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

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

да прекорачите расположиво место за одговор !  

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

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

Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! 

Приликом решавања задатака имајте на уму следеће савете! 
• Пажљиво прочитајте задатке!  

• Пажљиво пратите упутства у задацима!  

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

• За решавање сваког задатка користите дозвољена средства: карте 
средњошколског историјског атласа и двојезични речник! Имена личности, 
топографских појмова и опших појмова се прихватају само са тачним 
правописом! 

• 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, 
• задовољавање садржајним захтевима, 
• композиција одговора, логичност, правилна употреба језика. 

 

Желимо вам пуно успеха у раду! 
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I. ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ КРАТАК ОДГОВОР 

1. Задатак је у вези великих цивилизација старог века. 
Испуните табелу на основу датих слика и информација! (0,5 бодова по елементу.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информације: 
Колосеум, Акропољ, Буда, Велики зид. 
 
Слика Шта, кога представља? Цивилизација 

a)   

b)   

c)   

d)   

 

4 бода 
 

a) 

c) 

b) 
d) 
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2. Задатак је у вези исламске вере. 
Одговорите на питања на основу извора и сопственог знања!  

a) Допуните следеће реченице! (0,5 бодова по елементу.) 
Главна дужност исламског верника: вера у Алаха и његовог пророка ............................... 
(особа). 
 
За исламског верника обавезно је да дневно изврши ........................... молитви. (број) 
 
Куран прописује удељивање (давање прилога) за ................................. . (група) 
 

 „Ti hívők! Előíratott nektek a böjtölés, amiként előíratott azoknak, akik előttetek 
éltek. Talán istenfélők lesztek. 
[Böjtöljetek] bizonyos számú napig! Ha valaki közületek beteg vagy úton van, akkor 
[azonos] számú napig [kell böjtölnie]! […]  
[A böjt ideje] a ramadan hónap, amikor a Korán mint útmutatás [első ízben] küldetett 
le az emberek számára. […] Aki közületek e hónap idején jelen van, az böjtölje végig! 
[…] 
Végezzétek el a zarándoklatot és az umrát [kis zarándoklat] Allahnak! Ha 
akadályozva lennétek, akkor [engesztelésképpen ajánljanak föl] áldozati állatot, ami 
könnyen előteremthető nektek! […] Aki beteg közületek, vagy fájlalja a fejét, az 
kárpótlással tartozik: böjt vagy alamizsna vagy áldozati állat formájában.” (Korán) 
 
«О верници! Прописан вам је пост као што је било прописано и онима који су живели 
пре вас. Можда ћете бити богобојажљиви. 
[Постите] одређени број дана! Ако је неко од вас болестан или је на путу, тај мора да 
[пости]  [исто толико] дана! [...] 
[Време поста] је месец Рамадан, када је Куран као путоказ био [први пут] послан 
људима. [...] Тај који је од вас у овом месецу присутан, нека пости цео тај месец! [...] 
Извршите ходочашће (хаџилук) и умру [мало ходочашће] Алаху! Уколико сте 
спречени, онда [понудите као умољавање] жртвену животињу коју можете лако 
прибавити! [...] Ако је неко од вас болестан, или га боли глава, дужан је да то 
надокнади: у облику поста или милостиње или жртвене животиње.» (Куран) 
 

b) На који месец се односи пропис о посту? Наведите име месеца! (0,5 бодова) 

………………………………………………………………………………………. 

c) Који град је центар хаџилука (ходочашћа)? (1 бод) 

……………………………………………………………………………………… 
 

3 бода  

 

3. Задатак се односи на мађарску историју средњег века. 
Испуните табелу уз помоћ извора и сопственог знања! (Одговоре означите X-ом!) 
(0,5 бодова по елементу.) 
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 „3. Úgyszintén: semmiféle adót […] nem fogunk szedetni a serviensek birtokai után, 
sem az ő házaikba vagy falvaikba nem szállunk, hacsak nem hívnak bennünket. […] 
19. A várjobbágyokat a szent királytól rendelt szabadságban kell megtartani. 
Hasonlóképpen a vendégeket is, bármilyen nemzetből valók, a kezdettől nekik 
engedett szabadságban kell megtartani. 
20. A tizedet senki se tartozzék pénzben megváltani, hanem ahogy a föld hozza a 
bort vagy termést, úgy kell fizetni. És ha a püspökök ellentmondanak, nem fogjuk 
őket segíteni. […] 
31. Azt is elrendeljük, hogy ha mi, vagy a mi utódaink közül valaki valamely időben 
ezen rendelkezések ellen akarna cselekedni, ennek az oklevélnek az erejénél fogva 
mind a püspököknek, mind a többi jobbágyoknak és országunk nemeseinek, 
együttesen és külön-külön, a jelenben és a jövőben mindörökké szabadságukban 
álljon, hogy a hűtlenség minden vétke nélkül nekünk és a mi utódainknak 
ellenállhassanak és ellentmondhassanak.” (II. András Aranybullájából) 

 
«3. Исто тако: нећемо убирати никакав порез [...] од имања сервијената, нити ћемо 
коначити у њиховој кући, сем ако нас не позову. [...] 
19. Кметовима у тврђави треба очувати слободу какву је одредио свети краљ. Исто тако 
и гостима, из било ког народа да су, треба очувати слободу, каква им је била дата у 
почетку. 
20. Нека нико не буде дужан да откупи десетину за новац, већ како земља доноси вино 
или летину, тако треба да плати. И ако се бискупи успротиве, нећемо их помагати. [...] 
31. Наређујем и то да ако бисмо ми, или било ко од наших потомака у било ком 
времену желели да учинимо нешто у супротности с овим наредбама, снагом ове повеље 
како бискупи, тако и остали кметови и племићи наше земље, заједно и појединачно, у 
садашњости и будућности нека имају заувек ту  слободу да се одупиру и супротставе 
нама и нашим потомцима, без икаквог греха неверности.» (Из Златне буле Андрије II) 

 
Тврдња Тачно Нетачно 

a) Владар који је издао закон је био пореклом из династије 
Анжу.   

b) Ако владар не одржи обећања, бискупи и племићи могу да се 
успротиве краљу.   

c) Ако владар не одржи обећања, бискупи и племићи могу да се 
успротиве краљу.   

d) Десетина је приход властелина.   

e) Документ означава јачање краљеве власти.   

f) Златну булу су издали у XVI веку.   

g) Сервијенти не треба да плаћају порез.   

h) Гости су дошљаци који су стигли из других земаља.   
 

4 бода  
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4. A feladat a felvilágosodással kapcsolatos.  
Упишите у табелу појмове који се везују уз изворе! (Пажња! Један појам је вишак, 
односно изостаје.) (1 бод по елементу.) 

a) „Minden államban háromféle hatalom van: a törvényhozó hatalom, a nemzetközi 
jog alá tartozó dolgokra vonatkozó végrehajtó hatalom, végül az a végrehajtó 
hatalom, amely a polgári jog alá tartozó dolgokra vonatkozik. […] 
Ha a törvényhozó hatalom a végrehajtó hatalommal ugyanabban a személyben vagy 
ugyanabban a hatósági testületben egyesül, nincsen szabadság, mivel attól lehet 
tartani, hogy az ilyen uralkodó vagy az ilyen testület zsarnoki törvényeket fog hozni, 
s azokat zsarnoki módon fogja végrehajtani.” (Montesquieu) 

b) „A polgár minden törvényhez beleegyezését adja, még azokhoz is, amelyek 
büntetéssel sújtják, ha megszegni merészelné valamelyiket. Az állam valamennyi 
tagjának állandó akarata az általános akarat, ez teszi polgárrá és szabad emberré 
őket.” (Rousseau) 

c) „Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember 
egyenlőnek teremtetett, az ember teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta 
fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az élethez és 
a szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra törekvésre.” (Jefferson) 

d) „Minthogy ő legszentebb felsége meg van győződve arról, hogy minden kényszer, 
amely az emberek lelkiismeretére erőszakkal hat, mindennél ártalmasabb, ezzel 
szemben az oly helyes türelem, amilyet a keresztényi szeretet javall, mind a vallásra, 
mind az államra igen nagy haszon forrása, elhatározta, hogy e türelmet valamennyi 
császári és királyi tartományban bizonyos törvényekkel erősíti meg.” (II. József) 
 
 
а)»У свакој држави постоје три врсте власти: законодавна власт, извршна власт везана 
за међународно право и на крају извршна власт везана за грађанско право. [...] 
Ако су законодавка и извршна власт обједињене или у истој особи, или у истом органу 
власти, нема слободе, јер постоји бојазан да ће такав владар или такво законодавно тело 
донети деспотске законе и да ће их спроводити као тиранин.» (Монтескје) 
 
б)»Грађанин даје сагласност на сваки закон, чак и на онај којим га кажњавају, ако се 
усуди да било који прекрши. Стална воља свих чланова државе је општа воља, то их 
чини грађанима и слободним људима.» (Русо) 
 
ц)» Сматрам да се саме по себи подразумевају оне истине, да су сви људи створени да 
буду равноправни, да онај ко је створио човека опремио га је неотуђивим правима 
којих се не може одрећи, а међу та права спадају право на живот и слободу, као и  
право на тежњу за срећом.» (Џеферсон) 
 
д)»Пошто је ваше најсветлије височанство уверено да је свако приморавање које силом 
делује на људску савест, од свега штетније, а насупрот тога таква исправна трпељивост 
која предлаже хришћанску љубав, извор је заиста велике користи и за веру, и за 
државу, одлучио је да ову трпељивост у свим царским и краљевским провинцијама 
оснажи одређеним законима.» (Јосиф II) 
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Појмови: 

• друштвени уговор 
• верска трпељивост 
• меркантилизам 
• основна људска права 
• расподела грана власти 

Извор Појам 

a)  

b)  

c)  

d)  
 

4 бода  

 
5. Задатак је у вези Ракоцијеве борбе за слободу. 
a) Уз помоћ шеме и сопственог знања, подвлачењем допуните недовршене 
(половичне) реченице! ( 0,5 бодова по елементу.) 
 

