити наши потомци ради воље неког властелина сервиенсе 
никада не похватају, (...), тек уколико га судски нису прозвали и судски их нису 
осудили. 
3. Такође, никакве порезе (...) нећемо убирати од поседа сервиената, (...) 
4. Уколико сервиенс умире без потомка, онда четвртину његовог поседа наслеђује 
његова кћерка а о осталом може да одлучује како хоће. (...) 
7. Уколико краљ жели да ратује изван земље, онда сервиенси нека не буду дужни да 
крену са њим, тек у случају ако он плаћа и након његовог повратка нека не морају 
плаћати војну казну. (...) 
8. Нека палатин-жупан доноси без разлике  суд у вези са стварима свих људи који живе 
у овој држави. Међутим, парницу племића, уколико се ради о њиховој глави или пак 
имање им доспе у опасност, без обавештења краља не може да спроведе. (...) 
10. Уколико неко од великаша, који има почасти, у борби погине, његовог сина или 
сродника ваља достојним почастима наградити. Уколико пак погине слободан човек, у 
том случају краљ нека награди његовог сина по његовој вољи. 
16. Целу вармеђу (подразумева се: цело имовинско стање које се налази у рукама 
краља) или пак било какво достојанство не дајемо у прилог као вечиту имовину или пак 
посед. (..) 
26. Поседи се не могу даривати  (особама) ван земље. Уколико су такви даривани или 
продати, онда треба омогућити становништву да их назад откупе. 
31. Одређујемо да уколико ми или неко од наших потомака противи се овој одредби, 
онда на основу ове наше повеље, без икаквог греха неверства, како бискупи тако и 
други кметови (схвати: главна господа земље), односно, племићи како групно тако и 
појединачно, садашњи и будући потомци слободно могу да се супроставе нашим 
потомцима.” (Детаљ из Златне буле) 
…………………………………………………………………………………………………... 
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Аспекти Бодови који се 
могу постићи 

Постигнути 
бодови 

Разумевање, схватање задатка 4  
Информисаност у простору и 
времену 

4  

Употреба стручног језика 4  
Употреба извора 4  
Отркивање чињеница које 
формулишу збивања 

6  

Састављање, језичка исправност 2  
Укупан број бодова 24  
 делилац 2 
Испитни број 12  

 

16.   Задатак се односи на период после мохачке битке.                         (кратак) 
         Уз помоћ извора и сопствених спознаја, прикажите ток поделе  
         земље на три дела и укажите на последице! 

 

 
Ратни походи и спољне везе Турака после мохачке битке 
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 „Ebben a percben óriási ellenséges csapatot pillantottunk meg […] Ekkor aztán a 
király fejére tették a  sisakot, s a felség arcát halálos sápadtság borította el, mintha a 
következő szerencsétlenséget előre megérezte volna.” (Brodarics István kortárs 
krónikaíró 1526. augusztus 29-ről) 
 

„ У овој минути угледасмо огромну непријатељску чету (...) И тада је на главу краља,  
на чијем се лицу очитавала смртоносна бледоћа као да је предосећао несрећу, 
постављен шлем.” (савременик- хроничар Иштван Бродарич о 29. августу 1526.) 

 
Habsburg Ferdinánd (1526–1564) 

„Leveleinkben és mindenütt másutt felséges János 
királyt testvérünknek és Magyarország, Dalmácia, 
Horvátország királyának fogjuk írni és nevezni.” 
(Ferdinánd a váradi békében, 1538) 

    

                                                               Фердинанд Хабсбуршки (1526-1564) 
 
                                                „У нашим писмима и свим осталим местима, 
                                                 величанственог краља нам Јована помињаћемо 
                                                 као брата и писаћемо га и називати га као краља Угарске, 

Далмације и Хрватске.” 
                                                (Фердинанд за време мира у Великом Варадину, 1538.) 

  

Szapolyai János (1526–1540) 

János király „fő bizodalmát pedig György barát 
uramba vetvén, reá bízá gyermeke dolgát”. 
(Mindszenti Gábor, 1540) 
 

                                                           Јован Запоља ( 1526-1540) 
 
                                                 Краљ Јован  пак,  „имајући главно поверење у  
                                                 фратра Ђорђа, судбину детета свог препустио је у руке 

његове.” 
                                                 (Габор Миндсенти, 1540.) 

