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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)! 

• Након пажљивог процењивања, одговоре по могућству упишите без преправљања! 

• Имена личности, топографских појмова и општих појмова се прихватају само са 

тачним правописом!  

 

Желимо вам пуно успеха у раду! 
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I Задаци који захтевају кратак одговор 
 

1. Задатак се односи на историју Старе Грчке. 
 Наведите на које историјске личности се односе следећи делови извора!  (1 бод по 
елементу.) 
 
a) „Midőn […] a belső viszály megszűnt, és a város politikai egysége megszilárdult, 

[…] kezébe ragadta az athéni és az athéniaktól függő ügyeket: az adóbérleteket, a 
hadsereget, a hajóhadat, a szigeteket, a tengert. […] Hatalmát […] helyesen […] 
használta a közjó érdekében, és a népet meggyőzéssel és felvilágosítással vezette, 
többnyire a nép kívánságának megfelelően. […] És itt nemcsak rövid ideig tartó 
virágzásról volt szó. […] Nem kevesebb, mint tizenöt éven át megszakítás nélkül 
övé volt az uralom, és minden évben újra vezérnek választották. […] A pestis 
áldozata lett nővére is, s vele együtt elveszítette rokonait és legtöbb jó barátját.” 
(Plutarkhosz) 
 

а) „Када су [...] престали унутрашњи раздори и ојачало политичко јединство града, [...] 
приграбио је ствари (послове) Атине и послове који зависе од Атињана: пореске 
претплате, војску, ратну морнарицу, острва и море. [...] Власт је правилно [...] користио 
у интересу општег добра, а народ је водио убеђивањем и просвећивањем, већином 
одговарајући вољи народа. [...] Ту се није радило само о краткотрајном процвату. [...] 
Скоро петнаест година без прекида је њему припадала власт, и сваке године су га 
бирали за вођу. Жртва куге је била и његова сестра, а заједно са њом је изгубио своје 
рођаке и већину добрих пријатеља.” (Плутарх) 

 
Име личности:……………………………………. 

 
b) „Amikor Gordion városát elfoglalta, megszemlélte azt a hírneves kocsit, amely 

somfaháncsból készült kötélcsomóval volt megkötve, s amelyről az a - perzsák 
között hitelesnek vélt - hír járta, hogy aki a köteléket megoldja, a végzet 
akaratából a lakott világ ura lesz. A legtöbben úgy beszélik el a dolgot, hogy a 
[gordiuszi] csomó két vége el volt rejtve, és sokszoros hurokkal voltak egymásba 
csomózva. […] Nem tudta kibontani a csomót, erre kardjával szelte ketté, ekkor 
előkerültek a széthasított csomó végei.”(Plutarkhosz) 
 

б) „Када је заузео град Гордијум, стао је да погледа чувена кола која су била привезана 
чвором од лике од дреновине, а говорило се – Персијанци су сматрали да је то истина, 
да је ономе ко размрси тај чвор суђено да постане господар света. Већина о овоме каже 
да су два краја [гордијевог] чвора била сакривена и вишеструким петљама међусобно 
учворена. [...] Чвор није успео да распетља, па га је располовио мачем и тада су се 
појавили крајеви пресеченог чвора.” (Плутарх) 

 
       Име личности:……………………………………. 

 
c) „Bevezette a polgárok vagyonbecslését. Az első csoportba sorolta azokat, akiknek 

szilárd termékből [gabona] és cseppfolyósból [olaj és bor] összesen 500 mérőjük 
terem, s ezeket 500 mérősöknek nevezte. Másodiknak azokat jelölte ki, akik lovat 
tudtak tartani, vagy legalább 300 mérőt termelnek. Ezeket lovasoknak nevezték. 
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Ökörfogatosoknak nevezték a harmadik vagyoni csoporthoz tartozókat, akik a 
kétféle termékből összesen 200 mérőt termeltek. Valamennyi többi polgárt 
napszámosnak nevezte el, és semmilyen tisztséget nem bízott rájuk, csupán a 
népgyűlés és az ítélkezés útján vettek részt az államügyekben.”  (Plutarkhosz) 

 
ц) „Увео је грађанима процену имовине. У прву групу је ставио оне који од чврстог 
[жито] и течног [уље и вино] приноса добијају укупно 500 мерова, и назвао их је 500 
мераши. У другу групу је сврстао оне који су држали коње или су производили барем 
300 мерова. Њих су назвали коњушарима. Воловским запрегарима су назвали 
припаднике треће групе, који су од две врсте приноса производили укупно 200 мерова. 
Све остале грађане је назвао надничарима и није им давао никакве службене положаје, 
а у државним пословима су учествовали само на народним скупшинама и суђењима.” 
(Плутарх) 

       Име личности:……………………………………. 
 
d) Наведите грчки стручни назив за појам који је подвучен у првом извору! 
 
 

Појам:………………………………….. 
 

4 бода  

2. Задатак се односи на калуђерске (монашке) редове.  
Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 
„Isten nevében kezdődik […] a mi Urunk Jézus Krisztus szent Evangéliumának 
megtartása, az engedelmesség, szegénység és tisztaság gyakorlásával. Ferenc testvér 
engedelmességet és hódolatot fogad urának, Honorius pápának, valamint az ő 
törvényes utódainak és a római Anyaszentegyháznak. A többi testvér pedig 
engedelmeskedni köteles Ferenc testvérnek és utódainak. […] Szigorúan 
megparancsolom minden testvérnek, hogy sohase fogadjanak el semmiféle pénzt 
vagy pénzjegyet, sem önmaguk, sem közvetítő személy útján. […] A testvéreknek ne 
legyen semmi tulajdonuk, se házuk, […] sem egyéb birtokuk. Hanem mint idegenek 
és jövevények e világon, szegénységben és alázatosságban szolgáljanak Istennek. 
Bizalommal menjenek alamizsnát kéregetni. Ne szégyelljék magukat, mert az Úr 
miérettünk lett szegénnyé e földön.” (Szerzetesrendi szabályzatból) 
 
„У име Бога почиње [...] придржавање светог Јеванђеља нашег Господара Исуса 
Христа, извршавањем послушности, сиромаштва и чистоте. Брат Фрањо се заветовао на 
послушност и клањању своме господару папи Хонорију, односно његовим 
наследницима и римској Богородичиној цркви. А остала браћа имају обавезу да искажу 
послушност брату Фрањи и његовим наследницима. [...] Строго наређујем сваком брату 
да никада не прими никакав новац или новчанице, ни он лично, ни путем посредника. 
[...] Браћа не треба да имају ништа у власништву, ни кућу, [...] ни друго имање. Него 
као странци и придошлице на овом свету, у сиромаштву и понизности нека служе Богу. 
Идите са поверењем да просите милостињу. Немојте да се стидите, јер је Бог због нас 
постао сиромашнији на овом свету.” (Из прописа калуђерског реда) 
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а) Напишите назив калуђерског (монашког) реда о којем говори наведени извор! 
 

Назив калуђерског (монашког) реда:………………………………… 
 

б) Подвуците за који век се везује настанак овог реда! 
 

V век  X век  XIII век  XVIII век 
 

ц) Подвуците онај израз који најчешће користе за наведени калуђерски ред! 
 

евангелистички послушни  просјачки  понизни 
 

д) Наведите још један калуђерски ред  који је настао у исто време и обављао 
сличну делатност! 
 

Назив калуђерског (монашког) реда:………………………………… 
 

4 бода  

3. Задатак се односи на историју Мађарске у средњем веку. 
Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 
 

„És amikor a magyarok egy bizonyos folyóhoz érkeztek, amelyet Sajónak hívnak 
[…], a folyón egy hídon átkelve megálltak, tábort ütöttek, őröket állítottak a hídra, 
hogy éjszaka őrszolgálattal őrködjenek. A tatárok pedig a mocsaras helyen való 
átkelés után a víz körül a síkságon helyezkedtek el. És mivel a víz nagy volt és 
mocsaras, nem volt hihető, hogy a hídon kívül bárki átkelhessen. A király eközben 
buzdította övéit, hogy férfiasan készüljenek a harcra; és nem kevés zászlót osztott ki 
saját kezűleg a főemberek között. […] A tatárok nem messze a hadseregtől találtak 
egy gázlót, és egy éjszaka alatt mindnyájan átkeltek rajta és hajnalban a király seregét 
körülvéve jégesőként kezdték lőni nyilaikat a hadseregre.” (Rogerius) 
 
„И када су Мађари стигли до једне реке која се зове Шајо [...], прешавши преко моста, 
стали су, утаборили се, поставили стражаре на мост да држе ноћну стражу. А Татари су 
се након преласка преко мочварног предела сместили око воде, на равници. И пошто је 
вода била велика и мочварна, није било вероватно да би ико могао другачије прећи сем 
преко моста. Краљ је у међувремено бодрио своје људе да се мужевно припреме на 
борбу и подоста застава је поделио сопственим рукама међу најважнијим људима. [...] 
Татари су недалеко од војске нашли плићак и једне ноћи су сви прешли преко њега и у 
зору су, опколивши краљеву војску, почели гађати војску својим стрелама као да је са 
неба падао град.” (Рогерије) 
 
а) Наведите име краља који се спомиње у извору! 
 

Име краља:………………………………. 
 
б) Које године се десио догађај описан у извору? 
 

Година:…………………… 
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ц) Међу наведенима, подвуците  име војсковође нападачке војске! 
 

Угедај  Бату  Џингис  Кублај 
 
д) Наведите место одигравања битке описане у извору! 
 

Место:………………………… 
 
е) Упишите знак „X” у квадрат где се десио описани догађај! 
 