Ракоцијева борба за слободу 
 

 
 
 
1) Као дејство успеха куруца, на скупштини у Оноду мађарски сталежи су 

прогласили ... 
 

избор Ракоција за краља. 
 

да не признају владара. 
 

 

1708. пораз у бици 
код Тренчена

успеси Вак Боћана 
скупштина у Оноду: одузимање 

престола од Хабсбурга 

развијање заставе
повољна спољнополитичка ситуација

војни успеси

неповољна спољнополитичка ситуација
распад националног 

уједињења 

полагање оружја
Сатмарски мир
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2) Царска војска је 1708. код ............................ претрпела значајан пораз од војске 
куруца. 

 
 

Сатмара 
 

Тренчена 
 
3) После полагања оружја, владар је устанике ............................ 

 
помиловао. 

 
ставио у затвор. 

 
b) Упишите у празне правоугаонике на слепој карти бројеве поред назива припадајућег 
места! ( 0,5 бодова по елементу.) 
 

 
 
1) Сатмар 
2) Онод 
3) Тренчен 

3 бода  
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6. Задатак је у вези прве индустријске револуције. 
Одговорите на питања на основу извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Година Цена једне фунте памучног влакна у Енглеској (у шилинзима)
 

1784 10,11 
1812 2,5 
1832 0,11 

 
a) Установите која индустријска грана је играла одлучујућу улогу у 

производњи памучне робе! 

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

b) Наведите према ком региону (земљи или континенту) је био највећи 
процентуални пораст извоза енглеског памука између 1820 и 1840. године! 

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

c) Чиме се објашњава незнатан пораст извоза памука у Сједињене државе? 
Наведите један разлог! 

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

Пораст извоза памука у Енглеској између 1820. и 1840. (у милијардама метара) 
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d) Зашто је пала цена влакна памука на скоро стоти део у периоду између 
1784. и 1832. године? Наведите један разлог! 

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

4 бода  

7. Задатак се односи на раздобље дуализма. 
Одлучите уз помоћ извора, да ли су тврдње тачне или нетачне! Ставите знак X у 
одговарајући квадрат! (0,5 бодова по елементу.) 

Етничка расподела у Мађарској између 1880. и 1910. , без Хрватске 
народност 1880 1900 1910 

 fő % fő % fő % 
мађари 6 400 000 46,6 8 651 000 51,4 9 944 000 54,4 
немци 1 870 000 13,6 1 999 000 11,9 1 903 000 10,4 
словаци 1 870 000 13,6 2 002 000 11,9 1 946 000 10,9 
румуни 2 403 000 17,5 2 798 000 16,6 2 948 000 16,1 
русини 353 000 2,6 424 000 2,5 464 000 2,5 
хрвати 639 000 4,6 196 000 1,2 198 000 1,1 
срби Без података Без података 520 000 3,1 545 000 3,0 
остали 223 000 1,5 244 000 1,4 313 000 1,6 
Укупно: 13 758 000 100 16 834 000 100 18 261 000 100 
 

Број исељених из Мађарске 
Година Исељених (особе) Од тога Мађара (%) 

1899-1904 334 458 26, 8 
1905-1907 528 045 29,3 
1908-1913 528 022 29,6 
Összesen :                       1 390 525 28,8 
 

 Тачно Нетачно 

a) Између 1900. и 1910. већина исељеника су били Мађари.   

b) Број староседелаца је између 1900. и 1910. порастао за 30%   

c) Однос броја (проценат) Словака је између 1880. и 1910. је 
опао. 

  

d) Проценат Мађара према осталима је између 1880. и 1910. 
порастао. 

  

 

2 бода  
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8. Задатак се односи на положај жена у периоду између два светска рата.  
Од датих могућих одговора, упишите одговарајуће изразе на празна места у 
тексту!  (1 бод по елементу.) 
 
„Многи су сматрали да је масовно a)......................... жена прелазно нужно решење за 
време светског рата. Промена се међутим показала сталном. У већини европских 
земаља жене су добиле b)......................., истина често са већим ограничењима  него 
мушкарци. Ове промене, међутим, нису значиле c)........................., жене су обично 
добијале мању плату него мушкарци који су радили исти посао, и јако ретко су се 
појављивале на руководећим положајима. Промене су се појавиле и на другим 
подручјима, а то се одразило и на d)............................ жена.“ 
 

a) c) 
осиромашавање недостатак

запошљавање равноправност

полажење у рат привилегију

b) d) 
личну карту облачење

самосталност плату

бирачко право осећања

 

4 бода  

9. Задатак се односи на мађарску историју између два светска рата. 
Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања!  (1 бод по елементу.) 

„12. § A nemzetgyűlés addig, amíg az államfői hatalom gyakorlásának mikéntjét 
véglegesen nem rendezi [...], az államfői teendők ideiglenes ellátására a magyar 
állampolgárok közül titkos szavazással kormányzót választ.” (1920/I. törvény) 

„1. §. IV. Károly uralkodói jogai megszűntek. 

2. §. Az 1723. évi I. és II. törvénycikkben foglalt pragmatica sanctio és minden egyéb 
jogszabály, amely az Ausztriai Ház […] trónörökösödési jogát megállapította vagy 
szabályozta, hatályát vesztette, és ezzel a királyválasztás előjoga a nemzetre 
visszaszállt. 

3. §. A nemzet a királyság ősi államformáját változatlanul fenntartja, de a királyi szék 
betöltését későbbi időre halasztja, és utasítja  a minisztériumot, hogy eziránt arra 
alkalmas időben javaslatot tegyen.” (1921/XLVII. törvény) 

 
«12. § Народна скупштина, све док се начин примене власти председника државе 
коначно не уреди [...], за привремено обављање дужности председника државе  тајним 
гласањем мађарских држављана бира се гувернер.» (закон 1920/I) 

«1. § Владарска права Карла IV се укидају. 
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2. § У I и II законском члану из 1723. године садржана Прагматичка санкција и сви 
други правни прописи, по којима је Аустријски Парламент [...] утврдио или регулисао 
престолонаследничка права, губе правну снагу и тиме се привилегија избора краља 
враћа народу. 

«3. § Народ задржава без промене стари државни облик краљевства, али попуњавање 
краљевог престола одлаже за касније, и даје налог министарству да по овом питању у 
примерено време изнесе предлог.» (XLVII закон из 1921.) 
a) Шта је био назив титуле председника државе после 1921? 
…………………………………………………………………………………………………... 

b) За какво државно уређење се одлучила скупштина? 
………………………………………………………………………………………………. 

 

c) Наведите име особе која је попунила позицију председника државе! 
………………………………………………………………………………………………… 

d) Због којег догађаја је постало потребно доношење правних прописа из 1921? 

Подвуците један одговор од доле наведених! 
смрт Карла IV  
два покушаја повратка Карла IV 
покушај комуниста да преузму власт 

 

4 бода  

10. Задатак се односи на Ракошијево доба. Следеће фотографије упућују на по 
једну основну карактеристику тог доба. 
Придружите одговарајућу фотографију уз извор, односно напишите одговарајуће 
слово испод текста! 
 ( 1бод по елементу.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) B) 
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Е) 

 

„Amíg dolgozó népünk minden erejét megfeszíti, hogy ötéves tervünk végrehajtását 
biztosítsa, addig az osztályellenség, a kulák alattomos módon szabotálja a termelést, 
eldugdossa az élelmiszert, a terményeket. […] A kulákok, dolgozó népünk ocsmány 
döghollói mindenre képesek! Felvásárolják a fontos közszolgálati cikkeket, hogy 
zavart keltsenek, elégedetlenséget szítsanak […] ezek a gazemberségre és tunyaságra 
született gyászmagyarok. Egyik-másik lőszert és fegyvert rejtegetett!” (Viharsarok 
Népe című lap; 1950. október 25.) 
 

