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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 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 (нпр. развој, промена, производња), 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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I ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ КРАТАК ОДГОВОР 
 

1. Задатак се односи на велике светске религије. (1 бод по елементу) 
Наведите још две такве светске религије које одговарају критеријумима 
монотеизма. Религије упишите у табелу по хронологији њиховог настајања.  
 

Религија 
Јудаизам 
 

 

2 бода 
 

2. Задатак се односи на културу у средњем веку. 
а) Уз неколико слика вам укратко представљамо један од уметничких стилова у 
средњем веку. Наведите назив овога стила! (1 бод) 
 

„A korszak vezető műfaja az építészet, a legfontosabb építészeti feladat pedig a 
templom volt. Az épületet (templomot) súlyos zártság jellemzi. A formák 
tömbszerűek, az arányok vaskosak, a szerkezet világosan tagolt. Az épületek hatását 
a félkörív is hangsúlyozza, amely az épület külsején és belsején egyaránt jelentkezik, 
pl. mint boltozati elem, ablak, ajtó íve, díszítő szerepű galéria.” (Művészeti Lexikon) 
 
„Водећа уметничка грана тога раздобља је била архитектура, а најважнија тема 
архитектуре су биле цркве. Грађевину (цркву) карактерише јака затвореност. Форме су 
у облику блокова, размере здепасте, конструкција је јасно разуђена. Дејство грађевине 
наглашавају још и полукружни лукови, који се подједнако појављују и на 
спољашњости и у унутрашњости грађевине, као што је то нпр. елемент свода, прозор, 
врата са луком, галерија са сврхом украшавања простора. 
 

Назив стила:   ........................................................ 

 б) Међу следећим наведеним грађевинама изаберите оне које осликавају 
карактеристике претходно наведеног стила! (1 бод по елементу) 

Б) Црква бенедиктинске опатије Марија Лах у 
НемачкојA) Главни брод цркве San Miniato

al Monte у Фиренци 
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 Ц) Западна фасада париског Нотр-Дама 
 

 

Е) Главни брод енглеске Линколн катедрале 

Слова под којим се налазе изабране грађевине: ………………………………………… 

4 бода 
 

3. Задатак се односи на историју Арпадоваца (Арпадово доба). 
Препознајте на основу објашњења одређени историјски појам! (1 бод по елементу) 
 
а) ...................................................:  Владарска повеља коју је 1222. год издао Андрија II.  
    
б) ...................................................:  Лични однос зависности формиран између господара  
 
и ситних поседника; мађарска верзија феудализма. 
 
ц) ...................................................:  Ручно писана књига, већином на пергаменту.  

Д) Катедрала у Пизи 
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д) ...................................................:  Виши чиновник именован да управља краљевим 

утврђењем или жупанијом. 

е) ...................................................:  Војно лице највишег ранга, од XII века у функцији 

краљевог заменика.  

ф) ...................................................:  Приходи убирани на основу краљевог права 

суверенитета.  

6 бодова 
 

4. Задатак се односи на француски апсолутизам. 
Допуните изостављене делове у тексту, уз помоћ извора и сопственог знања! (0,5 
бодова по елементу) 

Бројно стање француске војске  
(у хиљадама војника)

1470-1479 40 

1590-1599 80 

1630-1639 150 

1700-1709 400 

 

 
Ослонци француског апсолутизма 

SZÓTÁR – РЕЧНИК  
Az állam én vagyok – држава то сам ја 
Miniszterek – министри 
Hivatalnokok – чиновници 
Állandó hadsereg – стална војска 
Közigazgatás – јавна управа (администрација) 
Törvényhozás és bíráskodás – законодавство и суд 
Államegyház – државна црква 
Gazdaságpolitika – привредна(економска) политика 
Adók – порези 
Alattvalók – поданици 
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У време владавине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . а) Француска је једно време била најјача држава 

у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . б). Ово ново државно уређење, у коме је владар располагао 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ц) влашћу, називамо апсолутизам. Најважнији ослонац новог 

система је била . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . д), чије бројно стање је краљ подигао на 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . е) особа. За једног од владаревих . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ф), Колбера, се 

везује израда привредне политике апсолутизма која се зове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г). 

Држава је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . х) штитила француску индустрију и подржавала извоз. 