 

Szulejmán (1520–1566) 

„[...] csapatonként nyomultak be a városba, meg-
szállták az összes őrhelyeket [...] tele volt velük a 
piactér, zsúfolásig tömve az utcák; a királyné őfel-
sége fiát visszatartották a többi úrral együtt a sá-
torban, s nem is engedték korábban haza csak már 
akkor, amikor a császár [értsd: szultán] megbízott 
emberei visszajöttek és jelentették: Budát a császár 
akarata szerint, ellenállás nélkül bevették.” (Izabella 
királyné megbízottja, 1541) 
 



 

írásbeli vizsga 0801 24 / 36 2008. május 7. 

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

                                                          Сулејман ( 1520-1566) 
 
                                               „(…) по трупама су надирали у град и запосели 
                                               све страже (..) са њима је био пун трг пијаце, 
                                               улице су биле крцате; сина њеног височанства  
                                               краљице задржали су заједно са осталом госпо- 
                                               дом у једној шатри и све дотле нису га пустили 
                                               кући док овлашћени људи цара (схвати: султан) 
                                               нису се вратили и јавили: Будим је, према нахо- 
                                               ђењу цара, без отпора заузет.” (повереник кра- 
                                              љице Исабеле, 1541.) 
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Аспекти Бодови који се 
могу постићи 

Постигнути бодови 

Разумевање, схватање задатка 8  
Информисаност у простору и 
времену 

4  

Употреба стручног језика 4  
Употреба извора 8  
Отркивање чињеница које 
формулишу збивања 

10  

Састављање,језичка исправност 8  
Укупан број бодова 42  
 делилац 2 
Испитни број 21  

 
17.  Задатак се везује за програм и делатност Иштвана Сечењија. (кратак) 
        Откријте нам уз помоћ извора и сопствених спознаја, у чему је  видео Сечењи 
препреке модернизације привреде у Мађарској! Прикажите, на који начин их је 
желео елиминисати! 
                                                                                                      
„A robot [...] és azon kárt, mely belőle háramlik, éppen oly bajosan tagadhatni, mint 
azt, hogy 2x2=4. [...] És ki nem tapasztalta [...] hogy azon munkát, melyet egy egész 
helyes (értsd: telkes) jobbágy rossz ekéjével [...] 52 nap [...] tud elvégezni, maga 
béreseivel, jó szerszámokkal [...] a mondott idő egyharmad része alatt [elvégzi] 
[...] a kiművelt emberfők mennyisége a nemzet igaz hatalma [...] Nem termékeny 
lapály, hegyek, ásványok, éghajlat stb. teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat 
józanul használni tudja [...] A múlt elesett hatalmunkból, a jövendőnek urai vagyunk 
[...] Sokan azt gondolják, Magyarország volt, én azt szeretném hinni: lesz!” (Részletek 
Széchenyi István Hitel című művéből, 1830) 
 

 

 

 

 

„Робот (...) и штету која проистиче из њега, исто тако тешко је негирати као што су 
2x2=4.(…) И ко није окусио (...) онај посао за 52 дана који  један кмет (са кметовским 
селиштем) својим лошим плугом (...) обрађује са својим  бирошима, пољопривредним 
слугама, добрим алатима (...) у року од једне трећине већ поменутог времена може да 
обави посао (...) количина просветих људи представља праву власт нације (...) Јавну 

„1-szer A Hitel [...] 
2-szer eltörölve az Aviticitas (ősiség). [...]  
4-szer a Jus Proprietatis (birtokbírhatás joga).  
5-szer törvény előtti egyformaság.” 

(Széchenyi István: Stádium, 1833) 
 



 

írásbeli vizsga 0801 26 / 36 2008. május 7. 

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

снагу не сачињавају примера ради  неплодне равнице, планине, минерали, клима, него 
памет која их корисно може употребити (...) Прошлост нам је била губитачна у власти, 
ми смо господари будућности (...) Многи мисле да је Угарска постојала, ја међутим, 
желео бих да верујем: биће!” ( Одломци из дела Иштвана Сечењија под насловом 
«Кредит», 1830.) 
 
                         „ 1- пут  Кредит (...) 
                          2 пута брисан Avicitias (два пута брисана старина) 
                          4 пута Јus Proprietatis ( право на поседовање поседа) 
                          5 пута једнакост пред законом 
 
                                                                 (Иштван Сечењи: Стадиј, 1833.) 
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…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

Миклош Барабаш: Постављање камен-темељца Ланчаног моста 
Изградњом је руководио Адам Кларк, енглески инжењер 
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…………………………………………………………………………………………………... 
 