«Док се наш народ напреже до последње снаге да би могаоо спровести 
петогодишњи план, кулак на подмукао начин саботира производњу, сакрива 
намирнице и принос. [...] Кулаци, гнусни стрвинари нашег радног народа, су 
спремни на све! Откупљују важне јавне артикле, да би изазвали пометњу и 
потпиривали незадовољство [...] они су рођени жалопојци за подлост и лењост. 
Понеки прикривају муницију и оружје!» (Из часописа «Вихаршарок Непе»; 
25.октобар1950.) 
 
Слово поред слике: .......... 

 D)  C) 
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„Az ötéves népgazdasági tervről szóló 1949. évi XXV. számú törvény sikeres 
megvalósítása szükségessé teszi, hogy az ipar, a bányászat és kohászat, valamint a 
közlekedés területén a Magyar Népköztársaság saját kezében összpontosítsa azokat a 
termelő és szállító eszközöket, amelyek akár jelenlegi szervezeti formájukban, akár 
pedig megfelelő átszervezéssel gazdaságos nagyüzemi, gyári jellegű termelés céljára 
alkalmasak.” (Az Elnöki Tanács törvényerejű rendelet; 1949. december) 
 

«Успешно остваривање XXV закона из 1949. године о петогодишњем народном 
привредном плану поставља за потребу да у области индустрије, рударства и 
металургије, као и саобраћаја, Народна Република Мађарска у сопствене руке 
концентрише она производна и транспортна средства која су или у постојећој 
организационој форми, или уз одговарајућу реорганизацију, прикладна за 
економичну (рационалну) крупну индуструјску производњу фабричке 
карактеристике.» (Уредба Председништва која има законску снагу; децембар 1949.) 
 
Слово поред слике: .......... 
 
 
„Rajk kémbandájának leleplezése ma már teljes jelentőségben áll előttünk. Sikerült 
lelepleznünk az ellenség veszedelmes ötödik hadoszlopát, amely beszivárgott 
soraink közé, és a Párton, a népi demokrácián belül készült titokban arra, hogy 
minden vívmányunkat megsemmisítse.” (Rákosi beszéde; 1949. szeptember) 
 

«Раскринкавање Рајкове шпијунске банде је пред нама већ у потпуном значају. 
Успело нам је да откријемо погубни пети ратни ослонац непријатеља, који се 
увукао у наше редове, и у тајности се спремао да унутар Партије и народне 
демократије уништи све наше тековине.» (Ракошијев говор: септембар 1949.) 
 
Слово поред слике: .......... 
 
 
 „Ott állt az operaházi díszelőadásokon a reflektorok kereszttüzében, a színpad 
közepén, az árnyéktalan dicsfényben, a fülsiketítő tapsviharban, majd - jó tíz perc 
után - amikor már nyilván úgy érezte, hogy a nagyközönség kellően kitombolta 
magát – a Sztálintól tanult szokás szerint – maga is tapsolni kezdett, ezzel mintegy 
jelezvén, hogy sok is, szerénysége nem enged meg többet, hiszen megérti ő ezt a 
lelkesedést, rendjén is van a dolog, de azért ne vigyük az ilyesmit túlzásba.” (Aczél 
Tamás –Méray Tibor: Tisztító vihar) 
 

«Стајао је на свечаним представама у опери у унакрсној светлости рефлектора, 
на средини позорнице, са ореолом без сенке, у заглушујућим овацијама, а затим 
– после добрих десет минута – када је већ очигледно осетио да се публика 
одговарајуће истутњила – по обичају наученом од Стаљина – и он је почео да 
тапше, тиме отприлике показујући да је превише, да му скромност не 
дозвољава још више, разуме он ово одушевљење, у реду је, али зато са таквим 
стварима не треба претеривати.» (Тамаш Ацел- Тибор Мераи: Олуја која чисти 
пред собом) 
 
Слово поред слике: .......... 
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„Az ötéves terv előirányzatainak felemelése útján az iparosítást meg kell gyorsítani 
olymódon, hogy gyáriparunk termelése 1949-hez képest 1954-re az eredetileg 
előirányzott 86,4 % helyett legalább 200%-kal emelkedjék. Ezen belül a nehézipar 
termelésének az eredetileg előirányzott 104,3 % helyett legalább 280%-kal kell 
emelkednie. A könnyűipar termelésének 72,9% helyett legalább 145%-kal kell 
emelkednie.” (Az MDP II. kongresszusának határozataiból; 1951. március) 
 

«Путем подизања смерница петогодишњег плана индустријализацију треба 
тако убрзати, да се производња фабричке индустрије за 1954. у односу на 1949. 
годину уместо оригинално планираних 86,4% подигне барем 200%. Унутар 
тога, производња тешке индустрије уместо оригинално планираних 104,3% 
треба да се подигне барем за 280%. Производња лаке индустрије уместо 72,9% 
треба да се подигне за барем 145%. (Из одлука II конгреса МДП: март 1951.) 
 
Слово поред слике: .......... 

5 бодова  

11. Задатак је у вези благостања и тамних страна потрошачког друштва. 
Од набројаних могућности одговора, придружите по једну појаву уз сваки текст 
(извор)! Редни број одговарајуће појаве упишите у квадрате испод текстова! У 
један квадрат можете уписати само један број!  ( 1бод по елементу.) 

a) „Az ember azért fut a pénz után, hogy ideje legyen. Több ideje. Az idő azonban 
mindig valamire való idő. A kérdés tehát az, mire való az így nyert idő? A 
pénzidőben egyetlen válasz létezik erre a kérdésre: pénzkeresésre való. Vagyis arra, 
hogy az így nyert időben is futhassunk a pénz után, és ezzel még több időt nyerjünk, 
amiben aztán még annál is több pénzt szerezhetünk és még annál is több időt a pénz 
utáni hajszára. Mert időből sohasem elég.” (Szilágyi Ákos: A szépfejedelem; 2001) 
 

а) «Човек трчи за новцем зато да би имао времена. Више времена. Међутим, време је 
увек време за нешто. Дакле, питање је, за чега је тако добијено време? У доба новца, 
једини одговор на ово питање је: за зарађивање новца. То јест, зато да и у тако 
добијеном времену трчимо за новцем, и тиме добијемо још више времена у коме би 
могли зарадити више новца и од тога, и још више времена у јурњави за новцем. Јер 
времена никад није доста.» (Акош Силађи: Лепи кнез; 2001.) 
 
 
 
b) „Radikálisan csökkent a csoportméret, és ma egyetlen személyre redukálódott. A 
modern társadalmak egytagú csoportok szövetségeiből épülnek fel. Elveszett a 
lojalitás [méltányosság, elfogadás], az önfeláldozás, a morális [erkölcsi] támogatás, a 
közös akciók korlátozottak.” (Csányi Vilmos: Az emberi természet; 1999) 
 

б) «Радикално се смањила величина групе, и сада се редуковала на једну једину особу. 
Модерна друштва се базирају на савезима једночланих група. Изгубила се лојалност 
[правичност, прихватање], самопожртвовање, морална [етичка] помоћ, заједничке 
акције су ограничене.» (Вилмош Чањи: Људска природа; 1999.) 
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c) „A meggyőzés nem érvekkel történik, hanem alapvető emberi érzelmeinkre ható 
szimbólumokkal. […] Az árucikkek eladására elterjedt műfogásokat alkalmazzák a 
politikai eszmék és a politikusok adásvételében is. […] Ha a hivatásos rábeszélő eléri, 
hogy az általa kívánt vakcsoportba tömörüljünk (a tagokat nem válogatják), előre 
gyártott eszmék karmaiba kerülünk, önbecsülésünk is e csoporthoz kötődik ezután.” 
(Pratkanis-Aronson: A rábeszélőgép; 1992) 
 
ц) Убеђивање се не одвија аргументима, него симболима који делују на основна људска 
осећања. [...] Распрострањене вештине продаје робних артикала такође се примењују и 
на купопродају политичких идеја и политичара. [...] Ако професионални наговарач 
постигне да се збијемо у слепу гомилу (чланови се не бирају) по његовој жељи, 
упадамо у канџе префабрикованих идеја, а тима нам се и самопоштовање везује за ову 
групу.» (Пратканис-Аронсон: Машина која наговара; 1992.) 
 