4 бода 
 

 
5. Задатак се односи на историју Мађарске у XVI веку. 
Установите на основу извора и сопственог знања да ли су следеће тврдње тачне 
или нетачне! Одговоре означите знаком X! (1 бод по елементу) 
 

 „Azt jelenti a [lengyel] követ, hogy a török hadikészülődéséhez nem fér kétség […]. 
Az erdélyi vajda is azt írja az udvarba, hogy a törökök háborúra készülődnek, még 
pedig – ahogy ezt kémei jelentik – csakis Magyarország ellen. […] Meg kell 
vallanom, és Őszentsége legyen elkészülve arra, hogy ez az ország nem képes magát 
megvédeni, hanem ki van szolgáltatva az ellenség kegyelmének, és úgy fog kikerülni 
a háborúból, ahogyan az ellenségnek tetszik. Mert: el lehet-e képzelni azt, hogy 
Magyarország háborút viselhessen a török egész hatalma ellen, amikor a magyar 
király és az urak még arról sem tudnak gondoskodni, hogy a végeken szolgáló 
katonaság megkapja zsoldját? Őfelsége, a király olyan súlyos anyagi helyzetben van, 
hogy gyakran még konyhája költségeit sem tudja fedezni, az urak viszálykodnak, a 
nemesség pártokra bomlott, de még ha mindnyájan összetartanának is, mit 
tehetnének a török ellen, mikor a legegyszerűbb hadifelszerelésük sincsen meg? Azt 
megtehetik, hogy egyszer megütközzenek, de akkor vereséget is fognak szenvedni; 
hiszen nincs egyetlen erősített állásuk, hol fejüket lehajthatnák, hogy fellélegezzenek 
s megvárják a többi keresztény fejedelem segítségét. De ha volna is ilyen váruk, 
honnan várhatnának segítséget? Német földről, hol mindenütt viszályok dúlnak s 
hol nincs többé alattvalói engedelmesség, nincs fejedelmi tekintély? A némettől: ősi 
ellenségétől várjon segítséget a magyar? Vagy talán Lengyelországtól, mely éppen 
most kötött fegyverszünetet a törökkel öt évre?” (Antonio Burgio pápai követ; 1526)  
 
„ [пољски] посланик извештава како нема сумње да се Турци спремају за ратни поход 
[...]. И ердељски војвода такође пише краљевом двору да се Турци припремају за рат, и 
то баш – како су шпијуни известили – само против Мађарске. [...] Морамо признати, 
нека Ваша светост буде спремна на то да ова држава није у стању да се сама одбрани, 
него је предата на милост непријатељу, а из рата ће изаћи тако како се непријатељу 
свиђа. Јер: може ли се замислити да Мађарска води рат против целокупне турске моћи, 
када мађарски краљ и господа не могу да се старају ни о томе да војска која служи на 
границама добије своју плату? Његово височанство, краљ је у таквом тешком 
материјалном стању да често не може да покрије ни трошкове исхране, господа су у 
завади, племство се поделило на разне партије, а и када би се сви ипак удружили, шта 
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би могли да учине против Турака, када немају ни најједноставнију ратну опрему?Могу 
да се једном сукобе, али ће и онда претрпети пораз; а немају ни један једини утврђени 
положај где би могли склонити главу, како би предахнули и сачекали помоћ других 
хришћанских кнезова. Али кад би и имали такво утврђење, одакле би могли очекивати 
помоћ? Из Немачке где су раздори у пуном јеку, где више нема поданичке 
послушности, нема кнежевског угледа? Од Немаца: да Мађари чекају помоћ ос древног 
непријатеља? Или можда од Пољске, која је управо на пет година закључила примирје 
са Турцима?» (Папин посланик Антонио Бурђо; 1526.) 
 
 Тачно Нетачно

а) Извештај је написан месецима пре Мохачке битке.   

б) Мађарско (државно) руководство није знало за турске припреме за 
напад 1526. године. 

  

ц) Посланик је финансијске могућности Мађарске оценио као 
оптимистичке. 

  

д) «Његово височанство, краљ» : Лајош II   

е) Посланик је створио негативно мишљење о водећем слоју у 

држави. 

  

ф) Мађарска није могла да рачуна на помоћ од Немаца.   
 

6 бодова 
 

 

 
6. Задатак се односи на индустријске револуције. 
а) Који проналасци су настали у доба прве индустријске револуције? Подвуците 
тачне одговоре! ( 0,5 бодова по елементу.) 
 