 
 

5 бодова  

 
4. Задатак се односи на доба великих географских открића.  
a) Поред слова која означавају изворе упишите име одговарајућег истраживача!  
(1 бод по елементу) 
 
A) „Megírom néktek e levelet, miáltal megtudhatjátok, hogyan jutottam 33 nap alatt 
az Indiákra az armadával, melyet a Nagyságos Király és Királynő, a mi uraink bíztak 
rám, ahol is én számtalan bennszülöttel benépesített sok szigetre találtam, s 
valamennyit birtokba vettem […]. Hispaniola szigete csodálatos: a hegyek és 
hegységek, a mezők, termőföldek és rétek gyönyörűek és dúsak. ” (Naplórészlet) 
 
А) „Пишем вам ово писмо да би могли сазнати како сам за 33 дана доспео у Индију са 
својом армадом, коју су ми поверили наши господари Велики краљ и краљица, где сам 
открио безброј острва насељених домороцима, и све сам их заузео [...]. Острво 
Хиспаниола је чудесно: брда и планине, поља, оранице и ливаде су предивни и бујни.” 
(Одломак из дневника) 
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B) „A szigetlakók, mintegy ezerötszázan voltak, három csapatra oszlottak, és azonnal 
szörnyű üvöltéssel ránk támadtak. […] Egy mérgezett nyíl átdöfte a kapitány lábát. 
[…] Végül is egy szigetlakónak sikerült a lándzsája végével a kapitány homlokára 
vágni.[…] Megmenekülésünket kapitányunknak köszönhetjük, mivel 
végpillanatában az összes szigetlakók oda futottak, ahol ő elesett. […] Dicsősége 
azonban túléli halálát. A hajózás mesterségének tökéletes birtokában volt, amit világ 
körüli útjával bizonyított, amire ő előtte senki sem mert vállalkozni.” (Antonio 
Pigafetta naplójából) 
 
Б) „Становници острва, а било их је око хиљаду петсто, су се расподелили у три групе 
и одмах нас напали уз стравичну дерњаву. [...] Једна отровна стрела је пробола 
капетанову ногу. [...] На крају је једном становнику острва успело да крајем копља 
посече капетаново чело. [...] Свој спас можемо да захвалимо капетану, јер су у крајњем 
часу сви становници потрчали на место где је погинуо. [...] Међутим, његова слава је 
надживела његову смрт. У потпуности је господарио вештином пловљења, што је и 
доказао путевима око света, а пре њега се то нико није усудио да учини.” (Из дневника 
Антонија Пигафете) 
 
Ц) 

 
 

A)………………………………………. 

Б)………………………………………. 

Ц)………………………………………. 

б) Наведите име краља и краљице који се помињу у извору под А)! 

краљ:……………………………. 

краљица:…………………………. 
 

5 бодова  

 

SZÓTÁR - РЕЧНИК 
Atlanti Óceán – Атлантски океан 
Indiai Óceán – Индијски океан 
Európa – Европа 
Ázsia – Азија  
Afrika – Африка 
India – Индија 
Arábia – Арабија 
Lisszabon – Лисабон 
Kanári szigetek – Канарска острва 
Zöldfoki szigetek – Зеленортска острва 
Jóreménység foka – Рт добре наде 
Mozambik – Мозамбик 
Mombasa – Момбаса 
Goa – Гоа
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5. Задатак се односи на мађарску привреду у XVI веку.  
Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 

 
 

SZÓTÁR – РЕЧНИК 
LENGYELORSZÁG – ПОЉСКА arany – злато 
TÖRÖK BIRODALOM – ТУРСКО ЦАРСТВО ezüst – сребро 
SZÁSZFÖLD – САСКА ЗЕМЉА réz – бакар 
TARTOMÁNYOK – ТЕРИТОРИЈЕ só – со 
DUNA-TISZA KÖZE – ИЗМЕЂУ ДУНАВА И 
ТИСЕ 

higany – жива 
 

TISZÁNTÚL – ПОТИСЈЕ vashámor – пећ за топљење гвожђа 
Szilézia – Шлеска bánya – рудник 
Csehország – Чешка szőlő, borvidék – грожђе, виноградско подручје 
Dél-Németország – Јужна Немачка bor, nemesfém – вино, племенити метали 
Itália – Италија fém, szövetek – метал, тканине 
Bécs – Беч iparcikk, vasárú – индустријска роба, роба од гвожђа
Pozsony – Братислава textília – текстил 
Nagyszombat – Нађсомбат bor, réz – вино, бакар 
Sopron – Шопрон iparcikk – индустријска роба 
Selmecbánya – Шелмецбања  
Tokaj – Токај 
Debrecen – Дебрецин 
Szeged – Сегедин 
Nagybánya – Нађбања 
Kolozsvár – Клуж 

а) Упишите назив за дебелу линију која је на мапи означена са a) ! 
 

Значење дебеле линије:………………………………. 
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б) Упишите назив за сиве површине (територије) које су на мапи означене са b) ! 
 

Сиве површине:………………………… 
 
ц) Допуните део који недостаје а на мапи је означен са c) ! 
 

……….……………….. територије 
 

д) Подвлачењем изаберите један од наведених појмова који припада стрели са 
знаком d) у правцу земље Саса! 
 

готов производ  луксузна роба  сировине 
 

4 бода  

 
6. Задатак се односи на период Наполеонових ратова.  
Одговорите на питања која се односе на изворе! 
 
A) „Nem találtunk lakosokat, nem ejtettünk hadifoglyokat. Bent jártunk Oroszország 
szívében, mégis egy nyílt tengeren iránytű nélkül hánykolódó hajóhoz 
hasonlítottunk: semmit sem tudtunk arról, mi történik körülöttünk.” (A. A. L. de 
Caulaincourt írásából) 
 
А) „Нисмо нашли становнике, нисмо заробили ратне заробљенике. Ушли смо у срце  
Русије, а ипак смо личили на брод који лута отвореним морем без компаса: ништа 
нисмо знали о томе шта се око нас дешава.” (Рукопис А.А. де Куланкура) 
 

B) „Katonák! Két hét alatt hat győzelmet arattatok, tizenötezer foglyot ejtettetek, 
tízezernél több ellenséges katonát öltetek meg. […] Csak a Köztársaság harcosai, csak 
a Szabadság katonái lehettek képesek olyan szenvedésekre és olyan győzelmekre, 
amilyenekre Ti voltatok képesek! Mindannyian égtek a vágytól, hogy Itáliába is 
elvigyétek a francia nép dicsőségét, hogy megalázzátok a büszke királyokat, akik 
bilincsbe akarnak verni bennünket. Menjetek haza a falvaitokba, és büszkén 
hirdessétek: az Itáliát meghódító hadsereg katonája voltam!” (Napóleon) 
 
Б) „Војници! За две недеље смо извојевали шест победа, заробили петнаест хиљада 
заробљеника, убили више од десет хиљада непријатељских војника. [...] Само ратници 
Републике, само војници Слободе могу бити способни на такве патње и победе за које 
сте Ви били способни! Сви сте горели од жеље да и у Италију однесете славу 
француског народа, да понизите поносне краљеве који желе да нас окују у ланце. Идите 
кући у своја села и поносно објавите: био сам војник војске која је освојила Италију!” 
(Наполеон) 
 

C) „A brit szigetek zárlat alatt állónak nyilváníttatnak. A brit szigetekkel 
mindennemű kereskedelem, mindennemű kapcsolat tilos. […] Mindennemű angol 
alattvaló, bármiféle rendű és rangú is legyen, akit saját vagy a szövetséges csapatok 
által elfoglalt területeken találunk, hadifogolynak nyilváníttatik.” (Rendelet a 
kontinentális zárlatról) 
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Ц) „Над Британским острвима одређујемо сталну блокаду. Забрањена је свака трговина 
и веза са Британским острвима. [...] Сваког енглеског поданика, било каквог сталежа 
или чина, кога нађемо на освојеној територијитретираћемо као ратног заробљеника.” 
(Уредба о Континенталној блокади) 
 
a) Користећи слова поред извора, поређајте описане догађаје у хронолошки ред! 
Започните са најранијим!      (Тачан редослед 1 бод.) 
 

Редослед:…………………… 
 

б) Коју највишу титулу је имао Наполеон у време догађаја описаног у извору под 
А)?  (1 бод) 
 

Титула:……………………….. 
 

ц) На који пресудни догађај који је утицао на европску историју упућују 
подвучени изрази у извору под Б)?      (1 бод) 
 

Догађај:…………………………. 
 

 

3 бода  

7. Задатак се односи на доба реформи и Иштвана Сечењија.  
Одлучите на основу извора и сопственог знања да ли су доле наведене тврдње 
тачне или нетачне! Свој одговор у табели означизе знаком „X” ! (1 бод по елементу.) 
 