 
 
 

d) „A tradíciókat [hagyományokat] leromboljuk. Elértünk egy olyan kritikus pontot, 
amikor már a fiatalabb generációnak nemcsak azonosulnia nem sikerül többé az 
idősebbel, de azt kulturális értelemben sem képes megérteni. […] A legkiábrándítóbb 
azonban az, hogy ennél az apokaliptikus [végítéletszerű] folyamatnál minden 
valószínűség szerint elsőként az ember legnemesebb tulajdonságai és képességei 
mennek veszendőbe, éppen azok, melyeket joggal érzünk és értékelünk sajátosan 
emberinek.” (Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne; 1973) 
 
д) Уништавамо традицију [обичаје]. Достигли смо ону критичну тачку, када млађе 
генерације већ не само да не успевају да се идентификују са старијима, него то нису у 
стању да схвате ни у културном смислу. [...] Највише разочарава то, да код овог 
апокалиптичног [као дана последње пресуде] процеса, по свакој вероватноћи, прво иду 
у пропаст човекова најплеменитије особине и способности, управо оне које са правом 
осећамо и уважавамо карактеристично човечјим.» (Лоренц Конрад: Осам смртних 
греха цивилизованог човечанства; 1973.) 
 
 
 

 

Могући одговори: 
1. Глобализација слаби националну самосталност 
2. Број тржних центара непрекидно расте 
3. Економско-политичка демагогија искоришћава људе 
4. Поједини узрасти се све теже међусобно споразумевају 
5. Аспекти себичности јединке долазе у први план (истичу се) 
6. Живот постаје јурњава за материјалним добрима 

4 бода  
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12. Задатак је у вези функционисања парламентарне демократије. 
Одговорите на питања на основу извора и сопственог знања! 

 „19.§ (1) A Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az 
Országgyűlés. 
(2) Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a társadalom 
alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit. 
(3) E jogkörében az Országgyűlés a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát; b) 
törvényeket alkot; c) meghatározza az ország társadalmi-gazdasági tervét; d) meghatározza 
az államháztartás mérlegét, jóváhagyja az állami költségvetést és annak végrehajtását; e) 
dönt a Kormány programjáról; […] k) megválasztja a Köztársaság elnökét, a 
miniszterelnököt, az Alkotmánybíróság tagjait, az országgyűlési biztosokat, az Állami 
Számvevőszék elnökét és alelnökeit, a Legfelsőbb Bíróság elnökét és a legfőbb ügyészt. […] 
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. 
29/B. § (1) A köztársasági elnök választását jelölés előzi meg. A jelölés érvényességéhez az 
Országgyűlés legalább ötven tagjának írásbeli ajánlása szükséges. […] 
33. § (3) A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az országgyűlés tagjai 
többségének szavazatával választja. […]  
(4) A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel. 
[…] 
35. § (1) A Kormány a) védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja az állampolgárok 
jogait; b) biztosítja a törvények végrehajtását; c) irányítja a minisztériumok és a közvetlenül 
alárendelt egyéb szervek munkáját, összehangolja tevékenységüket; […] h) irányítja a 
fegyveres erők, a rendőrség és a rendészeti szervek működését.”(Részletek a Magyar 
Köztársaság Alkotmányából; 1989) 
 
«19.§ (1) Највиши орган државне власти и народног представништва Републике 
Мађарске је Народна скупштина (Парламент). 
(2) Примењујући права која проистичу из народног суверенитета, Скупштина 
обезбеђује друштвени уставни поредак и одређује структуру, правац и услове 
управљања државом. 
(3) У тој надлежности Скупштина а) сачињава Устав Републике Мађарске; б) 
доноси законе; ц) одређује државни друштвено-економски план; д) одређује 
биланс буџета, прихвата државни буџет и његово спровођење; е) одлучује о 
програму Владе; [...] к) врши избор председника Републике, председника владе, 
чланова Уставног суда, скупштинске поверенике, председника и 
потпредседника Државне финансијске контроле, председника Врховног суда и 
врховног тужиоца. [...] 
29.§ (1) Председник државе Мађарске је председник републике, који изражава 
јединство народа и надзире демократско функционисање државне 
организације. 
(2) Председник републике је врховни командант оружаних снага. 
29/А.§ (1) Председника државе Скупштина бира на пет година. 
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(2) За председника државе се може изабрати сваки држављанин који располаже 
бирачким правом, који је до дана избора навршио тридесет и пет година. 
(3) Председника државе се на ову функцију може изабрати највише још једном. 
29/Б.§ (1) Избору председника државе претходи кандидовање. За важећу 
кандидатуру је потребна писмена препорука барем педесеторице чланова 
Скупштине. [...] 
33.§ (3) На предлог председника државе, председника владе бирају чланови 
скупштине већинским гласањем. [...] 
(4) На предлог председника владе, министре именује и разрешава душности 
председник државе. [...] 
35.§ (1) Влада а) штити уставни поредак, штити и осигурава права грађана 
државе; б) обезбеђује спровођење закона; ц) управља радом министарстава и 
директно подређених органа, усклађује њихову делатност;  [...] х) усмерава 
функционисање оружаних снага, полиције и снага обезбеђења.» (Делови из 
Устава Републике Мађарске; 1989.) 
 

a) Колико пута се може поново изабрати председник државе? (1 бод) 

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

b) Које тело усмерава функционисање оружаних снага? (0,5 бодова) 

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

c) Ко је врховни командант оружаних снага? (0,5 бодова) 

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

d) На чији предлог се могу именовати министри? (0,5 бодова) 

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

e) Ко бира председника владе? (0,5 бодова) 

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

f) За колико година старости се везује бирачко право на парламентарним 
изборима? (1 бод) 

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

 

4 бода  
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ΙΙ. ТЕКСТУАЛНИ (ЕСЕЈСКИ) ЗАДАЦИ УЗ АНАЛИЗУ 

Пажљиво прочитајте! 

Од следећих наведених задатака треба урадити укупно три. 
Избор се врши по следећим критеријумима:  

За израду: 
један задатак који се односи на светску историју,  
два, која се односе на  мађарску историју, један дугачак и један кратак задатак, 

од којих се сваки односи на различито раздобље.  

Пажљиво проучите задатке! 

 Редни 
број 

Раздобља, теме Тип задатка 

Светска 

историја 

13. Велика географска открића кратак 

14. Нацистчка идеологија кратак 

Мађарска 

историја 

15. Културна дејства домаће реформације кратак 
16. Борбе Јаноша Хуњадија против Турака дугачак 

17. Јосиф II кратак 
18. Нагодба дугачак 

19. Привреда Кадаровог раздобља кратак 

20. Ступање Мађарске у II  светски рат дугачак 

 
Као помоћ дајемо вам могуће комбинације тачно изабраних редних бројева 
задатака. 
Означите један стубац (колону)  у доњој табели! 
Заокружите слово изабраног ступца!  

Тип задатка A B C D E F G H I J K L 

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

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

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

Вреднују се само они задаци који су изабрани по наведеном правилу! За решене 
задатке важе аспекти вредновања, постигнут број бодова установљава наставник 
који исправља задатке. 

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

Пре почетка израде задатака проучите упутство које се налази на страни 2! 

Приликом израде одговора може се писати скица (концепт)!



 

írásbeli vizsga 0802 20 / 44 2010. május 5. 

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

13. Задатак је у вези великих географских открића.   (кратак) 
Ослањајући се на изворе и сопствено знање, прикажите узроке открића и 
подстрекавајуће факторе! (Користите средњошколски историјски атлас!) 
 
„A törökök dühödt ordítással törtek előre a szultán nyomában: rövid, elkeseredett 
harc után megmászták és hatalmukba kerítették a sáncokat és az ágyúk által összelőtt 
városfal romjait, miután az utolsó védőket is menekülésre kergették. […] A 
janicsárok, majd nyomukban a többi seregrész, rövidesen úgy zúdultak be a városba, 
mint a vízáradat. […] Majd utánuk nyomult az egész sereg, folyamatosan, teljes 
erejével, és győztesen szétáradt az egész városban. A fal előtt, amelyre nagy 
lobogóját vonatta fel, sugárzó arccal állt a szultán, és örvendett a látványnak: a nap 
most virradt fel végül teljes világossággal.” (Mikhael Kritobulosz Bizánc elestéről) 
 

«Турци су бесним урлањем продирали за султаном: после кратке и огорчене 
борбе попели су се и освојили ровове и рушевине градских зидина разорене 
топовима, након чега су и последње браниоце натерали у бег. [...] Јаничари, а за 
њима и остали део војске, убрзо су се сручили у град као водена бујица. [...] За 
њима је продирала сва војска, непрекидно, целом снагом и победнички је 
преплавила цео град. Испред зида  на који је уздигао своју велику заставу, 
озареног лица стајао је султан и радовао се призору: дан је коначно освануо 
потпуном светлошћу.» (Микаел Критобулос о паду Византије) 
 
око 1450. Гутемберг је пронашао 
штампање књига 
1477. Поново се издају Птоломејева 
астрономска дела из старог века која 
описују Земљу као сферу 
1479. Уједињавањем Кастиље и Арагоније 
настаје Шпанија 