 

А) филм; Б) телеграф; Ц) електромотор; Д) динамит; Е) универзална парна машина; Ф) 
машина предилица; Г) аутомобил; Х) парна локомотива; И) електрична сијалица; Ј) авион 

б) Од изабраних проналазака за два напиши име њиховог проналазача! (0,5 бодова 
по елементу) 

Слово под којим се 
налази проналазак  

 Име проналазача 
 

  

  

 

3 бода 
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7. Задатак се односи на мађарско друштво у XIX веку. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) 
 

„A gazda feje annak az egy fedél alatt élő, közös birtokon közösen gazdálkodó, 
vérrokonokból és ezek házastársaiból álló csoportnak, amelyet családnak neveznek. 
Ebben a családnak nevezett csoportban mindenkor a legidősebb férfi a gazda, a 
családfő. […] A gazda helye elsősorban a maga udvarán, a házban, családja körében 
van. Az asztalnál övé a főhely. Ő vesz elsőként a tálból, és őt illeti meg a legjobb falat. 
Italból magának tölt először, azután köszönti a többiekre. […] A beszélgetést ő vezeti; 
mikor ő szól, a többieknek hallgatni kell. […] 

A gazda és a családtagok közötti viszonyt legjobban a függés fejezi ki. A 
gyerekek félnek a családfőtől, mert függnek tőle. […] A gazda családja tagjaival azt 
tehet, amit akar: feleségét, gyerekeit megütheti, elűzheti a háztól, ki is tagadhatja 
őket. Olyan munkát és úgy végeztet velük, ahogyan jónak látja. Nem köteles 
meghallgatni felnőtt fiait sem, úgy cselekedhet mindenben, ahogyan neki tetszik. Ám 
a jó gazda meghallgatja felnőtt fiait is. […] 

A gazda a maga személyében képviseli egész háza népét nemcsak a 
faluközösség felé, hanem a hatóságokkal való érintkezésben is.” (Néprajzi gyűjtésből) 

 
«Газда је глава такве (социјалне) групе која живи под истим кровом, заједно привређује 
на заједничком имању, састоји се од крвних рођака и њихових брачних другова, а назив 
групе је породица.  У овој групи која се назива породица увек је најстарији мушкарац 
газда, глава породице. [...] Место газде се остварује првенствено у његовом дворишту, у 
кући и у кругу породице. Његово је главно место код стола. Он узима први приликом 
оброка, њему припада најбољи залогај. Од пића прво точи сам себи, а затим наздравља 
и даје осталима. [...] Он води разговор; док он говори, остали треба да ћуте. [...] 

Однос између газде и чланова породице најбоље изражава зависност. Деца се 
боје од главе породице, јер од њега зависе. [...] Газда са члановима своје породице може 
да ради шта хоће: може да удари жену и децу, да их отера из куће, чак може и да их се 
одрекне. Може им задавати и са њима извршавати разне послове на начин за који 
сматра да је добар. Чак нема обавезу ни да слуша одрасле синове, све може да ради 
како му се свиђа. Али добар газда саслуша и одрасле синове. [...] 

Газда лично заступа своју целокупну породицу (укућане), не само у односу са 
сеоском заједницом, него и у односу са властима.» (Из етнографске збирке) 
 

Одредите улогу газде у   
 
а) породици: 

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

б) доношењу одлука у породици: 

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

ц) расподели посла у породици: 

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

д) везама између породице и спољашњег света 

................................................................. 
 
 4 бода 
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8. Задатак се везује уз историју нацистичке Немачке. 
Уз следеће делове текстова, придружите одговарајући појам од наведених појмова! 
а)- б)- ц)- д) (0,5 бодова по елементу) 

 
коначно решење левица-непријатељ     принцип Фирера(вође)     расни закони 
 
 

a) „Isten színe előtt szent esküvel fogadom, hogy a német nép és a Német Birodalom 
vezérének, Adolf Hitlernek, a Véderő legfőbb parancsnokának feltétlen 
engedelmességgel tartozom, és bátor katonaként mindenkor készen állok arra, hogy 
ezért az esküért életemmel feleljek. 
Esküszöm, hogy Adolf Hitlert, a német nép és a Német Birodalom vezérét hűségesen 
és engedelmesen szolgálom…” (Katonai és köztisztviselői esküszövegek; 1935) 
 
а) «Полажем свету заклетву пред Богом, да ћу се безусловно покоравати вођи немачког 
народа и Немачког царства, Адолфу Хитлеру, главном команданту Одбрамбених снага, 
а као храбар војник ћу увек бити спреман да за ову заклетву одговарам својим животом. 
Заклињем се да ћу верно и покорно служити Адолфа Хитлера, вођу немачког народа и 
Немачког царства...» (Из текстова војничке заклетве  и заклетве јавних службеника; 
1935.) 
 