„Arrul kell végre meggyőződve lennünk, hogy nem a kormány valódi oka 
elnyomatásunk s hátramaradásunknak, hanem értelmi súlyunk fejletlensége s így 
parányisága, a mibül természet szerint fakad: káros intézeteink nevetséges 
magasztalgatása, hazaszeretet s a közhasznot előmozdítni törekedő nemes ösztön 
helyett kis privilégiumaink bálványozása, s ön legközelebb hasznunk nyomorult 
vadászata; helyzetünk, mibenlétünk s igazi hasznunk sohai el nem ismerése s így 
minden előmeneteli s nemesülni vágyásnak tökéletes híja.” (Széchenyi István: Stádium) 
 
„Коначно треба да будемо уверени о томе да влада није стварни узрок наше 
угњетености и заосталости, него нам је духовна тежина на неразвијености и 
ситничарству, а извор томе је у нашој природи: смешно величање наших штетних 
институција, и уместо љубави према домовини и племенитог порива за покретање 
опште користи, ми обожавамо ситне привилегије и бедни лов на личну корист; наше 
стање, никада непризната стварна корист нашег постојања и савршен недостатак било 
каквог напредовања и жељ за оплемењивањем.” (Иштван Сечењи; Стадијум) 
 
 „S most kérem a Pesti Hírlap szerkesztőjét, méltóztassék erre egyenesen s őszintén 
[…] felelni: vajon hiszi-e, hogy a nagy publikumnak tetszése vagy nem tetszése […] 
igaz bírálat. Tudom én a közvéleményt tisztelni, de nem azt, mely Dózsa 
söpredékében vagy chartista bandákban dühöngő szélvészként mindent magával 
sodor. Hozzuk végre tisztába, hogy mai, felette hátramaradt, s mindenben oly 
fejletlen körülményeihez képest sem a sokaságban lelendjük azt a vezetést, mely ki 
bírná kalauzolni az ígéret földére a magyart.” (Széchenyi: Jelenkor) 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 11 / 20 2011. május 4. 
1011 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 „И сада молим уредника листа Пешти Хирлап, да се удостоји да на ово директно и 
искрено [...] одговори: да ли верује да је похвала или негодовање широке публике [...] 
истинска критика. Знам да поштујем јавно мњење, али не оно које у Дожиним руљама 
или у бандама чартиста као бесомучна олуја носи све са собом. Рашчистимо коначно да 
у овима данашњим, веома заосталим и у свему толико неразвијеним околности нећемо 
у маси наћи руководство које би могло да одведе Мађаре до обећане земље.” (Иштван 
Сечењи; Данашњица) 
 

„Üssük csak gyenge fazekunkat minden fazék, sőt a szláv és német kőedény ellen is, 
és rövid idő alatt törött cserép lesz a magyar.” (Széchenyi István) 
 
„Удримо само нашим слабим лонцем у сваки лонац, штавише, и у камени словенски и 
немачки суд, и за кратко време ће мађарски суд бити разбијен у парампарчад.” 
(Иштван Сечењи) 

 

Тврдња Тачно
  

Нетачно

a) Сечењи сматра да је себичност и неразумност мађарског друштва 
разлог заосталости Мађарске. 

  

б) Сечењи је желео да оствари реформе вођством широких маса. 
 

  

ц) Сечењијев начин размишљања је значајно одредило његово 
племичко порекло. 

  

д) Сечењи је сматрао за важно да се што пре наступи против мањина. 
 

  

е) Уредник листа Пешти Хирлап (који се помиње у извору) је био 
Лајош Кошут. 

  

 

5 бодова  

8. Задатак се везује за Први светски рат, за животне прилике тога доба.  
Одговорите на питања на основу извора и сопственог знања! 
 

„Ha még egy évig nem lesz vége a háborúnak, idehaza mind elveszünk éhen. Már 
most oly borzasztó nyomorúság van, hogy éhhalál fenyegeti a népet. Hétszámra nem 
kapunk egy szem lisztet sem, és azzal biztatnak, hogy az idén gabonát sem lehet 
vetni, még a lábán rekvirálják a jószágot és az aratáshoz katonaság lesz kirendelve 
ellenőrzés végett, hogy senki félre ne tehessen a termésből semmit. […] Nem úgy 
van, mint volt régen, hogy ahol pénz van, ott minden van. Egy két évig csak tűrhető 
volt, mert addig, ha drágaság volt is, de lehetett kapni, de most egyáltalán semmit, és 
minden cédulára megy.” (Magyaródi Júlia leveléből; 1917) 
 
„Ако се рат не заврши за годину дана, овде у домовини ћемо сви умрети од глади. Већ 
сада је тако страшно сиромаштво, да народу прети опасност од смрти од глади. 
Недељама не добијамо ни зрно брашна, а подстичу нас тиме да се ове године ни жито 
не може сејати, а још врше реквирирање (конфискација) стоке и приликом жетве ће на 
крају бити послана војска због контроле, да од приноса нико ништа не издвоји. [...] 
Сада није као што је некада било, да где има пара, тамо има свега. Једно две године је  
било подношљиво, јер до тада, иако је била скупоћа могло се добити, али сада уопште 
нема ничега и све иде на цедуљице.” (Из писма Јулије Мађароди; 1917.) 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 12 / 20 2011. május 4. 
1011 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

a) Објасните појаве које су подвучене у извору! (0,5 бодова по елементу.) 
 
A) „реквирирање (конфискација)”: 
 
.………………………………………………………................................................................ 
 

Б) „све иде на цедуљице”:  
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Насловна страница новине Népszava у новембру 1916. 

 
б) Шта је разлог томе да је насловна страница новина Népszava била празна? 
Подвуците тачан одговор! (1 бод) 
 
A) Празна страница је знак жалости, владара је жалила и Социјадемократска партија. 

B) Новине су биле цензурисане, чланке који су се односили на ту вест је требало 

брисати. 

C) Ово је само насловна страница, чланак који је величао бившег владара је објављен 

на унутрашњој страни. 

 
„Ко недостаје?” 
„Можда Ти?” (енглески плакат) 
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ц) Објасните са којим циљем је направљен овај плакат? (1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3 бода  

 

9. Задатак се односи на мађарске Јевреје у Хортијево доба. 
a) Упишите одговарајућу годину и назив закона на дато место у табелу која 
садржи одломке из закона! Одаберите између наведених могућности! (0,5 бодова по 
елементу 
 
Година: 1920, 1938, 1939, 1941 
Закон: Први закон за Јевреје, Други закон за Јевреје, Трећи закон за Јевреје, 
Ограничени број (Numerus Clausus) 
 
 
 

Одломци из закона Година? Који 
закон? 

1) „Nem zsidónak zsidóval házasságot kötnie tilos. […] Az a 
magyar honos nem zsidó, aki zsidóval, az a zsidó, aki magyar 
honos nem zsidóval [...] házasságot köt, bűntettet követ el és öt 
évig terjedhető börtönnel, hivatalvesztéssel és politikai jogai 
gyakorlatának felfüggesztésévei büntetendő.” 
 
„Оном ко није Јевреј је забрањено склапање брака са Јеврејем. 
[...] Онај нејеврејски мађарски држављанин, ко са Јеврејем 
(Јеврејком), онај Јевреј ко са нејеврејским мађарским 
држављанином [...] склопи брак, чини кривично дело и може се 
казнити до пе година затвора, губитком службе и суспензијом 
политичких права.“ 

  

2) „A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti 
egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra 
[…] csak oly egyének iratkozhatnak be, kik nemzethűségi s 
erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízhatók. […] Az engedély 
megadásánál […] másfelől arra is figyelemmel kell lenni, hogy 
az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez 
tartozó ifjak arányszáma a hallgatók közt lehetőleg elérje az 
illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát.” 
 
„На универзитет, технички факултет, на будимпештански 
економски факултет и на правни факултет [...] се могу уписати 
само она лица , која су поуздана у погледу националне и моралне 
верности. [...] Код давања сагласности [...] са друге стране 
обратити пажњу на то да пропорционални број студената који 
припадају одређеној раси или мањини  по могућности достигне 
пропорционалност са бројем припадника одређене расе или 
мањине  која живе на територији земље.“ 
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3) „A jelen törvény alkalmazása szempontjából zsidónak kell 
tekinteni azt, aki ő maga, vagy akinek legalább egyik szülője, 
vagy akinek nagyszülői körül legalább kettő a jelen törvény 
hatálybalépésekor az izraelita hitfelekezet tagja vagy a jelen 
törvény hatálybalépése előtt az izraelita hitfelekezet tagja volt.”
 
„У примени садашњег закона Јеврејем треба сматрати оног ко је 
у тренутку ступања на снагу овог закона израелитске 
вероисповести, или коме је најмање један родитељ, или коме су 
од предака најмање два члана израелитске вероисповести, или је 
био члан израелитске вероисповести пре ступања на снагу овог 
закона.“ 

  

4) „A sajtókamara, úgyszintén a színművészeti és 
filmművészeti kamara tagjául zsidók csak olyan arányban 
vehetők fel, hogy számuk a kamara összes tagjai számának 
húsz százalékát ne haladja meg. […] Ügyvédi, mérnöki, orvosi 
kamara tagjaiul […] [zsidókat] csak olyan arányban lehet 
felvenni, hogy számuk az összes tagok számának húsz 
százalékát ne haladja meg.” 
 
„За чланове коморе за штампу, односно коморе за позоришну и 
филмску уметност може се примити само толико Јевреја да 
њихов бројчани однос не превазиђе двадесет процената од 
укупног броја чланова коморе. [...] Као чланове адвокатске, 
инжењерске, и лекарске коморе [...] [Јевреји] се могу примити 
само у таквом проценту да њихов бројчани однос не превазиђе 
двадесет процената од укупног броја чланова коморе.“ 

  

 
б) Наведите стручни израз за појаву коју описује следећи чланак из закона! (1 бод) 
 
„Zsidó hadkötelesek sem a honvédség, sem a csendőrség kötelékében fegyveres 
szolgálatot nem teljesítenek. […] Zsidó hadkötelesek szolgálati kötelezettségüknek a 
honvédség kötelékében kisegítő szolgálat teljesítésével tesznek eleget. […] A kisegítő 
szolgálatra kötelezettek ezt a szolgálatot rendfokozat […] nélkül teljesítik még abban 
az esetben is, ha korábban tiszti, tiszthelyettesi (altiszti) vagy tisztesi rendfokozatuk 
volt […].” (Részlet az 1942. évi XIV. törvénycikkből) 
 
„Јевреји ратни обвезници не врше оружану службу ни у војсци, ни у формацији 
жандармерије. [...] Јевреји ратни обвезници помоћном службом у војној формацији 
задовољавају своју службену дужност. [...] Обвезници у помоћној служби обављају 
дужност без чинова [...] и у случају да су раније имали чин официра, заменика официра 
(подофицир) или чин било каквог ранга. “ (Део из XIV члана закона из 1942. год.) 
 