 
Каравела. Овај тип је превасходно постао познат за време португалског принца 

Хенрика Морепловца 

 „Dicsérem tervedet, hogy Nyugatnak hajózol, s meg vagyok győződve arról, hogy 
ez az út nem olyan nehéz, mint hiszik. Bizonyosan hatalmas királyságokat, népes 
városokat és tartományokat fogsz felkeresni, ahol mindenféle fűszer és nemesfém 
nagy bőségben található. E királyok és fejedelmek nagy örömmel lépnek majd 

Становништво Европе 
1300 73 miliona 
1400 45 miliona 
1500 78 miliona 
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kapcsolatba a keresztényekkel, hogy tőlük keresztény vallást és mindenfajta 
tudományokat tanuljanak.” (Toscanellinek Kolumbuszhoz írt leveléből) 
 
«Похваљујем твој план да пловиш на Запад, и уверен сам да тај пут није тако 
тежак као што се мисли. Сигурно ћеш потражити огромна краљевства, 
многољудне градове и провинције, где се могу наћи разни зачини и племенити 
метали у изобиљу. Ти краљеви и кнежеви ће са великом радошћу  ступити у 
везу са хришћанима, да би од њих научили хришћанску веру и разне науке.» 
(Из Тосканелијевог писма Колумбу) 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број

бодова 
Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 4  
Откривање чињеница битних за 
догађаје

6  

Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 24  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 12  

 

 
 



 

írásbeli vizsga 0802 22 / 44 2010. május 5. 

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

14. Задатак је у вези нацистичке Немачке.    (кратак) 
Прикажите на основу извора и сопственог знања основне карактеристике 
нацистичке идеологије! 

 
Нацистички пропагандни плакат 

 „Az életre való törekvés végső formájában mindig újra szét fogja törni az 
úgynevezett humanizmus minden nevetséges kötelékét, hogy helyére engedje lépni a 
természet humanitását, amely megsemmisíti a gyengét, hogy helyet adjon az 
erősnek. […] 
Ma a zsidó a nagy uszító Németország maradéktalan szétzúzására. […] Ha népünk 
és államunk áldozatává válik e vér- és pénzéhes zsidó népelnyomónak, úgy az egész 
föld belesüllyed e polip szorításába. […] 
Minden igazán nagy népvezér művészete abban áll elsősorban, hogy egy nép 
figyelmét ne szétszórja, hanem mindig csak egyetlen ellenségre összpontosítsa. […] 
A tömegek felfogóképessége nagyon korlátozott, az értelem kicsi, ezzel szemben a 
feledékenység nagy. E tényekből kifolyólag minden hatékony propagandának csak 
nagyon kevés pontra szabad korlátozódnia, és ezeket jelszószerűen oly sokáig 
használnia, amíg csak a legutolsó is képes egy ilyen szóval kapcsolatban maga elé 
idézni azt, amit akarunk. […] 
 A nemzetiszocialista pártban nem divat arról dönteni, hogy vajon a Führer hű-e az 
úgynevezett eszméhez, vagy nem… Nálunk a Führer és az eszme egy, és minden 
párttagnak azt kell tennie, amit ő megparancsol, ő, aki megtestesíti az eszmét és 
egyedül ismeri annak végső célját. […] 
Németország csak akkor lesz igazán Németország, ha egész Európa német lesz. 
Amíg nem leszünk Európa urai, csak tengődni fogunk.” (Hitler) 
 
«У свом крајњем облику, тежња за животом ће увек наново разбити сваку смешну стегу 
такозваног хуманизма, да би допустила да на његово место стане човекољубивост 
природе, која уништава слабе да би препустила место јаком. [...] 
Данас су Јевреји велики хушкачи размрскавања Немачке до њеног краја. [...] Ако наш 
народ и наша држава постану жртве ових, гладних крви и пара, јеврејских тлачитеља 
народа, онда ће цела земља утонути у стисак овог полипа. [...] 
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Вештина сваког заиста великог народног вође се првенствено састоји у томе да не 
расипа пажњу једног народа, него да је усмери (концентрише) само на једног 
непријатеља. [...] 
Способност масе да схвати је веома ограничена, разум је мали, а насупрот тога 
заборавност је велика. Због ових чињеница, свака ефикасна пропаганда треба да се 
ограничи  на јако мало тачака, и њих треба да користи као лозинку, све док и онај 
последњи буде у стању да у вези једне такве речи себи наведе шта ми хоћемо. [...] 
У националсоцијалистичкој партији није мода да се одлучује да ли је Вођа (Фирер) 
одан или не таквој идеји... Код нас су Вођа и идеја једно, и сваки члан партије треба да 
уради оно што му он нареди, он, који отеловљује идеју и само он зна њен крајњи циљ. 
[...] 
Немачка ће стварно бити Немачка само онда ако цела Европа буде немачка. Док не 
будемо господари Европе, само ћемо таворити.» (Хитлер) 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број

бодова 
Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 4  
Откривање чињеница битних за 
догађаје

6  

Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 24  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 12  
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15. Задатак је у вези мађарске реформације.    (кратак) 
Прикажите на основу извора и сопственог знања културна дејства домаће 
реформације! (Користите и средњошколски историјски атлас!) 

„Te nagy költséggel iskolát alapítasz és felszítod az érdeklődést a tudományok 
művelése iránt, amely dolog ámbár önmagában is nagy dicséretre érdemes, mégis 
különösen mostanában, amikor a háború csapásai következtében a szomszédos 
országokban pusztul a tudomány, sokkal nagyobb elismerésre méltó. […] Mert hogy 
ily körülmények között gondolsz a tudományokkal, azt bizonyítod, hogy bízol a 
békében és Pannónia jobb jövőjében. […] Remélem, hogy Isten a te törekvéseid mellé 
is áll, kiváltképp, ha azon leszel, hogy az egyházakban is tisztábban hirdessék az igét, 
mert hát nem kétséges, hogy ezek a háborúk és ez a török szolgaság bűneink és 
bálványimádásunk büntetése…” (Melanchton levele Nádasdy Tamás magyar főúrnak; 
1537) 

«Ти са великим трошковима осниваш школу и подстичеш интересовање у правцу 
неговања науке, и мада је то ствар сама по себи вредна похвале, ипак посебно сада када 
се као последица ратних удара у суседним државама наука пустоши, вредна је далеко 
врећег признања. [...] Тиме што у таквим околностима размишљаш о науци, доказујеш 
то да се уздајеш у мир и бољу будућност Паноније. [...] Надам се да  је и Бог уз твоја 
настојања, нарочито ако се будеш трудио да и у црквама буду свесније објавили 
проповед, јер без сумње да су ови ратови и турско ропство казна за наше грехе и 
идолопоклонство...» (Писмо Меланхтона Тамашу Надашдију мађарском властелину; 1537.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ha elhatároztad, hogy tovább is tanulj s magasabb képzettséget szerezz, négy évig 
segíteni fogunk téged. […] Elhatározásodról mielőbb értesíts. […] Hogy pedig 
szándékunkat ebben jól megértsd, ahhoz tartsd magad, hogy ne csak teológiai, 
hanem a bölcseleti tudományokat is alaposan megtanuld, hogy amikor majd 
hazatérendsz, úgy az egyházi, mint a polgári dolgokban is s a külügyek 

Двориште реформатског 
колегијума у Папи који је 

основан 1531. 

Насловна страна Библије коју је Гашпар 
Кароли издао 1590. у Вижољу 
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igazgatásában, segítségednek hasznát vehessük magunk, nemzetünk, hazánk 
érdekében.” (Bethlen Gábor levele a Heidelbergben tanuló, jobbágy származású diáknak) 
 
«Када одлучиш да ћеш учити даље и стећи више образовање, помагаћемо те четири 
године. [...] Обавести нас што пре о твојој одлуци. [...] А да би у томе добро разумео 
нашу намеру, придржавај се тога да не научиш добро само теологију, него и 
филозофију, јер када се једном вратиш кући, да у управљању и црквеним и грађанским 
стварима, а и у спољним пословима можемо имати користи у нашем и народном 
интересу, и у интересу наше домовине.» (Писмо Габора Бетлена једном студенту 
кметског порекла, који је учио у Хајделбергу) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број

бодова 
Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 4  
Откривање чињеница битних за 
догађаје

6  

Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 24  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 12  

 



 

írásbeli vizsga 0802 26 / 44 2010. május 5. 

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

16. Задатак се везује уз мађарску историју XV века.    (дугачак) 
Прикажите на основу извора и сопственог знања политички пут Јаноша Хуњадија 
и оцените његове борбе против Турака! (Користите и средњошколски историјски 
атлас!) 
 