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

b) „1. § Zsidó és német állampolgárságú vagy némettel rokon vérű személyek között 
a házasságkötés tilos. Az ennek ellenére kötött házasságok semmisek […]. 
2. § A házasságon kívüli érintkezés zsidók és német állampolgárságú vagy némettel 
rokon személyek között tilos. 
4. § Zsidók nem vonhatják fel a birodalmi és a nemzeti zászlót, s nem viselhetik a 
birodalmi színeket.” (Törvény a német vér és a német becsület védelmében; 1935) 
 
б) „1. § Забрањено је склапање брака између Јевреја и немачког држављанина или особе 
која је крвни сродник са Немцима. Бракови који су склопљени насупрот овоме, 
сматрају се ништавним (неважећим) [...]. 
2. § Ванбрачна веза између Јевреја и немачког држављанина или особе која је у 
сродству са Немцем је забрањена. 
4. § Јевреји не смеју да уздижу царску и народну заставу и не смеју да носе обележја 
(боје) царевине.“ (Закон о заштити немачке крви и немачке части; 1935.) 
 
 

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

 
c) „És akkor szembetaláljuk magunkat a kérdéssel: mi történjék a [zsidó] nőkkel és a 
gyermekekkel? Elhatároztam, hogy itt is egészen világos megoldást találunk. Nem 
tartom ugyanis jogosnak azt, hogy a férfiakat kiirtsuk – megöljük vagy megöletjük -, 
de azokat, akik a gyermekeinken és az unokáinkon bosszút állnak, a gyermekek 
alakjában felnőni engedjük. Ezért kellett azt a nehéz döntést meghozni, hogy ezt a 
népet [a zsidóságot] a Földről eltöröljük.” (Himmler; 1943. október)  
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ц) „И онда се суочавамо са питањем: шта да буде са [јеврејским] женама и децом? 
Одлучио сам да овде пронађемо сасвим јасно решење. Не сматрам оправданим то да 
мушкарце истребимо – убијемо или дамо да се убију – али онима који ће да се освете 
нашој деци и нашим унуцима, ћемо дозволити да одрасту само јер су деца. Зато је 
требало донети ову тешку одлуку, да тај народ [јеврејски] збришемо са лица Земље.“ 
(Химлер; октобар 1943.) 
 

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

d) „Most nincs kegyelem, aki az utunkba áll, azt leütjük. A német nép nem lenne 
megértéssel a lágyság iránt. Ahol megjelenik, minden kommunista funkcionáriust 
lelövünk. A kommunista képviselőket még az éjjel fel kell akasztani. A 
szociáldemokraták […] iránt sincs többé kímélet.” (Hitler a lángoló Reichstag előtt; 
1933) 
 
д) „Сада нема милости, ко нам стане на пут, њега ћемо прегазити. Немачки народ не би 
имао разумевања за благост. Где год да се појави, сваког комунистичког функционера 
ћемо упуцати. Представнике комуниста треба још током ноћи обесити. Према 
социјалдемократама [...] такође више нема милости.“ (Хитлер пред горућим Рајхстагом 
(Скупштином); 1933.) 

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

е) Израз „наци“је настао скраћивањем једне стране речи. Шта је одговарајућа реч 
на српском за ову страну реч? (1 бод) 

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

 

3 бода 
 

 
 
9. Задатак је у вези мађарске историје између 1914. и 1929. године. 
Одговорите на питања уз помоћ сопственог знања и извора! (1 бод по елементу) 
 
 

 
 

Промена девизног курса круне 
Година Девизни курс за 100 мађарских круна у 

швајцарским францима 
1914. I полуг. 104,73 
1914. II полуг. 93,34 

1915 80,83 
1916 63,06 
1917 45,76 
1918 44,92 
1919 15,42 
1920 2,34 
1921 1,48 
1922 0,47 
1923 0,03 
1924 0,0065 
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Порески приходи у 1925. години 
Врста пореза Планирани приход, 

у милионима 
златних круна 

Стварни приход, у 
милионима 

златних круна 
Непосредни порез 94,6 93,1 
Порез на промет 80,00 157,8 
Таксе 30,03 59,9 
Порез на потрошњу 31,00 59,9 
Вештачки заслађивачи, лото 0,40 0,40 
Царина 23,50 104,8 
Монопол на со 14,60 16,8 
Монопол на дуван 51.00 89,2 

 
Хронологија: 
 

1924.: Савез народа је Мађарској изгласао зајам од 250 милиона златних круна. 
1925.: Буџетска година је затворена са значајним вишком. 
1.јануар 1927.: Народна банка је због девалвације круне увела новчану јединицу пенге. 

а) Која валута је у 1914. години вредела више, 1 круна или 1 швајцарски франак?  

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

б) Која валута је у 1917. години вредела више, 2 круне или 1 швајцарски франак! 
…………………………………………………………………………………………………... 

ц) У којој години је вредност круне пала на мање од половину од вредности пре 

рата?  