 
Стручни израз:…………………………………………………….. 
 

5 бодова  
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10. Задатак се односи на привредне карактеристике Мађарске после 1945. године. 
Одговорите на питања која се везују уз изворе! (0,5 бодова по елементу) 

 
Улична слика у лето 1946. године 

 
а) Напишите зашто на горњој слици паре леже на улици! 
 
………………………………………………………………………………..……... 
 
б) Наведите назив новчане јединице коју чисти чистач улице! 
 

Новчана јединица:…………………………………………… 
 
„A jelen törvény hatálya kiterjed […] minden olyan magántulajdonban álló ipari, 
közlekedési, bánya- és kohóvállalatra, továbbá közhasználatú villamos műre, 
amelynél a bármilyen munkakörben alkalmazott munkavállalók összlétszáma az 
1946. évi augusztus hó 1. napjától a jelen törvény hatálybalépéséig eltelt időben 
bármikor elérte a száz főt. […] A jelen törvény hatálya alá tartozó vállalatok […] 
állami tulajdonba vétetnek.” (Az 1948. évi XXV. törvényből) 
 
„Овај закон се односи на [...] свако индустријско, саобраћајно, рударско и металуршко 
предузеће у приватном власништву, затим електрично постројење за јавну употребу, 
код којих је укупно бројно стање запослених радника у било којем сектору у периоду 
од 1. августа 1946. године па до ступања на снагу овога закона, било када достигао број 
од стотину особа. [...] Предузећа која спадају под снагу овог закона [...] се преузимају у 
државно власништво.” (Из XXV закона из 1948. године) 
 
ц) Наведите стручни израз, какве мере је прописао наведени закон? 
 

Стручни израз:………………………………………… 
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„Elérjük, hogy a békésebb kulákok is félnek, és így a nyugtalanabb kulákokat ők 
maguk is igyekeznek megfékezni. Kisebb esetekben természetesen lehet 
disztingválni [különbségeket tenni], de nagyobb eseményeknél egyöntetűen kell 
kezelni a falu minden kulákját. […] Ezzel elérjük, hogy a faluban mindenki vigyázni 
fog a rendre.” (Kádár János 1949-ben) 
 
„Постићи ћемо да и мирнији кулаци страхују, па ће се они сами трудити да смире 
немирније кулаке. У мањим случајевима се може дистингвисати [поставити разлика], 
али код већих случајева треба једнообразно поступати са сваким кулаком у селу. [...] 
Тиме ћемо постићи да ће у селу свако пазити на ред.” (Јанош Кадар; 1949.год.) 
 
д) Објасните шта значи подвучени израз у горњем извору! 
 
……………………………………………………………………………………………… 

2 бода  

11. Задатак се односи на светску привреду после 1945. године.  
Одговорите на питања на основу извора и сопственог знања! (0,5 бодова по елементу) 
 
 

 
Формирање цене америчке сирове нафте по бурету – по ценама из 2004. године 

 
a) Наведите стручним изразом – уз помоћ горњег графика – појаву која је настала 
у 1970. годинама! 

 
Стручни израз: …………………………………………… 

 

б) Изаберите од наведених могућности ону која се односси на дати извор! Свој 
одговор упишите на на линију извучену тачкама! 

НАТО  КГШТ (Савез узајамне економске помоћи) Варшавски уговор (пакт) 

ОПЕК   Маршалов план 

1) „Célja a közös olajpolitika kialakítása a fogyasztó országokkal szemben, a kőolaj 
világpiaci árának stabilizálása, garantált jövedelem biztosítása. […] Elsősorban 
önvédelmi szervezetnek tekinti magát. [Tagjai jellemzően] fejlődő országok, 
amelyeknek egyetlen vagyona az exportálható olaj (ez adja teljes exportjuk 90-100%-
át).” (Múlt-kor, internetes portál) 
 

Dollár/hordó 
– долар/буре 
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1) „Њихов циљ је формирање заједничке политике сирове нафте према државама 
потрошачима, стабилизација цене нафте на светском тржишту, обезбеђивање 
гарантованог прихода. [...] Себе сматра првенствено организацијом која штити своје 
интересе. [Карактеристика је да су њени чланови] земље у развоју чија једина имовина 
је нафта за извоз (она чини 90-100 % укупног извоза).” (Múlt-kor, страница на 
интернету) 

…………………………………………………… 
 

2) „1949 januárjában a Szovjetunió kezdeményezésére a szocialista tömbhöz tartozó 
hat ország […] hozta létre. […] Alapításkor deklarált célja elsősorban a tagországok 
népgazdaságának a gazdasági összefogás és a nemzetközi szocialista 
munkamegosztás útján való fejlesztése volt. Legfőbb szerepe gyakorlatilag az volt, 
hogy ha jogilag nem is volt befolyása a tagállamok gazdaságpolitikájának a 
formálására, mégis olyan, országok feletti egységes fejlesztési irányt alakítson ki, 
amely a szovjet ipar-, katona- és fejlesztéspolitikai célokat szolgálja.” (Index, internetes 
hírportál) 
 
2) „У јануару 1949. године на иницијативу Совјетског Савеза шест држава припадника 
социјалистичког блока су основали [...]. [...] Приликом оснивања првенствени 
декларисани циљ је био развој националне привреде земаља чланица путем привредне 
сарадње и међународне социјалистичке расподеле рада. Практично је њена најважнија 
улога била, иако правно није имала утицаја на формирање привредне политике држава 
чланица, изградња јединственог развојног правца над државама који служи циљевима 
совјетске индустријске, војне и развојне политике.” (Index, страница на интернету) 
 
 

……………………………………………………. 
c) Напишите каква појава је нацртана на доњој карикатури! 
 

 
(извор: susheewa.com) 

 
Појава:……………………………………………………………………………………… 

 

2 бода  



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 18 / 20 2011. május 4. 
1011 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

12. Задатак се односи Мађарску после промене система (транзиције).  
Изаберите међу наведеним могућностима која институција, служба или правни 
извор се односи на наведене делове извора. Свој одговор упишите на линију 
извучену тачкама! (0,5 бодова по елементу) 
 

 
Уставни суд,  
Народна скупштина,  
самоуправа,  
повереник народне скупштине за права грађана,  
устав,  
министарство унутрашњих послова,  
омбудсман за просвету (образовање),  
Владина уредба 
 
 
a) „Hatáskörébe tartozik: a) a már elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény, az 
Országgyűlés ügyrendje és a nemzetközi szerződés egyes rendelkezései 
alkotmányellenességének előzetes vizsgálata; b) a jogszabály, valamint az állami 
irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálata; c) a 
jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze nemzetközi szerződésbe 
ütközésének vizsgálata. ” (Az 1989. évi XXXII. törvényből) 
 
а) „У надлежност му спада: а) већ прихваћен, али још необјављени закон, правилник 
рада Народне скупштине и претходна испитивања противуставности појединих одлука 
међународних уговора; б) накнадно испитивање противуставности правног прописа и  
осталих средстава државног управљања; ц) испитивање правног прописа и   
сукобљавање правног прописа и осталих правних средстава државне управе са 
међународним уговорима.” (Из XXXII закона из 1989. године) 
 

…………………………………………………… 
b) „Feladata, hogy az alkotmányos jogokkal kapcsolatban tudomására jutott 
visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános 
vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen.[…] Az Országgyűlés az alapvető 
jogok védelme érdekében - kizárólag neki felelős megbízottként - választja meg. ” (Az 
1993. évi LIX. törvényből)  
 
б) „Има задатак да злоупотребе у вези уставних права које му се дају на знање испита 
или проследи на испитивање, а у интересу њиховог отклањања да покрене иницијативу 
за предузимање општих или посебних мера. [...] Народна скупштина (Парламент) га 
бира у интересу заштите основних права – као повереника који је искључиво њој 
одговоран.” (Из LIX закона из 1993. године) 
 

…………………………………………………… 
 
c) „ A feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben […] önállóan jár el. 
[…] A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a 
közhatalom […] helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és 
anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak.” (Az 1990. évi LXV. 
törvényből) 
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ц) „У јавним пословима од локалног интереса који јој спадају под надлежност и 
делокруг [...] делује самостално. Обавља локалне јавне послове у вези опскрбљивања 
становништва комуналним услугама, врши локалну примену [...] јавне власти, и као 
што на локалном нивоу ствара организационе, личне и материјалне услове за вршење 
претходно наведених задатака.” (Из LXV закона из 1990. године) 
 

…………………………………………………… 
 
d) „Magyarország: köztársaság. […] A Magyar Köztársaság független, demokratikus 
jogállam. […] A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a 
népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja. […] 
Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy 
gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben 
törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.” (Az 1949. évi XX. 
törvényből) 
 
д) „Мађарска је република. [...] Република Мађарска је независна, демократска правна 
држава. [...] У Републици Мађарској сва власт припада народу који непосредно 
примењује принцип суверенитета народа путем изабраних представника. [...] Ничија 
делатност се не сме усмерити на насилно присвајање  и примену власти, односно 
искључиво поседовање власти. Против таквих тежњи свако има право и уједно и 
обавезу да се законским путем супртстави.” (Из XX закона из 1949. године) 
 

…………………………………………………… 
 
 

2 бода  
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I Једноставни, кратки задаци максималан 
број бодова

постигнут 
број бодова 

1. Историја Старе Грчке 4  
2. Калуђерски редови 4  
3. Најезда Татара 5  
4. Географска открића 5  
5. Мађарска привреда у XVI веку 4  
6. Наполеонови ратови 3  
7. Иштван Сечењи 5  
8. Први светски рат 3  
9. Хортијево доба 5  
10. Мађарска после 1945. год. 2  
11. Светска привреда после 1945. год. 2  
12. Мађарска после промене система 2  

Укупно 44  
    
      
 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       

      
      
           

javító tanár /  
наставник који исправља  

jegyző / записничар 

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

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

да исправљате! 