 
Поседи Јаноша Хуњадија 

 
Ратни походи Јаноша Хуњадија 

 „A háború vihara és Ulászló király gyászos pusztulása után az ország egyházi 
főméltóságai és bárói közös akarattal elhatározták, hogy a közelgő Pünkösd ünnepén 
az összes nemesek üljenek össze Rákos mezején, és tartsanak országos gyűlést. […] 
Mindnyájan, akik csak megjelentek, egy akarattal és nagy megfontoltsággal 
tárgyaltak az ország javáról és arról, kit válasszanak meg az ország védelmezőjének 
arra az időre, amíg a gyermek László király, Albert király fia, aki akkor életének 
ötödik évében volt, nem képes eszét a tanácsban, karjait meg hadakozásra használni. 
Az egész közösség szeme előtt lebegett János vajda [Hunyadi János] úr tetteinek 
fényes emléke, és ezért – bár sokan reménykedtek benne, hogy a méltóság rájuk száll 
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– ezt a tisztet mégis egyedül a vajda úr nyerte el. Megválasztották tehát őt az ország 
és a király hatáskörébe tartozó minden ügy kormányzójának.” (Thuróczy János 
krónikájából) 
«Након ратне олује и жалосне погибије краља Уласла, високи црквени 
достојанственици и барони су заједничком вољом одлучили да ће се на приближавајући 
празник Духова сви племићи састати на Ракош пољу и одржати државни сабор. [...] Сви 
који су се тамо појавили јединственом вољом и великом промишљеношћу су 
расправљали о добробити државе, и о томе кога да изаберу за заштитника државе за 
време док краљ Ласло, који је тада био тек петогодишње дете, син краља Алберта, не 
буде стасао да користи своју памет у савету и руке у ратовању. Пред очима целог скупа 
је лебдео светли спомен на дела војводе Јаноша [Јанош Хуњади], и зато – иако су се 
многи надали да ће то достојанство припасти њима – ова почаст је ипак додељена само 
господину војводи. Дакле, њега су изабрали да управља свим стварима које спадају у 
делокруг државе и краља.» (Из хронике Јаноша Туроција) 
 

 „[…] segítség nélkül ugyanis sem magunkat nem tudjuk fenntartani, sem másoknak 
nem tudunk hasznára lenni. Magyarországnak nincs annyi ereje, hogy az ellenséget 
megsemmisítse, ugyanakkor kikerülni sem tudja, tehát nincs más kiút, mint a 
további harc. És hogy ezt sikerrel tudja-e folytatni – nagyon kétséges. Ha pedig 
valami katasztrófa következnék be, az egész kereszténységet ért gyalázat, 
szerencsétlenség most még csak a magyarokat sújtaná, de azokra, akik 
cserbenhagyták, joggal fog visszaütni, és rájuk a jelenleginél sokkal nagyobb 
katasztrófa fog - gyalázattal tetézve - várni.” (Vitéz János kancellár a német rendek előtt; 
1455) 
«[...] наиме, без помоћи не можемо ни ми сами да се одржимо, а ни другима не можемо 
бити од користи. Мађарска нема толико снаге да уништи непријатеља, а истовремено 
не може ни да га избегне, дакле нема другог пута осим даље борбе. И да ли то може да 
настави са успехом – и то веома сумњамо. Када би настала нека катастрофа, срамота 
која би погодила цело хришћанство, несрећа би сада задесила само Мађаре, али на оне 
који су их оставили на цедилу, ударац ће се вратити са правом, а њих ће чекати далеко 
већа катастрофа – са још гором бруком и срамотом.» (Канцелар Јанош Витез пред 
немачким сталежима; 1455.) 
 

„Időközben Magyarországon belül tovább romlott a Hunyadi-párt és az V. Lászlót 
kézben tartó Garai-Cillei klikk [csoport, szövetség] viszonya […]. Ellenfelei azzal 
torolták meg Hunyadin a rajtuk esett vélt vagy valódi sérelmeket, hogy […] magára 
hagyták őt.” (Szakály Ferenc történész) 
«У међувремену се у Мађарској даље погоршао однос између Хуњадијевих присталица 
и Гараи-Цилеи клике [групе, савеза] [...]. Непријатељи су тиме казнили Хуњадија због 
њима нанесених тобожњимих или стварних увреда, што [...] су га напустили.» 
(Историчар Ференц Сакај) 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Постигнут 
број

бодова 
Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 8  
Откривање чињеница битних за 
догађаје

10  

Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 42  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 21  
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17. Задатак се односи на мађарску историју XVIII века.   (кратак) 
Прикажите на основу извора и сопственог знања карактеристике и 
контрадикторности владавине Јосифа II ! 

Хронологија: 

1784 Јосиф II преноси мађарску круну у Беч. 
Одредбом Јосифа II немачки постаје званични језик. 

1785 Јосиф II укида жупанијску самоуправу. Државу расподељују на десет 
квартова, на челу сваког је постављен краљев повереник. 

 

 
„Legjobbnak tartanám megegyezni az országokkal, hogy tíz évre teljhatalmat 
adjanak, mely idő alatt mindent lehessen tenni javukra, megkérdezésük nélkül. […] 
Mielőtt többet követelnénk ez országtól [Magyarországtól], azon kell igyekezni, hogy 
boldoggá tegyük. E célból reformálni kell belső szerkezetét, forgalmat kell adni 
áruinak, meg kell alapítani a kereskedést, mindenek fölött pedig előmozdítani a 
népesedést, az ifjúság nevelését, és meg kell győzni a belátóbb öregeket, hogy 
helyesen cselekszünk. ” (II. József tervei trónra lépése előtt) 

«Сматрам да би било најбоље договорити се са државама, да на десет година дају 
потпуну власт, а да би се за то време могло учинити све за њихово добро, без њихове 
дозволе. [...] Пре него што поставе више захтеве из ове државе [Мађарска], треба се 
трудити да је учинимо сретном. Зато треба да реформишемо унутрашњу структуру, 
треба да дамо промет њеној роби, основати трговину, а пре свега унапредити прираст 
становништва, васпитавање омладине, и треба убедити уваженије старе да правилно 
радимо.» (Планови Јосифа II пре ступања на престо) 
 

 

„Minden kényszer, amely az emberek lelkiismeretére erőszakkal hat, mindennél 
ártalmasabb. […] Minden nem katolikusnak, a helvét és az ágostai [református és 
evangélikus] hitvallásúaknak éppúgy, mint a görög szertartású nem egyesülteknek 
[görögkeleti] […] a magán vallásgyakorlatot – tekintet nélkül arra, hogy az adott 
helyen az valaha is szokásban volt-e vagy sem – kegyesen engedélyezzük. ” (Részlet a 
türelmi rendeletből; 1781) 

«Свако наметање које делује насилно на савест људи, штетније је од било чега. [...] 
Сваком припаднику некатоличке, односно хелветске и аугустинске [реформатске и 
евангелистичке] вероисповести, баш тако као и онима који нису прешли у унију а 
обављају грчки обред [православни] [...] милостиво дозвољавамо вршење њихових 
верских обреда – без обзира на то да ли је на датом месту то икада био обичај или не.» 
(Део из едикта о толеранцији; 1781.) 
 
 

„A jobbágyi állapotot – amennyiben az a jobbágyokat eleddig örökre elkötelezettekké 
és röghöz kötöttekké tette – a jövőben egyszerűen eltöröljük; s azt sem akarjuk, hogy 
a jövőben a »jobbágy« elnevezést ebben az értelemben bárki is használja; 
következésképpen kinyilatkoztatjuk, hogy a jobbágyok egyenként és 
összességükben, bármilyen nemzetiségűek és vallásúak legyenek is, a jövőben 
személyüket tekintve szabadok és szabad költözésű emberek legyenek, s 
megparancsoljuk, hogy mindenütt ilyeneknek is tartsák őket.” (Részlet a 
jobbágyrendeletből; 1785) 
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«Положај кметства – колико су кметови до сада били везани вечитим обавезама за 
замљу – у будућности ћемо једноставно укинути; а не желимо ни то да натив «кмет» у 
том смислу убудуће било ко користи; дакле, изјављујемо да су сви сељаци, без обзира 
на нацију и вероисповест, у будучности слободни и слободно могу да бирају место 
становања, и наређујемо да их свугде за такве сматрају.» (Део из патента о ослобађању 
кметова; 1785.) 
 

„Iszonyú hatalom! – még ez nem volt nálunk, 
Hogy korona nélkül lett volna királyunk.” 
(Részlet Ányos Pál: Kalapos király című művéből) 
«Страшна власт! – такво шта код нас није било, 
Да нам је краљ без круне.» 
(Одломак из дела Пала Ањоша: Краљ са шеширом) 
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Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број

бодова 
Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 4  
Откривање чињеница битних за 
догађаје

6  

Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 24  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 12  
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18. Задатак се односи на мађарску историју XIX века.  (дугачак) 
Прикажите на основу извора и сопственог знања Нагодбу! У одговору се осврните 
на околности склапања нагодбе, као и на различите ставове који се могу видети у 
просуђивању! (Користите и средњошколски историјски атлас!) 
 