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

д) Наведите један узрок који објашњава пад девизног курса у назначеном периоду! 

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

е) На основу података о пореском приходу из 1925. године, објасните следећу тврдњу: 
„Равнотежа буџета је дело непознатог пореског обвезника.“ 

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

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

ф) Подвуците ону тврдњу која је тачна! 
 

 Због кредита Савеза народа и стварања стабилног буџета, западни финансијски 

кругови су били спремни да дају даље кредите Мађарској. 

 Због кредита Савеза народа и стварања стабилног буџета, мађарска држава, 

локалне самоуправе, цркве и приватни капитал нису били принуђени на узимање 

даљих кредита из иностранства. 

6 
бодова 

 

 



 

írásbeli vizsga 0812 12 / 36 2011. május 4. 

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

10. Задатак се односи на мађарску револуцију и борбу за слободу 1956. године. 
Од места догађаја који су означени на доњој слици, изаберите четири и сваком 
месту придружите важнији догађај који се одиграо између 23.X и 4.XI 1956. 
године! (0,5 бодова по елементу) 
 
 

 
Догађаји у Будимпешти за време револуције и борбе за слободу 1956. године 

 
 

Место одигравања догађаја Догађај 
 

  

  

  

  

 

2 бода 
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11. Задатак се односи на појаве у глобализованом свету. 
У следећем тексту вам представљамо чланак из лексикона о масовној 
комуникацији. Наведите четири средства за масовну комуникацију у XXI веку! 
(0,5 бодова по елементу) 
 
 

„Tömegkommunikáció <lat.>: kommunikációs forma: ugyanazt a közölnivalót 
valamely technikai eszköz (médium) segítségével (nagyjából) egyidejűleg 
nagyszámú befogadónak továbbítják. A modern – szociológiai 
[társadalomtudományi] értelemben ipari jellegű információtermelési folyamat.” 
 
„Масовна комуникација  <лат.>: облик комуникације: уз помоћ неког техничког 
средства (медија) исту информацију за саопштавање отприлике истовремено 
преослеђујемо великом броју прималаца. У модерном – социолошком (социологија= 
наука о друштву) смислу то је процес производње информације индустријског 
карактера.“ 
 
 

а)…………………………………   б)…………………………………… 

ц)…………………………………   д)…………………………………… 

2 бода 
 

 
12. Задатак се односи на савремено мађарско друштво. 
Одговорите на следећа питања уз помоћ извора! (0,5 бодова по елементу) 
 

„Az európai trendekkel összhangban az 1970-es évektől jelentősen nőtt — 25 év alatt 
megkétszereződött — a házasságon kívüli kapcsolatban tartósan együttélők száma. 
Ugyanakkor megfigyelhetők a nagycsalád bomlásának jelei is. 1970 és 1995 között a 
felére csökkent a rokonokkal élők száma. A családok átlagos nagysága is visszaesett a 
gyermekszám csökkenése miatt. 1949-ben 100 családra átlagosan 340 családtag jutott. 
1990-ben már csak 300. A hat és annál több tagból álló családok aránya a családok 
összességéhez viszonyítva az 1949. évi 9%-ról 1%-ra esett vissza. A korábban 
általános 3-4 gyermekes családmodellel szemben a kétgyermekes családok váltak 
uralkodóvá. A negyvenes évek végén a családok egynegyede élt gyermek nélkül, 
1990-ben arányuk már meghaladta az egyharmadot. A háromgyermekes családok 
aránya 10%-ról 5%-ra esett vissza. A négy vagy több gyermeket nevelő családok 
aránya 1949-ben még megközelítette a 10%-ot. 1990-ben már az 1,5%-ot sem érte el… 
Az elemi – 2 főből álló – családok aránya a négy évtized alatt 33%-ról 43%-ra 
emelkedett.” (Valuch Tibor történész) 
 
„У сагласности са европским трендовима, током седамдесетих година двадесетог века 
је значајно порастао број – за 25 година се удвостручио – оних који су заједно живели у 
ванбрачној вези. Истовремено се могу приметити и знаци распадања великих породица. 
Између 1970. и 1995. године се смањио на половину број оних који су живели са својим 
рођацима. Просечна бројност породице је такође опала због смањења броја деце. У 
1949. години је 100 породица у просеку имало 340 чланова, а у 1990. се тај број смањио 
на 300. Проценат броја породица са шест или више чланова у односу на укупни број 
породица је са 9% (из 1949.) опала на 1%. Насупрот ранијег модела породице са 
просечно 3-4 деце, породице са двоје деце су постале преовладавајуће. Крајем 
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четрдесетих  година је четвртина породица живела без деце, а у деведесетим годинама 
је тај однос већ био већи од трећине. Проценат броја породица са троје деце је са 10% 
пао на 5%. У 1949. години је проценат породица са четири или више деце скоро 
достизао 10%. У 1990. години већ нису достигли ни 1,5 %... Проценат елементарних 
породица – које се састоје од два члана – се за четири деценије са 33% повећао на 43%.“ 
(историчар Тибор Валух) 
 