Трудите се да у одговорима истакнете суштину, немојте да прекорачите 

расположиво место за одговор! 

Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! 
 

Приликом решавања задатака имајте на уму следеће савете! 

• Пажљиво прочитајте задатке! 
• Пажљиво пратите упутства у задацима! 
• Проучите изворе везане уз задатак (слика, цртеж, текст, мапа)! 
• За решавање сваког задатка користите дозвољена средства: карте средњошколског 
Историјског атласа и двојезични речник! Имена личности, топографских појмова и 
општих појмова се прихватају само са тачним правописом! 
• Након пажљивог процењивања, одговоре по могућству упишите без преправљања! 
 
Приликом израде текстуалних задатака и есеја, предлажемо следећи редослед рада: 

1. Проблем означен у задатку поставите у времену и простору! 
2. За разумевање задатка користите изворе, односно средњошколски историјски атлас! 
3. Прикупите оне опште појмове (развој, промена, производња, итд.), односно појмове 
који се везују за одређено доба (нпр. тврђавски 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, а пазите и 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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Пажљиво прочитајте! 

Од следећих наведених задатака треба урадити укупно четири. 

Избор се врши по следећим критеријумима: 
за израду: 

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

Пажљиво проучите задатке! 

 Редни 
број 

Раздобља, теме Тип задатка 

Светска 

историја 

13. Криза Римске републике кратак 

14.  Реформација дугачак 

15. Дејство прве индустријске револуције на 
друштво 

кратак 

16. Фашизам у Италији дугачак 

Мађарска 

историја 

17. Бела IV кратак 

18. Привреда Роберта Кароља и Матије I  дугачак 

19. Декларација о независности кратак 

20. Мањинска политика у доба дуализма дугачак 

21.  Дејство Тријанонског мира на привреду кратак 

22. Прираштај становништва, демографија дугачак 

Након проучавања задатака заокружите редни број изабраних задатака! 

Проверите исправност избора испуњавањем следеће табеле! 

Аспекти избора задатка Да 

Изабрали сте четири задатка?  

Изабрали сте барем два задатка из мађарске историје?  

Изабрали сте барем један задатак из светске историје?  

Изабрали сте два кратка и два дугачка задатка?  

Сва четири изабрана задатка су из различитих раздобља?  

(Раздобља су у табели одвојена дуплом линијом.) 

 

Једносмислено сте означили изабране задатке?  

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

Приликом израде одговора може се писати скица (концепт)! 
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13.  Задатак се односи на историју Рима.    (кратак) 
Прикажите на основу извора и сопственог знања основне узроке  кризе римске 
републике!  Користите средњошколски историјски атлас! 
 

„Ennek a megműveletlen földnek nagy részét ugyanis a gazdagok szerezték meg, s 
abban bíztak, hogy az idő múlásával ezeket úgysem veszi el tőlük senki. Sőt a szegé-
nyeknek környékükben levő kisbirtokait is részben rábeszéléssel megvásárolták, 
részben erőszakkal elrabolták, s így eddigi birtokaik helyett immár hatalmas földeket 
műveltek meg. Ehhez azonban rabszolga földműveseket és pásztorokat vettek igény-
be, nem pedig szabad napszámosokat, nehogy azokat a földmunkától katonai szolgá-
latra szólítsák. A rabszolgák birtoklása abból a szempontból is nagy hasznot jelentett, 
hogy ezeknek a katonáskodás alóli mentességük következtében sok gyermekük volt, 
s akadálytalanul szaporodhattak. Ebből eredően a hatalmasak egyre gazdagodtak,  
a rabszolganép betöltötte az egész országot, az italicusok száma viszont, különösen  
a férfiaké, egyre csökkent, mert szegénység, adózás és katonakötelezettség alatt szen-
vedtek. De ha mindennek ellenére maradt volna is munkára idejük, tétlenségre vol-
tak kárhoztatva, hiszen a föld már a gazdagok kezében volt, s ezek a szabadok he-
lyett rabszolgákat alkalmaztak a földmunkára.” (Appianos) 
 
„Наиме, велики део овог необрађеног земљишта су присвојили богаташи и надали су се 
да  се проласком времена нико неће сетити да га узме од њих. Чак су и околне ситне 
поседе сиромашнијих – убедивши их – делом откупили, делом отели силом и тако су 
уместо досадашњих својих имања обрађивали сада већ огромна земљишта. За то су, 
међутим, користили робове-земљораднике и пастире, а не слободне надничаре, да их не 
би позивали у војску. Поседовање робова је и у том погледу било од велике користи, 
што су они – пошто су били ослобођени од војске – имали много деце, а несметано су 
могли рађати и нове. Из тога је произилазило да су моћници постајали све богатији, 
робови су испунили целу земљу, а број Италика, посебно мушкараца, се стално 
смањивао јер су страдали због сиромаштва, пореза и служења војске. Ако би им и 
остало времена за рад, били су предодређени на нерад пошто су земљишта већ била у 
рукама богаташа који су уместо слободних за земљорадњу користили робове.“ (Апијан) 
 

„Miután pedig szorgalom és igazságosság következtében naggyá nőtt az állam, 
hatalmas királyságokat hódított meg fegyverrel, vad népeket és roppant tartományo-
kat igázott le, […] saját szerencséjük fordult ellenük, és mindent összekuszált. Azok-
nak, aki előbb fáradságot, veszélyt, szükséget, nyomorgást könnyen tűrtek, most  
a nyugalom és a bőség, ezek a különben óhajtandó dolgok vesztükre lettek. Előbb  
a pénzvágy nőtt nagyra, majd az uralomvágy, a kettő volt minden bajnak a forrása.  
A kapzsiság kiirtotta a hűséget, a becsületességet, megtanította az embereket a döly-
fösségre, a kegyetlenségre, az istenek megvetésére, és arra, hogy megvásárolhatónak 
tartsanak mindent.” (Sallustius) 
 
„Када је као последица марљивости и правичности држава веома нарасла, оружјем 
освојила огромна краљевства, подјармила дивље народе и огромне провинције, [...] 
властита срећа се окренула против њих и све се замрсило. Онима који су раније лако 
трпили умор, опасност, оскудицу и невољу, сада су одмор и изобиље, те иначе жељене 
ствари, постале њихова пропаст. Прво је жеља за новцем веома нарасла, затим жеља за 
влашћу, а двоје заједно су били извор сваке невоље. Грамзивост је истребила верност и 
поштење, научила људе на охолост, немилосрдност, презирање богова, и на то да 
сматрају да се све може купити.“ (Салустије) 
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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 6  
Откривање чињеница битних за догађаје 8  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 28  
 Делилац 4 
Број испитних бодова 7  
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14.  Задатак се односи на реформацију.     (дугачак) 
Прикажите на основу извора и свог знања разлоге развијања рефомације, 
карактеристичне црте Лутеровог правца! Користите средњошколски историјски 
атлас! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продаја  опроштајница на карикатури из оног времена 
 

 
 
 

„A pápa nem bocsáthat meg másként egyetlen vétket sem, csak azáltal, hogy azt 
Istentől megbocsátottnak jelenti ki és fogadja el. […] Arra kell tanítani a 
keresztényeket, hogy jobb dolgot tesz, aki a szegénynek ad, vagy a rászorulónak 
kölcsönöz, mint hogyha búcsút vásárol. […] Káromlást szól, aki azt állítja, hogy a 
pápai címerrel ellátva felállított kereszt felér Krisztus keresztjével.” (Luther tételeiből) 
 
„Папа не може да изврши опроштај ни једног јединог греха, осим ако изјави да је Бог 
извршио опроштење и прихватио га. [...] Научимо хришћане:  ако уделе сиротињи или 
ако позајме онима који оскудевају, тим чине боља дела него да купују опроштајнице. 
[...] Хуљење врши онај ко тврди да крст са папиним грбом досеже до Христовог крста.” 
(Из „Лутерових теза”) 
 
 „Nem a latin nyelv betűiből kell kérdezgetni, hogyan beszéljünk németül.” (Luther) 
 
„Не треба из слова латинског језика преслишавати како да говоримо немачки језик.” 
(Лутер) 
 
„Erjedés, nyugtalanság, magánháborúk, háború, erőteljes gazdasági fellendülés, 
világméretű kapcsolatok és tervek nyomasztó tömegnyomor. […] Ebbe a 
nyugtalanságba hullott bele Luther plakátja, egy papírlap. […] Rebellió volt 
mindenütt. A fejedelmek és a rendek lázongtak a császár ellen, akit maguk 
választottak. Az egész ország lázadozott a "római zsarnokság" ellen, amint az egyház 
főhatalmát nevezték, a városok a világi és egyházi fejedelmek ellen, a városokban a 
patríciusok a plebejusok ellen, a parasztok felkelésre készen.” (Richard Friedenthal, 
Lutherről és koráról írt művéből) 

Мартин Лутеров превод 
Библије на немачки језик 
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 „Трулеж, немир, лични ратови, ратови, снажан привредни процват, везе и планови 
светских мера тешке масовне беде. [...] У тај немир је упао Лутеров плакат, један лист 
папира. [...] Побуна је била на све стране. Кнежеви и сталежи су се бунили против цара 
којег су сами изабрали. Цела држава се бунила против „римског деспотизма”, како су 
назвали врховну власт цркве, градови против световних и црквених кнезова, у 
градовима патрицији против плебејаца, сељаци спремни на устанак.” (Из дела Рихарда 
Фридентала о Лутеру и његовом добу) 
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………………………………………………………………………………………………….. 