Аспекти Бодови који се 
могу постићи 

Постигнути 
бодови 

Разумевање, схватање 
задатка 

4  

Информисаност у простору и 
времену 

4  

Употреба стручног језика 4  
Употреба извора 4  
Отркивање чињеница које 
формулишу збивања 

6  

Састављање,језичка 
исправност 

2  

Укупан број бодова 24  
 делилац 2 
Испитни број 12  

 
18.  Задатак се односи на демографске и народносне односе у Мађарској      током      

XVIII века.                                                                                                       ( дуг) 
         Према следећим изворима и својим спознајама анализирајте шта је током 

XVIII века проузроковало промену у бројчаности мађарског становништва  
и његовом националном саставу, укажите и на њихове последице! Уз одговор 
употребите одговарајућу мапу средњошколског историјског атласа! 

 
„Magyarország, vagy annak nagy része germanizáltassék, s a forradalmakra és 
nyugtalanságra hajló magyar vér a némettel szelidíttessék természetes ura és örökös 
királya hűségére és szeretetére.” (Részlet gróf Kollonich Lipót 1689. évi tervezetéből) 
 
„A magyarországi szlovákok egykori elődei a XVIII. században a történelmi Magyar-
ország északi, túlnépesedett vármegyéiből húzódtak le a délebbi, elnéptelenedett, 
több földet és jobb megélhetést ígérő területekre. A jobbágyok elvándorlásukkal 
megszabadulhattak a röghöz kötöttségtől, s új otthonukban biztosították szabad 
vallásgyakorlásukat is.” (Tankönyvi szöveg) 
 
„Ő legszentségesebb Felsége [...] meg fogja engedni, hogy bármely szabad embert, 
hat éven keresztül, minden közadó fizetéstől való mentesség feltétele mellett, az 
országba hívhassanak, és hogy e szabadságot országszerte kihirdethessék. 
 1. § [...] ez iránt a nyíltparancsokat a római szent birodalom országaiban és tarto-
mányaiban is kihirdethessék [...]”(1723. évi CIII. törvénycikk) 
 
  „Ő legszentségesebb felsége kegyelmesen rendelkezni fog, hogy különféle kézmű-
veseket hívjanak az országba, a közterhektől való, tizenöt éven át tartó teljes 
mentesség biztosításával. 

1. § [...] az ily külföldről bejött kézművesek, az említett mentesség kitöltött évei 
után el ne távozzanak, hanem az állandó itt lakást folytassák.”(1723. évi 
CXVII. törvénycikk) 
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„Мађарска, или пак њен већи део нека се германизује, и мађарска крв која је склона 
револуцији и немиру нека се припитоми  немачкој која тежи за верношћу и љубављу 
свог природног господара и вечитог краља.” (Одломак из нацрта грофа Леополда 
Колонича 1689. године) 
 
„Некадашњи преци Словака у Мађарској су у XVIII веку из пренастањених вармеђа 
које су се налазиле на северном делу историјске Угарске, повукли  ка јужнијим 
територијама које су биле пусте, међутим обећавале су више земљишта и бољи живот. 
Кметови су се са селидбом ослободили везаности за земљу, у свом новом дому 
обезбедили су и  слободу вероисповести. ” (Текст из уџбеника) 
 
„Најсветије Височанство (...) дозволиће да било којег слободног човека, поред 
ослобађања обавеза да преко шест година не плаћа сваке јавне намете, позову у земљу 
и да ову слободу по целој држави нека се разгласи. 
1.§ (…) према овим отвореним заповедима у државама свете Римске царевине и њеним 
покрајинама нека се разгласи (...)”  (Законски чланак CIII из 1723. године) 
 
„Његово најсветије Височанство на милостив начин донеће одлуку да се у земљу 
позову различите занатлије, с тим да ће им се преко петнаест година обезбедити право 
неплаћања јавних дажбина. 
3.§ Овакве занатлије из страних земаља, након истека година током којих нису плаћали, 
нека не оду, него своје стално становање нека наставе овде. ”(Законски чланак CXVII.  
из 1723. године) 
 

 
Насеобина и унутрашња сеоба у Мађарској током XVIII века 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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Аспекти Бодови који се 
могу постићи 

Постигнути бодови 

Разумевање, схватање задатка 8  
Информисаност у простору и 
времену 

4  

Употреба стручног језика 4  
Употреба извора 8  
Отркивање чињеница које 
формулишу збивања 

10  

Састављање,језичка исправност 8  
Укупан број бодова 42  
 делилац 2 
Испитни број 21  

 
19.  Задатак се надовезује  на пољопривреду за време Кадарове ере.    (кратак) 
         На основу следећих извора и спознаја, прикажите структуралне промене  
         пољопривреде током 1960-70-их година! 