„Van-e, ki óhajtja Ausztria fölbomlását, nem tudom, de ha vannak ilyenek, azok azt 
bizonyosan nem a mi érdekünkben óhajtják. Félek, nagyon félek, hogy e fölbomlás 
által nem mi nyernénk, s a mi sorsunk jobbra nem változnék. […] Fönn bírna […] 
állani Magyarország, beékelve a hatalmas orosz és német birodalom közé? […] Ha 
pedig más népekkel együtt szövetséges államot akarnánk alakítani, nem volnának-e 
közös ügyeink, melyeket azokkal együtt kellene intéznünk? ” (Részlet Deák Ferenc 
parlamenti beszédéből; 1867. március) 
 
«Има ли таквих који желе распад Аустрије не знам, али ако их има, они то сигурно не 
желе у нашем интересу. Бојим се, веома се бојим да овим распадом ми не би добили 
ништа, а наша судбина се  не би променила на боље. [...] Да ли би опстала [...]  
Мађарска, укљештена између моћне руске и немачке царевине? [...] Ако би заједно са 
другим народима желели формирати савезну државу, не би ли било заједничких ствари 
које би са њима требали да сређујемо?» (Део из говора Ференца Деака у Парламенту; 
март 1867.) 
 

 
Az Osztrák-Magyar Monarchia államszervezete 

 
 



 

írásbeli vizsga 0802 32 / 44 2010. május 5. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Државна структура Аустроугарске монархије 
 

„Ausztria Magyarország önállását elismerve sokat nyer hatalomban, s valószínűleg 
anyagi jólétben is, miután [...] összes hatalma az összbirodalom érdekében 
használható. Magyarország szeparatisztikus tendenciái [elszakadási törekvései], 
melyek három évszázad óta soha nem szűntek meg, csak így semmisíttethetnek meg. 
[…] Mindkét részről a nyereség jóval felülmúlja a veszteséget.” (Eötvös József 
naplójából) 
 
«Аустрија, признавајући самосталност Мађарске, пуно добија у моћи, а вероватно и у 
материјалном благостању, пошто [...] целокупну власт може да користи у интересу целе 
царевине. Сепаратистичке тенденције Мађарске [тежња за оцепљењем], које током 
задња три века никад нису престале, само тако могу да се униште. [...] За обе стране 
добитак далеко премашује губитак.» (Из дневника Јожефа Етвеша) 
 
 
 „XVI. tc. A magyar korona és Ő felsége többi királyságai és országai közt kötött 
vám- és kereskedelmi szövetségről. 
1.§ Mindkét fél államterülete a szövetség idejére és annak értelmében egy vám- és 
kereskedelmi területet képez, melyet közös vámhatár vesz körül. […] 
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12. § Az ausztriai érték [pénz], míg törvényesen meg nem változtatik, közös marad. 
[…] 
13. § Mindkét fél késznek nyilatkozik lehetőleg egyforma mérték- és súlyrendszert 
hozni létre a két állam területén. […] 
22. § E vám- és kereskedelmi szövetség a kihirdetés napján s 10 évi időre lép 
érvénybe. […]” (Az 1867. évi törvényekből) 
 
«Поглавље XVI о царинском и трговинском савезу, склопљеном између држава 
Мађарске круне и осталих краљевина и држава Његовог величанства. 
1.§ Територије држава са обе стране за време и у смислу савеза чине једну царинску и 
трговинску територију, коју обухвата заједничка царинска граница. [...] 
12.§ Аустријска вредност [монета] остаје заједничка, док год се по закону не промени 
[...] 
13.§ Обе стране су вољне да на територији обе државе по могућности успоставе једнак 
систем мера и тежинских мера. [...] 
22.§ Овај царински и трговински савез ступа на снагу даном објављивања и траје 10 
година.  [...]» (Према законима из 1867. године) 
 
 

„Magyarország a legfontosabb ügyekben idegen érdekek vontatókötelére akasztatik; 
a nagyon alárendelt szerepre kárhoztatott magyar minisztérium többé teljességgel 
nem független, a magyar országgyűlés alig lehet egyéb, mint a megszaporított 
megyegyűlés. […] A bécsi kormány ezzel teljesen célt ér, és az ország önállóságának 
még árnyéka is eltűnik. […] Amely országnak nincs saját diplomatiája, annak nincs 
saját külpolitikája, az nem független ország, az mindenkor kiegészítő része azon 
országnak, vagy provinciája azon hatalomnak, mely a diplomatia vezetését kezei 
között tartja.” (Kossuth Lajos) 
 
«У најважнијим стварима Мађарску каче на тегљеничко уже страних интереса;  
мађарско министарство осуђено на веома подређену улогу више у није потпуности 
независно, мађарска скупштина једва да је нешто различитија од повећане жупанијске 
скупштине. [...] Бечка влада је тиме постигла потпуни циљ, и чак и сенка самосталности 
државе нестаје. [...] Држава која нема сопствену дипломатију, нема своју спољну 
политику, то није независна држава, и заувек је допуњавајући део оне државе, или 
провинција оне силе, која у својим рукама држи вођење њене дипломатије.» (Лајош 
Кошут) 
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………………………………………………………………………………………………… 

 

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број

бодова 
Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 8  
Откривање чињеница битних за 
догађаје

10  

Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 42  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 21  
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19. Задатак се односи на Кадарево раздобље.    (кратак) 
Прикажите на основу извора и сопственог знања карактеристичне црте привреде 
70-тих и 80-тих година! 
 
Хронологија: 
 
 

1972 – Партијско руководство зауставља привредне реформе. 
1973 – Нафтна криза у светској привреди. 
1979 – Прво значајније повећање цена. 
1981 – Мађарска ступа у Међународни монетарни фонд и у Светску банку, тако да 
добија значајне западне кредите. 
 
 
„[…] a kereken 1, 5 millió háztáji és kisegítő gazdaságban évente 4,5 millió ember 2,7 
milliárd munkaórával egészíti ki keresetét. Ez 1,2 millió teljes foglalkoztatású ember 
munkájával egyenértékű. […] E törpegazdaságok adják a bruttó mezőgazdasági 
termelés egyharmadát, ezen belül ők termelik meg a burgonya és a zöldség 70, a 
sertéshús 56,3 és a baromfi 43 százalékát. (Paul Lendvai; Magyarország kívülről) 
 
«[...] у округло 1,5 милиона домаћинских и помоћних газдинстава  годишње 4,5 
милиона људи допуњава своје зараде са 2,7 милијарди радних сати. То је једнако раду 
1,2 милиона људи у пуном радном односу. [...] Ова патуљаста газдинства дају једну 
трећину бруто пољопривредне производње, а у оквиру тога они производе 70% 
кромпира и поврћа, 56,3% свињетине и 43% живине.» (Паул Лендваи; Мађарска 
гледана споља) 
 
 
 

 
 

Стање иностраног  
дуга Мађарске  

– у милионима долара 
ГОДИНА БРУТО НЕТО 

1975 4 199 2 000 
1977 6 253 3 580 
1978 9 468 6 141 
1984 10 983 6 549 
1985 13 955 8 046 
1987 19 584 13 683 
1989 20 390 14 900 

Број важнијих трајних потрошних 
артикала на 100 домаћинстава 

 1960 1970 1980 
Фрижидер 1 35 87 
Машина за веш 19 70 91 
Усисивач 4 38 76 
Аутомобил 0 6 26 
Моторбицикл 7 16 21 
Радио 73 101 142 
Телевизор 5 66 99 
Грамофон 5 15 29 
Магнетофон 2 9 37 
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Обим спољнотрговинског промета 

Спољнотрговинске цене 

Увоз 
Извоз 

Увозне цене 
Извозне цене 
Индекс односа размене
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…………………………………………………………………………………………………

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

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број

бодова 
Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 4  
Откривање чињеница битних за 
догађаје

6  

Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 24  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 12  

 

 

 
 

 
20. Задатак се везује за Други светски рат.   (дугачак) 
Прикажите на основу извора и сопственог знања разлоге и околности ступања 
Мађарске у рат! У одговору се осврните на европске догађаје који су били 
повезани са ратом! (Користите и средњошколски историјски атлас!) 
 