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

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

15.  Задатак се односи на раздобље индустријске револуције.                    (кратак) 
Прикажите на основу извора и свог знања карактеристичне утицаје и последице 
индустријске револуције на друштво у Енглеској! Користите средњошколски 
историјски атлас! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Процентуална промена градског становништва 

држава 

Енглеска 

Француска 

Холандија 

немачке територије 
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Број запослених у пољопривреди 
и њихова сразмера према радно 
способним особама у Енглеској 

Промена броја становника Енглеске
(милиони особа) 

SZÓTÁR  –  РЕЧНИК 
év – година 
a mezőgazdaságban dolgozók –  запослени радници у    
                                                     пољопривреди 
száma (millió fő) –  број (милион особа) 
részaránya (%) – сразмерност (%) 
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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 6  
Откривање чињеница битних за догађаје 8  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 28  
 Делилац 4 
Број испитних бодова 7  

 

16.  Задатак се односи на фашизам у Италији     (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и свог знања карактеристичне црте фашизма у Италији!  
У одговору образложите фашистичку идеологију, узроке и последице њеног 
настанка, карактеристике унутрашње политике фашистичке државе! Користите 
средњошколски историјски атлас! 
 

„Azt állítom, hogy a forradalomnak jogai vannak. Hozzáteszem: mint mindenki 
tudja, azért vagyok itt, hogy megvédjem és a lehető legmesszebbmenőre fokozzam a 
feketeingesek forradalmát. […] Háromszázezer jól felfegyverzett ifjú élén, kik 
minden parancsomat szinte babonás hittel követik, mindazokat megbüntethettem 
volna, akik a fasizmust meggyalázták és bepiszkolni igyekeztek. […] Ebből a süket, 
szürke teremből seregemmel tábori tanyát csinálhattam volna, szétrombolhattam 
volna a parlamentet, és kizárólag fasiszta kormányt alakíthattam volna. Mindezt 
megtehettem volna, de nem akartam megtenni, legalább most, kezdetben nem.” 
(Mussolini miniszterelnöki bemutatkozó beszédéből; 1922) 
 
„Тврдим да револуција има своја права. Додајем: као што је свакоме познато, због тога 
сам овде да одбраним и да до крајње могуће границе оснажим, убрзам револуцију 
црнокошуљаша. [...] На челу са тристотине хиљада добро наоружаних младића, који 
сваку моју наредбу такорећи са празноверјем следе, могао сам казнити све оне који су 
настојали да осрамоте и упрљају фашизам. [...] Из ове глуве и сиве просторије са својом 
војском сам могао направити мобилни гарнизон, могао сам растурити парламент, могао 
сам формирати чисту фашистичку владу. Све сам ово могао учинити, али нисам хтео то 
урадити, барем не сада, бар не на почетку.“ (Одломак из говора премијера Мусолинија, 
којим се представио Парламенту; 1922.) 
 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / 32 2011. május 4. 
1011 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

„A Vatikán 400 millió, a világ minden táján szétszórt embert képvisel, és egy intelli-
gens politikának saját expanzionizmusához kellene kihasználnia ezt az erőt. Én jelen-
leg kívül állok minden valláson. […] Olaszországban [...] senki sem emelhet kezet 
erre a legfőbb lelki hatalomra.” (Mussolini 1920-ban) 
 
„Ватикан представља 400 милиона људи расутих по целом свету, и требало би ову 
снагу интелигентно искористити за сопствену експанзионистичку политику.. Ја сам 
тренутно потренутно потпуно изван сваке вере. [...] У Италији [...] нико не може дићи 
руку на ту најважнију духовну силу.“ (Мусолини; 1920. год.) 
 
„Mindenekelőtt a fasizmus […] nem hisz az örök béke lehetőségében, de hasznossá-
gában sem. [..] Csak a háború emeli a feszültség maximumára az összes emberi ener-
giát, és látja el a nemesség bélyegével a népeket, amelyekben megvan a bátorság a 
háború vállalására. […] A fasizmus nemcsak a szocializmussal, de a demokratikus 
ideológia egész rendszerével felveszi a harcot. […] A fasizmus nem fogadja el, hogy 
egy többség egyszerűen csak azért irányíthasson egy emberi társadalmat, mert 
többségben van. […] A fasizmus szerint az állam abszolút, amihez képest az egyének 
vagy csoportok relatívak.” (Mussolini, 1932-ben) 
 
„Пре свега, фашизам [...] не верује у могућност вечитог мира, нити да је мир користан. 
[...] Само рат подиже сву људску енергију до максимума напетости и уздиже оне 
народе са жигом племенитости који поседују храброст да  прихвате изазов рата. [...] 
Фашизам преузима борбу на само са социјализмом, већ и са целим системом 
демократске идеологије. [...]Фашизам једноставно не прихвата да већина управља 
једном заједницом само због тога јер је у већини. [...] Према фашизму држава је 
апсолутна према којој су особе или групе само релативне.“ (Мусолини; 1932. год.) 
 

 
Идеализова уметничка слика догађаја „Марш на Рим” 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

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

17. Задатак се односи на историју Мађарске у средњем веку  (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и свог знања карактеристике политике Беле IV пре и 
после најезде Татара! У одговору наведите и факторе који су утицали на предузете 
мере! Користите средњошколски историјски атлас! 
 

„A király az ország főembereivel és nemeseivel tüstént Székesfehérvárra ment, és 
amikor itt - miként szokás - az esztergomi érsek megkoronázta, neki pedig első dolga 
volt száműzni egynéhány főurat azok közül, akik korábban ő ellene […] voltak. 
Némelyeket, kiket […] elfoghatott, börtönbe vetett. [...] Meg akarta törni a főurak 
elbizakodottságát is, ezért megparancsolta, hogy méltó büntetését vegye el az a főúr, 
aki a király jelenlétében le merészel ülni, kivévén a királyi hercegeket, érsekeket és 
püspököket. Azon helyt meg is égettette a főurak székeit, amennyit csak találhatott 
[...] Máson is panaszkodtak szívük nagy keserűségében a nemesek. A régibb királyok 
sokszor hadba szólították az ő eleiket a rutének, kunok, lengyelek ellen, eleikből 
vesztek karddal is, haltak éhen is, estek foglyul is, szenvedtek különféle kínt is, de a 
régi királyok a hadból megtérőknek, vagy a foglyok családjának illendő kártérítést 
adtak, falvakat, birtokokat, jószágokat örökös tulajdonjoggal adományoztak. Ez a 
király pedig - így panaszkodtak - nemcsak semmit nem ad a nemességnek, de még 
régen kapott jószágaikat is visszaszedegeti a maga hatalma birtokába. Hiszen akik 
azelőtt gazdagok, hatalmasok voltak, sereget tartottak, most maguk alig élhettek.” 
(Rogerius, IV. Béláról) 
 
„Краљ је са великашима и племићима одмах отишао у краљевски Фехервар, и по 
обичају, крунисао га је краљевском круном  острогонски надбискуп, а прво што је 
учинио било је да протера неколико великаша, који су раније [...] били против њега. 
Остале, [...] које је могао, бацио је у тамницу. [...] Да потисне дрскост баронску, 
наредио је да нико у његовом присуству не сме сести – изузев принчева, надбискупа и 
бискупа – а ко тако учини нека буде кажњен одговарајућом казном. Истовремено је дао 
спалити столице барона [...]. Племићи су се у великом огорчењу жалили и због других 
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ствари. Ранији краљеви су их много пута позивали у рат против Русина, Кумана, 
Пољака, умирали су и од мача, умирали од глади, још и падали у заробљеништво, 
такође трпели разна мучења, али ранији краљеви су онима који су се вратили из рата 
или породицама заробљеника давали одговарајући одштету, додељивана су села, имања 
и стока у трајно власништво. А овај краљ – тако су се жалили – не само да племству не 
даје ништа, него и стоку која је раније додељена узима натраг на своје имање. Они који 
су раније били богати и моћни, одржавали војску, сада и сами једва преживљавају.“ 
(Рогерије о Бели IV) 
 
 „Magyarország nemesei, akiket királyi szervienseknek mondanak, egyetemlegesen 
elénk járulván alázatosan és hűségesen kérték tőlünk, hogy őket a Szent István 
királytól rendelt és nyert szabadságukban megőrizni méltóztassunk, hogy ők annál 
hűségesebben és odaadóbban szolgálhassanak minket és a koronát, minél értékesebb 
szabadságokkal ajándékoztuk meg őket. Megfontolván, hogy állhatatos kéréseik 
jogosak és törvényesek, báróinkkal tartott tanácskozásunk után és azok egyetértésé-
vel azokat elfogadandónak ítéltük, arra figyelve, amire e tekintetben a királyság 
kedvezőbb állapota érdekében ügyelni kell.” (Az Aranybulla 1267-es megerősítéséből) 
 
„Сви племићи Угарске, који се називају још и краљевским сервијентима, дошавши пред 
нас, понизно моле да их од Светог краља (Иштван I) утврђеном и задобијеном 
слободом одржати умилостивимо да нама и нашој круни с тим верније иоданије служе, 
да их дарујемо што милосрднијом слободом. Пошто смо нашли да  су њихове молбе и 
захтеви праведни и законити, саветовавши се са својим баронима, њиховим 
одобравањем тај њихов захтев се чинио остваривим, имајући у виду најповољније за 
стање за краљевство.“ (1267. год. потврда Златне буле) 
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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 6  
Откривање чињеница битних за догађаје 8  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 28  
 Делилац 4 
Број испитних бодова 7  

 
18.  Задатак се односи на историју Мађарске у средњем веку.  (дугачак) 
Упоредите на основу извора и свог знања карактеристике привредне политике 
Карла Роберта и Матије Хуњадија! У свом одговору наведите сличне и различите 
факторе који су утицали на привредну политику!  Користите средњошколски 
историјски атлас! 
 