 
 

Међусекторска подела (%) бруто 
пољопривредне производне 
вредности 1981. године 

 

Именовање %  
Задружна пољопривреда 50,8  
Малопроизвођачка 
газдинства 

32,8  

  од тога кућна 
домаћинства 

18,2  

  од тога помоћна 
газдинства 

14,6  

Државна пољопривреда 16,4  
 
 

 „A felgyorsult ütemű növekedés okai részben ugyanazok voltak, mint korábban: a 
hozamnövelő tényezők, a motorizáció és az okszerű talajerő-gazdálkodás komolyan 
vétele. A mezőgazdaság gyors fejlődésének a fentiek mellett volt néhány olyan oka 
is, amely közvetlenül összefüggött az új mechanizmus rendelkezéseivel. Ilyennek 
tartható a kisüzemi, illetve családi állattartás minden addigi létszám- és egyéb 
korlátozásának a feloldása. Egy-egy többgenerációs nagycsalád kezén így akár 3-4 
hold föld is felhalmozódhatott.  

A nagyüzemi gazdálkodás terén az iparszerű termelési rendszerek bevezetése és 
elterjedése, valamint a téeszek részben ezzel is összefüggő modern és szakszerűen 
irányított nagyüzemekké alakulása bizonyult fontosnak. Az új mechanizmus kínálta 
lehetőséggel élve 1969-ben ezért megvásárolták, és a hazai viszonyokra adaptálták a 
zárt rendszerű amerikai kukoricatermesztés technológiáját. Sikeres alkalmazása 
viszonylag nagy területekkel és beruházási kapacitásokkal rendelkező üzemeket 
feltételezett.  

Az összeolvadási folyamattal párhuzamosan radikálisan átalakult a téeszek ve-

Промена броја 
производних задруга  
1961 4600 

1978 1600 
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zetőgárdája. A téeszszervezés fázisában elnökké tett jobb gazdák az évek során 
meghaltak, nyugdíjba vonultak. Helyükbe az agrárfőiskolákról és a Gödöllői Agrár-
tudományi Egyetemről időközben kikerült fiatal szakemberek léptek, akik a 68-as 
reform által kínált lehetőségeket magától értetődően és nagy rugalmassággal 
használták ki. A vezetőcsere méreteire jellemző, hogy 1970 és 1974 között a felső-
fokú végzettséggel rendelkező elnökök aránya 18%-róI 43%-ra ugrott. A főagro-
nómusok körében ugyanerre az időre 90%-ra emelkedett az egyetemi diplomával 
rendelkezők számaránya.” (Romsics Ignác XX. századi történész) 

 
„Разлози повећања убрзаног ритма делом су били исто они као и раније: фактори 
повећања приноса, моторизација и озбиљно уважавање разложне обраде (газдовања) 
тла. Поред наведених, међу разлозима брзог развоја пољопривреде били су и такви који 
су били у директној повезаности са одредбама новог механизма. Овамо се може 
убрајати укидање забране свих дотадашњих и  ограничавања бројчаног стања по 
питању одржавања стоке од стране малих предузећа или породица. У рукама појединих 
вишегенерацијских великих породица на тај начин могло се сконцентрисати 3-4 јутра 
земљишта. 
На пољу газдовања на индустријски начин, увођење  производних система сличних 
индустријској производњи и њихово простирање, односно, преображај задруга у велика 
модерна предузећа која су била стручно управљана, сматрају се важним. Искористивши 
могућности које су нудили нови механизми, 1969. године откупљена је и адаптирана 
америчка технологија производње кукуруза затвореног система која је постављена на 
домаће темеље. Успешна примена условила је предузећа са релативно великим 
територијама и инвестиционим капацитетима. 
Паралелно са процесима спајања (фузионисања), радикално је преуређена гарда 
руководилаца задруга. Добре газде, које су приликом фазе организације задруга 
постале председници, након одређених година су преминули, отишли у пензију. На 
њихово место, са Аграрне високе школе и Аграрног универзитета из Геделеа, доспели 
су млади стручњаци који су понуђене могућности од стране 68-ашких реформи сасвим 
природно  и еластично искористили. Размере измене руководилаца потврђује да је 
између 1970. и 1974. сразмер председника који располажу  високом стручном спремом 
са 18% скочио на 43%. У кругу главних агронома, у истом периоду, сразмер оних који 
располажу са универзитетском дипломом, повећан је на 90%.” (Игнац Ромшич, 
историчар из XX века) 
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…………………………………………………………………………………………………... 
Аспекти Бодови који се 