 
Старосно стабло мађарског друштва 1949-2000. године 

 
SZÓTÁR – РЕЧНИК  
Férfi – мушкарци 
Nő – жене 
Korévek – године старости 
Ezer lakos – хиљаду становника 
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а) Како се мењао број рођења између 1949. и 2000. године?  ………………………….. 
 

б) Како се мењао број особа изнад 40 година између 1949. и 2000. године? 

………………………………… 
 

ц) Који модел породице је био карактеристичан у 1949. години? Подвуците 

одговарајући израз!   

ванбрачна веза велика породица са једним дететом елементарна породица 

д) Који модел породице је постао преовладавајући у 1990. години? 

…………………………………………..…… 
 

е) За колико (на који део) се смањио проценат породица са шест или више чланова 

у 1990. години? ..………… ………………………… 
 

ф) Какав је међусобни однос мушкараца и жена старијих од 50 година на 

прекретници века (деведесетих година двадесетог века)?  

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

3 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 кратак и један дугачак задатак, 

од којих се сваки односи на различито раздобље.  

Пажљиво проучите задатке! 

 Редни 
број 

Раздобља, теме Тип 

задатка
Светска 

историја 

13. Стари Рим кратак 

14. I светски рат кратак 

Мађарска 

историја 

15. Верски односи у Ердељу кратак 

16. Најезда Татара дугачак 

17. Индустријализација у време дуализма кратак 
18. Средња класа у време дуализма дугачак 

19. Савремено мађарско друштво кратак 
20. Привредна политика Ракошијевог доба 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! Иза задатака 
налазе се аспекти вредновања, а постигнут број бодова одређује 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 можете направити скицу (концепт) 
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13. Задатак се односи на историју старог Рима.    (кратак) 
Објасните уз помоћ извора и свог знања како су повезани пропаст једног дела 
италијанског сељаштва и настанак масовног држања робова током освајачких 
ратова републике у III и II веку п.н.е! 
 
 

„[…] a megműveletlen földnek a nagy részét ugyanis a gazdagok szerezték meg, s 
abban bíztak, hogy az idő múlásával ezeket már senki sem fogja tőlük elvenni. Sőt a 
szegényeknek környékükben lévő kisbirtokait is részben rábeszéléssel megvásárol-
ták, részben erőszakkal elrabolták, s így eddigi birtokaik helyett immár hatalmas föl-
deket műveltek meg. Ehhez azonban rabszolga-földműveseket és pásztorokat vettek 
igénybe. […] Ebből eredően a hatalmasok egyre gazdagodtak, a rabszolganép be-
töltötte az egész országot, az italicusok [itt: itáliai kisbirtokos parasztok] viszont a csekély 
gyermekáldás és elnéptelenedés, szegénység, adózás és katonakötelezettség alatt 
szenvedtek. De, ha mindezek után maradt volna is munkára idejük, tétlenségre 
voltak kárhoztatva, hiszen a föld már a gazdagok kezébe került át, s ezek szabadok 
helyett rabszolgákat alkalmaztak földmunkákra.” (Appianosz történetíró) 
 
„[...] велики део необрађене земље су себи приграбили богаташи и надали су се,  како 
време пролази, да им то више нико неће одузети. Чак су делимично убеђивањем купили 
и околне ситне поседе сиромашних, а делимично им насилно отели, па су тако уместо 
својих дотадашњих имања обрађивали сада већ огромна земљишта. А за то су 
користили земљораднике-робове и пастире. [...] Из тога је произилазило да су моћници 
постајали све богатији, робови су напунили целу земљу, а италици [овде: италијански 
сељаци са малим поседима] су живели мукотрпно, имали мали број деце, природни 
прираштај је опадао, били су изложени сиромаштву, принуђени да плаћају порез и 
имали војну обавезу. Али ако би им и остало времена за рад, проклетство им је била 
беспослица, јер је земљиште већ прешло у руке богаташа, а они су уместо слободних за 
земљорадњу користили робове.“ (историчар Апијан) 
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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  

 

 

 

14. Задатак се односи на историју I светског рата.    (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и свог знања нове правце начина вођења рата у 
Првом светском рату у односу на раније ратове! 
 