 

 
Приходи владара из династије Анжујаца 

 
SZÓTÁR – РЕЧНИК 
KIRÁLYI JÖVEDELEM – КРАЉЕВИ ПРИХОДИ 
termény (részben pénz) – пољопривредни   
                                    принос (делом новац) 

rendkívüli hadiadó – ванредни војни порез 

pénz – новац városok adója – порез градова 
királyi bírtokok (a föld 20%-a) – краљеви  
                           поседи (20% од земљишта) 

pápai tized megadóztatása –  опорезивање   
                                                Папине десетине 

adók – порези bányaregálé – повластице рударских градова  
regálék – регалије (краљевски монопол) 
 

nemesérc monopólium – монопол на копање   
                                       руде племенитог метала 

kapúadó – порез на капију (портални порез) harmincadvám – тридесетина (трговачка царина) 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 16 / 32 2011. május 4. 
1011 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

„Elrendeltük pedig, hogy a folyó évben forgalomban levő háromféle pénzünket […] 
az egész országunkban egy és ugyanazon formában, súlyban, finomságban és 
értékben verjék és minden eltérés nélkül kerüljenek forgalomba és beváltásra.” 
(Károly Róbert rendeletéből; 1325) 
 
„Издали смо указ да у текућој години три врсте нашег новца који је у промету [...] у 
целој држави, у једној и истој форми, тежини, финоћи и вредности буду исковани и без 
икаквог одступања буду пуштени у промет и замену (старог).“ (Из уредбе Карла 
Роберта; 1325.) 
 
„Mátyásnak trónra lépése után sem elég hatalma, sem ideje nem volt a viszonyok 
rendbetételére. Már ekkor megkezdődött azonban a tervezett reformok kidolgozása. 
[…] Megtiltotta a külföldi só forgalomba hozatalát, elrendelte a vámszedés 
szabályozását, értékálló pénz verését és forgalomba hozatalát, az eladományozott 
királyi jövedelmek felülvizsgálatát. […] Minden jövedelmi forrást a kincstartó alá 
rendeltek, aki […] kezébe vette az adószedés irányítását. […] A kamara hasznát 
átkeresztelték a királyi kincstár adójára, és az új névvel a régi mentességek is 
érvényüket vesztették. […] A jó minőségű pénz jótékonyan hatott a kereskedelemre, 
így többet jövedelmeztek a külkereskedelmi vámok is, amelyeket harmincad helyett 
immár koronavám néven hajtottak be.” (Pálosfalvi Tamás, történész) 
 
„Краљ Матија након ступања на престо није имао ни довољно моћи, а ни довољно 
времена за сређивање односа. Међутим, већ тада је започела израда планираних 
реформи. [...] Забранио је пуштање соли из иностранства у промет, издао уредбу о 
регулисању убирања царине, ковање и пуштање у промет новца сталне вредности, 
преиспитивање краљевих прихода који су поклоњени. [...] Сваки извор прихода је дат 
под старање ризничара, који је [...] узео под своју руку управљање убирањем пореза. 
[...] Приход коморе су прекрстили у порез за краљеву ризницу, а са новим именом су и 
старе привилегије изгубиле правоснажност. [...] Новац доброг квалитета је имао 
благотворан утицај на трговину, тако да су царине на спољну трговину доносиле више 
прихода, а уместо назива тридесетина су их убирали под називом царина на круну.“ 
(Историчар Тамаш Палошфалви) 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 17 / 32 2011. május 4. 
1011 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

SZÓTÁR – РЕЧНИК 
Mátyás bevételei – Приходи краља Матије 
Városok és szászok adója –   Порез градова и Саса 
Zsidók és oláhok adója –  Порез Јевреја и Влаха 
Koronavám –    Царина на круну 
Rendkívüli hadiadó –  Ванредни војни порез 
Pénzverés és bányakamarák – Ковање новца и рудничке коморе 
Sómonopólium –   Монопол на со 
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………………………………………………………………………………………………… 

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

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

 

19.  Задатак се односи на борбу за слободу 1848-49.   (кратак) 
Прикажите на основу извора и свог знања узроке, околности и важније последице 
настанка Декларације независности! Користите средњошколски историјски атлас! 
 

„Magyarország a vele törvényesen egyesült Erdéllyel és a hozzá tartozó minden 
részekkel és tartományokkal egyetemben szabad, önálló és független európai 
státusnak [államnak] nyilváníttatik […] A Habsburg-Lotharingeni-ház […] 
Magyarország, a vele egyesült Erdély és a hozzá tartozó minden részek és 
tartományok feletti uralkodásától ezennel a nemzet nevében örökre kizáratik, 
kirekesztetik, a magyar koronához tartozó minden címek használatától megfosztatik, 
s az ország területéről s minden polgári jogok élvezetéből számkivettetik. […] Az 
ország jövendő kormányrendszerét […] a nemzetgyűlés fogja megállapítani, addig 
pedig […] közmegegyezésével kinevezett kormányzó elnök, Kossuth Lajos fogja a 
maga mellé veendő miniszterekkel […] kormányozni.” ( Függetlenségi Nyilatkozat) 
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 „Мађарска се са законски удруженим Ердељем и сваким делом који му припада 
проглашава у целини слободним, самосталним и независним европским статусом 
[државом] [...] Хабсбуршко-лотариншка династија се овим путем у име нације за сва 
времена искључује и лишава владавине над Мађарском и њој припојеним Ердељем и 
свим припадајућим деловима и покрајинама, ускраћује јој се коришћење свих титула 
везаних за мађарску круну, те се са територије земље прогања и лишава остваривања 
свих грађанских права. [...] Будући систем државне владе [...] ће установити народна 
скупштина, а дотле ће [...] једногласно именовани премијер Лајош Кошут са изабраним 
министрима [...] управљати. “ (Декларација независности) 
 
 

„ [az angol külügyminiszter] […] rokonszenvileg nyilatkozott a magyar ügy iránt. s 
kárhoztatta az osztrák politika eljárását velünk szemben, de mégis megjegyezte, 
hogy Ausztria oly hatalom, melyet fel kellene találni, ha nem léteznék már, mint 
európai szükségességet, s Angolországnak természetes szövetségesét keleten; 
tanácsolta tehát, egyezkedjünk ki, mert az európai politika keretébe nem illenek be 
kis államok azon helyen, melyet Ausztria foglal el.”(Pulszky Ferenc írásából) 
 
„[енглески министар иностраних послова] је са симпатијама дао изјаву о мађарској 
ствари, и осудио поступање аустријске политике према нама, али је ипак напоменуо да 
је Аустрија толика сила да би је требало измислити када не би постојала, као европску 
потребу, и да је природан источни савезник Енглеској; дакле, саветовао је да се 
нагодимо јер у европском политичком оквиру не могу да се уклопе мале државе на 
оном месту које заузима Аустрија.“ (Из написа Ференца Пулског) 
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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 6  
Откривање чињеница битних за догађаје 8  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 28  
 Делилац 4 
Број испитних бодова 7  

 
20.  Задатак се односи на доба дуализма.     (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и свог знања карактеристике мањинске политике и 
тежње мањина у Мађарској у доба дуализма! Користите средњошколски историјски 
атлас! 
 
„Minthogy Magyarország összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is 
politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatatlan, egységes magyar 
nemzetet, melynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, 
egyenjogú tagja; minthogy továbbá ezen egyenjogúság egyedül az országban 
divatozó többféle nyelvek hivatalos használatára nézve, és csak annyiban eshetik 
külön szabályok alá, amennyiben ezt az ország egysége, a kormányzat és 
közigazgatás gyakorlati jelentősége és az igazság pontos kiszolgáltatása szükségessé 
teszik.” (Az 1868. évi törvény) 
 
„Пошто сви грађани Мађарске, и према основним идејама Устава у политичком смислу 
образују једну нацију, недељиву, јединствену мађарску нацију, тој нацији припадају 
сви грађани отаџбине, без обзира на припадност било којој национлној мањини. Право 
на коришћење разних језика само се онда може ограничити, ако то захтева јединство 
државе, практична потреба владе и опште управе, као и тачно правосуђе.“ (Закон из 
1868. године) 
 
 „A nem magyar tanítási nyelvű elemi iskolákban, akár részesülnek állami segélyben, 
akár nem, a magyar nyelv a mindennapi tanfolyam valamennyi osztályában a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter által a hitfelekezeti iskolafenntartó meghallgatásával 
megállapított tanítási terv szerint és kijelölt óraszámban oly mértékben tanítandó, 
hogy a nem magyar anyanyelvű gyermek a negyedik évfolyam bevégeztével 
gondolatait magyarul élőszóval és írásban érthetően ki tudja fejezni.” (Az Apponyi 
Albert kultuszminiszter által beterjesztett törvényből; 1907) 
 
„У основним школама у којим наставни језик није мађарски, било да добијају државну 
помоћ, било не, мађарски језик се у редовној настави у свим разредима мора предавати 
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у одређеном броју часова. Према наставном плану који је одређен од стране министра 
вера и просвете, у сагласности са власницима вероисповедних школа, часови мађарског 
језика ће се предавати у одређеном броју, на онај начин да дете коме матерњи језик 
није мађарски, до завршетка четвртог разреда буде способно своје мисли изразити на 
мађарском језику и усмено и писмено.“ (Предложени закон од стране министра 
културе и просвете Алберта Апоњија; 1907.) 
 