могу постићи 
Постигнути бодови 

Разумевање, схватање задатка 4  
Информисаност у простору и 
времену 

4  

Употреба стручног језика 4  
Употреба извора 4  
Отркивање чињеница које 
формулишу збивања 

6  

Састављање,језичка исправност 2  
Укупан број бодова 24  
 делилац 2 
Испитни број 12  

20.   Задатак се везује за премијерство Иштвана Бетлена.                    (дуг) 
      Уз употребу извора и спознаја, прикажите кораке политичке и привредне 
консолидације! Откријте, на који начин су ови кораци допринели учвршћивању 
система! 
 

„Amit a szomszédos államok és nagyhatalmak várnak a magyar kormánytól, kül-
politikailag mindenekelőtt béke, belpolitikában pedig a rend.” (Részlet a magyarorszá-
gi francia követ 1922. márciusi jelentéséből) 
 

„ 2. §. […] minden […] jogszabály, amely az Ausztriai Ház […] trónörökösödési jogát 
megállapította vagy szabályozta, hatályát vesztette, és ezzel a királyválasztás előjoga 
a nemzetre visszaszállt.” (Részlet az 1921. évi XLVII. törvényből)  
 

„[…]A gyülekezési jog visszaállíttatik, gyűlések azonban csak zárt helyen tarthatók 
[…] A közalkalmazottak, vasutasok és postások szakszervezete […] vissza nem állít-
ható. 
[…] A kormány […] a munkabérek szabályozására is kellő formát keres […] 
[…] a szociáldemokrata párt tartózkodik minden propagandától, amely Magyaror-
szág érdekeit sérti […] Politikai sztrájkoktól tartózkodik […]” (Összefoglaló kormány-
zati jelentés az ún. Bethlen–Peyer-paktumról, 1921) 
 

„[…] A szavazás […] Budapest székesfővárosban és […] a többi törvényhatósági vá-
rosban […] titkosan, más választókerületekben pedig […] nyilvánosan történik.” 
(Részlet az 1922. évi 2200. M. E. számú, a választójogról szóló rendeletből) 
 
„A nemzetgyűlés most már az ősi alkotmányosság szellemében felújítja az ország-
gyűlés ősi kéttáblás rendszerét. […] 
2. §. A felsőház tagjait a tagság joga 
1. méltóság vagy hivatal alapján, továbbá 
2. választás vagy 
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3. kinevezés 
alapján illeti meg.” (Részlet az 1926. évi XXII., az országgyűlés felsőházáról szóló törvény-
ből)  
 
„Оно што суседне државе и велике силе очекују од Мађарске владе из аспекта спољне 
политике, првенствено јесте мир, а у унутрашњој политици пак ред.” (Одломак из 
извештаја француског посланика у Мађарској марта 1922. године) 
 
„2.§ (…) сваки (...) законски пропис који је утврдио или пак регулисао право 
наслеђивања, изгубио је снагу и на тај начин привилегија избора краља прешла је на 
нацију.” (Одломак из XLVII закона из 1921. године) 
 
„(...) Право окупљања се враћа, међутим, зборови се могу одржавати само на 
затвореном месту (...) Синдикат јавних службеника, железничара и поштара (...) не 
може се поново успоставити. 
(...) Влада (...) трага за одговарајућом формом регулисања плата (...) 
(...) Социјалдемократска партија уздржава се од свих таквих пропаганди које вређају 
интересе Мађарске (...) Уздржава се од штрајкова (...)” (Сумарни извештај владе о 
такозваном Бетлен-Пејер пакту, 1921.) 
 