 

 
Тенк и пешадија, 1917. година 
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Енглески војници повређени у гасном нападу, 1918. година 
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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  

 

15. Задатак се односи на историју Ердеља у XVI веку.   (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и свог знања верске односе у Ердељу у другој 
половини XVI века! 
 

 „Urunk ő felsége [János Zsigmond erdélyi fejedelem], miképpen ennek előtte 
való gyűléseibe országával közönséggel [közösen] az religió [vallás] dolgáról 
végezött, azonképpen mostan és ez jelen való gyűlésbe azont [ugyanazt] erősíti, 
tudniillik hogy midőn helyükön az prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hir-
dessék, kiki az ő értelme szerént, és az község [gyülekezet, hitközség] ha venni 
akarja, jó, ha penig nem, senki kénszerítéssel ne kénszerítse az ő lelke meg nem nyu-
godván, de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő néki tetszik.  (Az 1568-as 
tordai országgyűlés a vallásszabadságról) 
 
„Наш господар, Његово височанство [ердељски кнез Јанош Жигмонд] је на ранијим 
земаљским скупштинама [заједно] са присутнима рашчистио питање религије [вере], 
сада се на овој скупштини [исто то] потврђује, наиме, нека проповедници проповедају 
јеванђеље, нека га шире сваки према својој способности, а ако то заједница [скуп, 
црквена општина] прима, онда је у реду. А ако не, нека их нико не присиљава на то јер 
се њихова душа неће смирити док немају таквог проповедника чија учења се њима 
свиђају.“ (Земаљска скупштина у Торди, о слободи вероисповести, 1568.) 
 

 
Верска расподела и административни (управни) распоред  у Ердељу у XVI веку 
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SZÓTÁR – РЕЧНИК  
Főleg görögkeletiek – првенствено православни  
Főleg katolikusok – првенствено католици 
Főleg evangélikusok – првенствено евангелисти 
Főleg reformátusok – првенствено реформати 
Unitárius közösség – унитарске заједнице 
Magyar megyek – мађарске жупаније 
Partium – Партијум 
Székely székek – предели насељени Сикуљцима 
Szász székek – предели насељени Сасима 
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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  

 



 

írásbeli vizsga 0812 22 / 36 2011. május 4. 

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

16. Задатак се односи на Арпадовце (Арпадово доба).   (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и свог знања историју најезде Татара и политику Беле 
IV о обнови и поновној изградњи!  
 
 

 „Egy másik dolgot is mondogattak [a nemesek], mégpedig azt, hogy mellőzve 
tanácsukat vagy éppen annak ellenére, az ő elnyomásukra és megszégyenítésükre 
hozta be a kunokat. […] Emiatt akkora méltatlankodás élt bennük, hogy elviselni is 
alig tudták; és bár nem mondták ki, nem voltak hozzá [IV. Béla királyhoz] jó szívvel 
és lélekkel, és nem is forgattak elméjükben békés gondolatokat iránta.” (Rogerius 
mester) 

 
„О још једној ствари су [племићи] говоркали, и то да је игноришући њихове 

савете или управо њима противно, на њихову срамоту и занемаривајући их довео 
Кумане. [...] Због тога је у њима изазвао толико негодовање, да су једва могли то да 
поднесу; а иако то нису говорили, према њему [краљу Бели IV] се нису односили 
добрим срцем и душом, а у њиховој свести се нису вртеле мирне мисли према њему.“ 
(Мајстор Рогерије) 

 

 
 

Најезда Татара у Мађарској 1241- 1242. 
 

 
SZÓTÁR – РЕЧНИК  
A Mongol seregek útvonala – правац монголске војске 
IV Béla menekülése – бежање (повлачење) Беле IV 
Magyar kézen maradt vár – утврђења која су остала у рукама Мађара 
Kunok áltál elpusztított település – насеља која су опустошили Куни 
Tatárok áltál elfoglalt város – градови које су заузели Татари 
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Изградња тврђава између 1242. и 1270. 

Период 
Градитељ 

Краљ Приватни властелин (барон) 

1242–1250 5 9 

1251–1260 1 4 

1261–1270 6 21 
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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  

 
17. Задатак се односи на доба дуализма.     (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и свог знања резултате индустријализације после 
нагодбе!  Користите средњошколски историјски атлас! 
 