 „Nem egészen két évvel a balkáni háború után Magyarország sem maradhat tovább 
a nemzetiségi elnyomás sarában, amelyben ezidáig fetrengett. Akit a magyarok a 
múlt évig nem magyarosítottak el, azt már soha többé nem magyarosítják el, 
legfeljebb a végletekig elkeserítik. […] Az okosan gondolkodó magyar államférfinak 
látnia kell, hogy a határok mentén élő románokat, délszlávokat, szlovákokat csak 
akkor tarthatja meg a Magyarország iránti érzelmi kötődésükben, ha azoknak semmi 
miatt sem kell a határokon túlra, fajtestvéreikhez szaladniuk.” (Milan Hodža, szlovák 
politikus; 1914) 
 
„Непуне две године после Балканског рата ни Мађарска не може више да остане у 
блату угњетавања мањина, где  се до сада ваљала.  Кога Мађари до прошле године нису 
мађаризовали, тога сада више никада неће мађаризовати, једино у крајњем огорчењу. 
[...] Људи у мађарској државној управи који разумно размишљају треба да увиде да 
Румуни, Јужни Словени и Словаци који живе поред граница, могу да задрже своје 
осећање припадности према Мађарској ако немају потребу ни због чега да иду код своје 
браће по народности  преко границе.“ (Словачки политичар Милан Хоџа; 1914.) 

 

 
Расподела укупног становништва на оне који знају да пишу и читају, обавезних за школовање 

по нивоу образовања и на пријављени језик који говоре у Мађарској (1910.) 
 
Мађари    Немци    Словаци    Румуни    Срби    Остали    Укупно 

-Укупно становништво 
-Обавезни за школовање 
-Знају да пишу и читају 
-Са основном народном школом 
-Народне шегртске школе за занатлије и трговце 
-Грађанска и виша народна школа 
-Гимназијалци и полазници реалки 
-Са положеном матуром 
-Студенти факултета и виших школа 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

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

 

21.  Задатак се односи на историју Мађарске између два светска рата (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и свог знања привредне последице Тријанонског 
мира! Користите средњошколски историјски атлас! 
 
У тријанонској Мађарској је у односу на Мађарску из 1910. године остало... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

32,7% 
површине 

 

41,6% 
становништва 

 

62,7% 
градског 

становништва 

82,2% 
машинске 
индустрије 

22,3% 
дрвне 

индустрије 
 
„A Szövetséges és Társult Kormányok […] megkövetelik, és Magyarország kötelezi 
magát, hogy az alább megszabott módozatok szerint jóváteszi mindazokat a károkat, 
amelyeket a Szövetséges és Társult Hatalmak polgári lakosságában és javaiban 
szárazföldi, tengeri és légi támadása okozott az alatt az idő alatt, amíg a Szövetséges 
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és Társult Hatalmak bármelyike háborút viselt Magyarországgal. […] Azoknak a 
károknak összegét, amelyeknek jóvátételére Magyarország köteles, szövetségközi 
bizottság állapítja meg, amelynek "Jóvátételi Bizottság" lesz a neve.” (A trianoni 
békeszerződés) 
 
„Савезне и удружене владе […] захтевају, а Мађарска се обавезује, да ће под доле 
наведеним условима надокнадити сву ону штету који је начинила према становништву 
и добрима Савезних и удружених сила својим копненим, морским и ваздушним 
нападима, за време док је било који члан Савезних и удружених сила ратовао са 
Мађарском. […] Укупан износ штете коју је Мађарска обавезна да надокнади, 
установиће Савезна међудржавна комисија чији назив ће бити «Комисија за ратну 
одштету».“ (Тријанонски мир) 
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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 6  
Откривање чињеница битних за догађаје 8  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 28  
 Делилац 4 
Број испитних бодова 7  

 

22.  Задатак се односи на историју Мађарске у XX веку  (дугачак) 

Прикажите уз помоћ извора и свог знања најважније карактеристике природног 
прираштаја, демографије у Мађарској од 1945. године до данашњих дана! У 
одговору наведите факторе који утичу на природни прираштај, и последице 
демографских процеса! Користите средњошколски историјски атлас! 
 
(Egy nőre jutó élve született gyermek – Број живе новорођенчади по једној жени 
Év – Година) 

 
Број живе новорођенчади по једној жени у периоду 1947 – 1990. 

 
„A nagyszámú és nem kielégítő körülmények között végrehajtott vetélések komoly 
veszélyt jelentenek egyrészt a terhes nő életére, egészségére, munkaerejére és 
további fogamzási készségére, másrészt a születések számának alakulására. Erre 
tekintettel a terhesség megszakításának kérdését az igazságügyi miniszterrel 
egyetértésben az alábbiak szerint szabályozom: […] A terhességet csak a terhesség 
első huszonnyolc hetének tartama alatt és csak abban az esetben szabad 
megszakítani, […]  ha a terhesség megszakítása a terhes nő életének megmentése 
vagy súlyos betegségtől, illetőleg annak fokozódásától való megóvás érdekében 
elkerülhetetlenül szükséges; vagy […]  ha a születendő magzat életét előreláthatólag 
súlyos károsodás fenyegeti.” (Ratkó Anna egészségügyi miniszter rendelete; 1952 
májusában) 
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„Велики број побачаја који су изведени у незадовољавајућим условима, озбиљну 
опасност значе једним делом за живот труднице и њено здравље, радну снагу и даљу 
могућност да зачне, а другим делом формирање броја рођења. Са обзиром на то, 
питање прекида трудноће у сагласности са министром правде регулишем на следећи 
начин: […] Трудноћа се може прекинути само у првих двадесет осам недеља и само у 
случају да, […] се прекид трудноће врши због спашавања живота труднице или њене 
тешке болести, односно ако је неизбежно потребно у интересу заштите од погоршања 
стања; или […] ако за живот ембриона који ће се родити прети опасност од тешког 
оштећења.“ (Уредба министра за здравство Ане Ратко; 1952.) 
 

 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 

A népesség 
száma (fő) 9 316 074 9 204 799 9 961 044 10 322 099 10 709 463 10 374 823 10 200 298 

Születéskor 
várható 
átlagos 
élettartam 
férfiaknál 
(év) 

55 59,3 65,9 66,3 65,5, 65,1 68,2 

Születéskor 
várható 
átlagos 
élettartam 
nőknél (év) 

58,2 63,4 70,1 72,1 72,7 73,7 76,5 

Број становништва и просечни животни век приликом рођења  
у Мађарској између 1941. и 2001. 

 
SZÓTÁR – РЕЧНИК 
A népesség száma (fő)             – Број становништва (особе) 
Születéskor várható átlagos élettartam férfiaknál (év) – Просечни животни век приликом рођења  

код мушкараца (године) 
Születéskor várható átlagos élettartam nőknél (év) – Просечни животни век приликом рођења код  

жена (године) 
 

„A dolgozó nőt a szülési szabadság lejártát követően a gyermek hároméves korának 
betöltéséig gyermekgondozási segély illeti meg, ha […] a szülést közvetlenül 
megelőző másfél éven belül összesen 12 hónapig munkaviszonyban állt és […] 
legalább napi 6 órai munkaidővel dolgozott, továbbá […] a gyermek gondozása 
céljából fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe. […] Gyermekgondozási segélyre 
jogosult az a dolgozó nő is, aki bármely iskola (tanintézet) nappali tagozatán végzett 
tanulmányok befejezését követően 90 napon belül […] munkaviszonyt vagy kisipari 
szövetkezeti tagsági viszonyt létesít, […] továbbá, aki […] mezőgazdasági (halászati) 
termelőszövetkezeti tagsági viszonyba lép.” (A 3/1967. (I. 29) számú kormányrendelet) 
 
„Запосленој жени после породиљског одмора док дете не напуни три године следује 
помоћ за бригу о детету, ако […] је годину и по дана непосредно пре рађања била у 
радном односу укупно 12 месеци и […] дневно барем 6 сати радила, даље […] због 
бриге о детету узима неплаћени годишњи одмор. […] Помоћ за бригу о детету следује и 
оној запосленој жени која је након завршетка редовног школовања на било којој школи 
(образовном институту) у року од 90 дана […] засновала радни однос или чланство у 
занатској произвођачкој задрузи, […] даље, ономе ко […] ступи у радно чланство 
пољопривредне (рибарске) произвођачке задруге.“ (Уредба Владе 3/1967. (І.29)) 
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Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

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

 

 

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 29 / 32 2011. május 4. 
1011 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 30 / 32 2011. május 4. 
1011 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 31 / 32 2011. május 4. 
1011 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 32 / 32 2011. május 4. 
1011 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

   
максималан 
број бодова

постигнут 
број бодова 

I Једноставни, кратки задаци 44  
II Текстуални задаци уз анализу 
13. Криза Римске републике 7  
14. Реформација 16  
15. Дејство прве индустријске револуције на 
друштво 7  
16. Фашизам у Италији 16  
17. Бела IV 7  
18. Привреда Роберта Кароља и Матије I 16  
19. Декларација о независности 7  
20. Мањинска политика у доба дуализма 16  
21. Дејство Тријанонског мира на привреду 7  
22. Прираштај становништва, демографија 16  
II Текстуални задаци уз анализу 46  

I + II Укупно 
Број бодова писменог дела испита 90  
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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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