„(...) Гласање (...) у главном престолном граду Будимпешти и (...) осталим 
законодавним градовима тајно, док се у другим бирачким круговима (..) јавно врши.” ( 
Одломак из М.Е. 2200. одредбе из 1922. године која се односи на изборно право ) 
 
 „ Народна скупштина ће већ сада, у духу древне уставности, обновити древни 
дводомни систем парламента. (...) 
2.§. Члановима горњег дома на основу права чланства 
1. на основу достојанства и уреда, надаље 
2. избора или 
3 именовања 
припада. ” Одломак из XXII  Закона о горњем дому парламентаиз 1926. године) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A népszövetségi kölcsön felvétele után 
már 1925-ben döntettek arról, hogy a 
korona helyére pengő rendszert vezet-
nek be, de csak 1927. január 1-jén jelent 
meg az új fizetési eszköz. 
(1 pengő 12 500 koronával volt egyenlő.)
 
 Након узимања кредита Лиге народа, већ 
1925. донета је одлука да ће се место 
система   круне увести пенга али се ново 
платно средство увело тек 1. јануара 
1927. године 
( 1 пенга била је једнака са 12.500 круна.) 

Узорна новчаница од 50 пенге ( 1. марта 
1926.)
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Допринос главних привредних грана  
националном дохотку (%) 
 
           Грана             1913         1928-1929 
Пољопривреда               44              39,7 
Рударство, металургија               25               1,8 
Индустрија               25               29,3 
Превоз, трговина               31               6,3 
Остало               31               22,9 
 
Гранска структура 
фабричко-индустријске производње (%) 
 
           1913           1929 * 
 Железна и метална индустрија           15,5            11,3 
Машиноградња            13,8           10,2 
Производња електричне енергије            1,5             4,2 
Остало            12,1             12,2 
Тешка индустрија укупно            42,9             37,9 
Текстилна индустрија              4,8              14,2 
 Папирна индустрија              0,6                1,2 
Остало              9,3               11,0 
Лака индустрија укупно            14,7               26,4 
Прехрамбена индустрија            42,4               35,7 
   
* 1929. године индустријска производња је са 12% надмашила ниво последње мировне 
године пре рата. 
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Аспекти Бодови који се 

могу постићи 
Постигнути 
бодови 

Разумевање, схватање 
задатка 

8  

Информисаност у простору и 
времену 

4  

Употреба стручног језика 4  
Употреба извора 8  
Отркивање чињеница које 
формулишу збивања 

10  

Састављање,језичка 
исправност 

8  

Укупан број бодова 42  
 делилац 2 
Испитни број 21  
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  Максим. 
број бодова 

Постигнути 
број бодова 

1. Култура Старог Истока 3  
2. Средњовековни град 4  
3. Мађарска историја XIV   
4. Форме владавине у XVIII веку 4  
5. Барок у Мађарској 5  
6. Последице индустријске револуције 3  
7. Догађаји који су претходили нагодби 4  
8. Догађаји који су претходили I светском рату 2  
9. Мађарска спољна политика између 1938-41. 4  
10. Мађари ван граница 5  
11. Карактеристике бивших социјалистичких 

земаља 
2  

12. Мањине у Мађарској 4  

 
 
 
 
I 
Једноста
вни, 
кратки 
задаци 

I Укупно 45  
13. Лутерова реформација 12  
14. Мировни уговори који су окончали I 
светски рат 

12  

15. Друштвене промене у Мађарској на 
почетку XIII века 

12  

16. Времена после Мохачке битке 21  
17. Делатност Иштвана Сечењија 12  
18. Околности повећања становништва 

Мађарске у XVIII веку 
21  

19. Пољопривреда за време Кадара 12  
20. Премијерство Иштвана Бетлена 21  

 
 
II 
Тесктуал
ни 
задаци 
који 
траже 
образлож
ење 

II Укупно 45  
 I + II УКУПНО 90  

 
 _______________________ 
 наставник који исправља 
 
 Датум: ......................................  
________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
  

Elért pontszám/ 
Постигнути 
бодови 

Programba beírt pontszám/ 
Број бодова уписаних у 

програм  
I. Egyszerű, rövid feladatok 
I Једноставни, кратки задаци      
II. Szöveges, kifejtendő feladatok  
II Есејски задаци уз анализу      
    
     
        

javító tanár/наставник који исправља  Jegyző/Записничар 
 
 
 Dátum/Датум: ..........................  Dátum/Датум: ............... ...... 
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