 

„A németekkel kell mennünk, mert másképp nem lehetséges, de csak egy bizonyos 
pontig. Ez a pont, ez a határvonal a háborúban való részvétel. Ezt semmi esetre sem 
fogjuk megtenni, mert idegen érdekekért nem fogunk vérezni hiába. De borzalmas 
nehéz, talán lehetetlen ellenállni. A revízió, s ezt csak neked mondom, a legnagyobb 
veszély, amely fenyeget, de ezzel nem tehetek semmit, mert belebukom. A 
közvéleményünk meg van őrülve. Mindent vissza! Akárhogy, akárki által, bármely 
áron. […] A revízióba bele fogunk pusztulni, ez fog minket a háborúba belesodorni. 
Visszakaptuk a Felvidéket, jó, vissza Ruszinkót [Kárpátalját] is, ezeket meg tudjuk 
még emészteni, átvenni, berendezni. Most Erdélyen a sor, rettegek, mi lesz akkor. Ha 
Erdély visszajő, ezzel örökre elköteleztük magunkat a németeknek, akik majd aztán 
követelik az árát. ” (Teleki Pál bizalmas beszélgetéséből; 1939 végén) 
 
«Треба да идемо уз Немце, јер другачије није могуће, али само до одређене тачке. А та 
тачка, та гранична линија је учешће у рату. То ни у ком случају нећемо урадити, јер 
нећемо узалуд да проливамо крв за стране интересе. Али страшно је тешко, можда 
немогуће да се одупремо. Ревизија, то само теби кажем, је највећа опасност која прети, 
а са тим не могу да урадим ништа, јер ћу и ја зато пасти. Наше јавно мњење је 
полудело. Све хоћемо назад! Било како, било са киме, по сваку цену. [...] Пропашћемо 
због ревизије, то ће нас увући у рат. Добили смо назад Фелвидек, добро, такође и 
Русинку [Подкарпатје], њих још можемо поднети, преузети, уредити. Сада је на реду 
Ердељ, страхујем шта ће онда бити. Ако се Ердељ врати, тиме смо се заувек обавезали 
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Немцима, који ће касније тражити његову цену.» (Из поверљивог разговора Пала 
Телекија; крајем 1939.) 
 
 

Мађарско-немачки спољнотрговински промет између 1938. и 1944. 
 

ГОДИНА 
Увоз Извоз 

у хиљадама 
пенга 

укупан % у хиљадама 
пенга 

укупан % 

1938 170 816 41,6 238 755 45,7 
1939 236 932 48,4 304 251 50,4 
1940 318 716 52,9 250 997 48,7 
1941 429 414 58,1 477 034 59,9 
1942 483 332 51,1 632 501 54,9 
1943 612 372 53,4 776 569 60,3 
1944 568 300 70,3 697 167 73,6 

 

„Amennyiben a magyar […] [kormány] eltűri, sőt elősegíti, hogy a német hadsereg 
Magyarországra bevonulva, azt katonai bázisnak használja Jugoszlávia ellen, Anglia 
részéről diplomáciai viszonyunk megszakításával és annak összes következményével 
okvetlenül számolnia kell. Ha azonban Magyarország e támadáshoz bármilyen 
indoklással (Jugoszlávia területén magyarok megvédése) csatlakoznék, úgy Nagy-
Britannia és szövetségesei […] hadüzenetével is kell számolni.” (Barcza György 
londoni magyar nagykövet Teleki Pálnak küldött táviratából; 1941. április 2.) 
 
«Уколико мађарска [...] [влада] отрпи, штавише, потпомогне немачкој војсци да је 
упадајући у Мађарску користи као војну базу против Југославије, од Енглеске сигурно 
треба да рачуна на прекид дипломатских односа и све његове последице. Ако се 
Мађарска са било којим образложењем (заштита Мађара на територији Југославије) 
придружи овим нападима, тада треба рачунати и са објавом рата од стране Велике 
Британије и њених савезника [...].» (Из телеграма који је Ђерђ Барца, мађарски 
амбасадор у Лондону упутио Палу Телекију; 2.април 1941.) 
 
 
 „A háború kérdése igen rövid idő alatt biztosan el fog dőlni. Ha pedig Németország 
a háborúra határozza el magát, egyfelől a német haderő eddigi átütő sikerei alapján, 
másfelől az orosz haderő értékének és ellenálló erejének ismeretében biztosan 
számíthatunk avval, hogy a német haderő rövid idő alatt ki fogja vívni a győzelmet 
éppúgy, mint eddig is tette. […] Szilárd meggyőződésem szerint Magyarország a 
német-orosz háborúban nem maradhat tétlen. E háborúban részt kell vennünk: 

1. mert ezt megköveteli az ország területi épségének, valamint állami, társadalmi 
és gazdasági rendszerünk biztosítása; 

2. mert jövőnk érdekében az orosz szomszédság gyengítése és eltávolítása 
határainkról elsőrendű nemzeti érdekünk; 

3. mert erre kötelez a keresztény nemzeti alapon álló világnézetünk és a 
bolsevizmussal szembeni elvi állásfoglalásunk úgy a múltban, mint a jelenben 
is; 

4. mert politikailag a tengelyhatalmak mellett véglegesen lekötöttük magunkat; 
5. mert további országgyarapításunk is ettől függ.” (Werth Henrik vezérkari főnök; 

1941. június 14.) 
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«Питање рата одлучиће се сигурно у прилично кратком року. Уколико се Немачка 
одлучи за рат, са једне стране на бази досадашњих успеха њене војске, а са друге стране 
познавајући вредност и снагу отпора руске војске, сигурно можемо рачунати с тиме да 
ће се немачка војска за кратко време изборити за победу, исто тако као што је и до сада 
чинила. [...] По мом чврстом уверењу, Мађарска у немачко-руском рату не може остати 
по страни. У овом рату морамо учествовати: 

1. јер то захтева обезбеђење територијалне целовитости државе, као и обезбеђење 
државног, друштвеног и економског система; 

2. јер нам је у интересу будућности прворазредни национални интерес слабљење 
руског окружења и његово уклањање са наших граница; 

3. јер нас на то обавезује наш хришћански поглед на свет на националној основи и 
идеолошки став против бољшевизма како у прошлости, тако и у садашњости; 

4. јер смо се политички трајно везали уз Силе осовине; 
5. јер од овога зависи и даље ширење наше државе.» 

(Хенрик Верт шеф генералштаба; 14.јун1941.) 
 
 
„Molotov ma délután kéretett, kérdést intézett Magyarország állásfoglalásával 
kapcsolatban a német-orosz konfliktussal szemben. Közölte velem, hogy a szovjet 
kormánynak, mint azt már több ízben kijelentette, nincs követelése vagy támadó 
szándéka Magyarországgal szemben, nem volt észrevétele, hogy a magyar 
követelések Románia kárára megvalósuljanak; e tekintetben a jövőben sem lesz 
észrevétele. […] Miután Molotov mielőbbi választ kért, sürgős utasítást kérek.” 
(Kristóffy József moszkvai magyar követ távirata Budapestre; 1941. június 23.) 
 
«Молотов ме је данас поподне позвао, упутио је питање у вези става Мађарске према 
немачко-руском конфликту. Саопштио ми је, да совјетска влада, као што је то већ више 
пута изјавио, нема захтева или намера да нападне Мађарску, а није имао примедби да 
се мађарски захтеви остваре на штету Румуније; у том погледу ни у будућности неће 
имати примедби. [...] Обзиром да је Молотов тражио што бржи одговор, молим за хитна 
упутства.» (Телеграм за Будимпешту од Јожефа Криштофија мађарског амбасадора у 
Москви; 23.јун 1941.) 
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Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број

бодова 
Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 8  
Откривање чињеница битних за 
догађаје

10  

Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 42  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 21  
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  Максималан 

број бодова 

Постигнут 
број 

бодова 

I. Једноставни, 
кратки задаци 

1. Културе старога века 4  
2. Исламска вера 3  
3. Мађарска у средњем веку 4  
4. Просветитељство 4  
5. Ракоцијева борба за слободу 3  
6. Индустријска револуција 4  
7. Доба дуализма 2  
8. Жене између два светска рата 4  
9. Мађарска између два светска рата 4  
10. Ракошијево раздобље 5   
11. Потрошачко друштво 4  
12. Парламентарна демократија 4  

I. Укупно 45  

II. Текстуални 
(есејски) задаци 

уз анализу 

13. Велика географска открића 12  
14. Нацистичка идеологија 12  
15. Културна дејства домаће реформације 12  
16. Борбе Јаноша Хуњадија против Турака 21  
17. Јосиф II 12   
18. Нагодба 21   
19. Економија Кадаровог раздобља 12   
20. Ступање Мађарске у рат 21   

 II. Укупно 45   
 Број бодова на писменом делу испита: 90   

    
      

  
Наставник који 

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

 

  

elért 
pontszám egész 

számra kerekítve / 
постигнут број 

бодова заокружен 
на цео број 

programba  
beírt egész pontszám / 
број целих бодова 
уписаних у програм 

 
I. Egyszerű, rövid feladatok /  
I Једноставни, кратки задаци      
II. Szöveges kifejtendő feladatok /  
II. Текстуални есејски задаци      
     
         
javító tanár / наставник који исправља  Jegyző / записничар 

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