„Az állami ipartámogatás. 
1. § Állami kedvezményekben részesíttetnek:  

1. A technika jelen fejlődése szerint berendezett azon gyárak, amelyek 
Magyarországon eddig elő nem állított cikkeket készítenek. […]  

2. A technika jelen fejlődése szerint berendezett következő, már létező vagy 
ezentúl felállítandó gyárak, éspedig:  

a) azon gyárak, amelyekben sárgaréz áruk, […] szerszámgépek, munkagépek, 
gőzgépek és gőzkazánok, […] elektrodinamikus készülékek, fegyverek, porcelán, 
üveg, […], kaucsuk, […] konzervek, […] kénsav, aszfalt készül;  

b) a rizshántó malmok, a mezőgazdaság kiegészítő részét képező szeszgyárak, 
selyem,- gyapjú,- pamut,- len- és kender fonó és szövő gyárak.” (1881: XLIV. 
törvénycikk a hazai iparnak adandó állami kedvezményekről) 

 
„Државна помоћ индустрији. 
1. § Државне повластице се дају следећима: 
1.Оним фабрикама уређеним по тренутном развоју технике, које у Мађарској производе 
оне артикле који се до сада нису правили. [...] 
2.Следећим фабрикама уређеним по тренутном развоју технике, већ постојећим или 
онима које су у градњи, и то: 
а) оним фабрикама у којима се производи роба од бакра, [...] машине-алатљике, радне 
машине, парне машине и парни казани, [...] електродинамични уређаји, оружје, 
порцелан,стакло, [...], каучук, [...] конзерве, [...] сумпорна киселина, асфалт; 

б) млинови за гуљење пиринча, фабрике алкохола које представљају допунски 
део пољопривреде, фабрике за плетење и ткање свиле, вуне, памука, лана и конопље.“ 
(XLIV члан закона из 1881. године о државним повластицама које се дају домаћој 
индустрији) 
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Број мађарских индустријских постројења 1898-1913. 

SZÓTÁR – РЕЧНИК  
gépgyárak – фабрике машина 
áramfejlesztők – електране (електричне централе) 
az összes ipartelep – укупна индустријска постројења 
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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  

 

18. Задатак се односи на доба дуализма.     (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и свог знања унутрашње раслојавање и начин живота 
средње класе формиране после нагодбе! 
 

„Felteszem azonban, hogy egy józan gondolkodású úriember sem nősül meg, míg 
legalábbis 3000 korona biztos évi jövedelme nincs. 1000 koronából nagy-nagyon 
szűkösen élhet meg vidéken is egy magányos ember. A fővárosban egy hónapos 
szobában lakó fiatalembernek is kell legalább 1800 korona, hogy szerényen 
megélhessen és tisztességesen ruházkodjék. Könnyelműség tehát családot alapítani 
legalábbis 3000 korona biztos jövedelem nélkül. Még ebből is csak nagyon kis udvari 
lakásra telik.”(Korabeli háztartási kézikönyvből) 
 
„Али претпостављам, да се један господин који трезвено размишља неће оженити све 
док му сигурни годишњи приход не достигне суму од 3000 круна. Са 1000 круна веома 
оскудно може да живи један самац чак и у провинцији. Младом човеку који у главном 
граду живи у изнајмљеној соби месечно треба најмање 1800 круна, да би скромно 
живео и поштено се облачио. Дакле, лакомислено је засновати породицу без 
минималног сигурног прихода од 3000 круна. Чак је и то довољно само за мали 
дворишни стан.“ (Из тадашњег приручника за домаћинство) 
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Мађарско друштво на прелазу између два века 

SZÓTÁR – РЕЧНИК  
Nagybirtokosság – Великопоседници 
Történelmi középosztály és kispolgárság – Историјски средњи слој и малограђанство 
Birtokos parasztság – Сељаци поседници 
Mezőgazdasági napszámosok és cselédek – Пољопривредни надничари и слуге 
Nagypolgárság – Буржуји 
Polgári középosztály és kispolgárság – Грађански средњи слој и малограђанство 
Szakmunkások – Стручни (квалификовани) радници 
Segédmunkások és egyéb szakképzetlen városi munkaerő – Помоћни радници и остала   

градска неквалификована радна снага 
 
 „Különös helyzet alakult ki a század elején a zsidókkal. Mindenütt ott voltak, ahol 
tehetséggel, szorgalommal érvényesülni lehetett, a pályák megnyíltak előttük, a 
tanszabadság pompás karrierek útját egyengette, társaságban, hivatalos helyeken 
fesztelen, „egyenrangú” barátkozás folyt zsidók és keresztények között […], de a 
kikeresztelkedett zsidót természetesen éppoly kevéssé tekintették fajtabelinek, mint 
ahogy a keresztvízzel meglocsolt néger nem lesz az amerikai polgár szemében fehér 
ember; s erről soha nem beszélt senki.” (Márai Sándor: Egy polgár vallomásai) 
 
„На почетку века се формирала посебна ситуација са Јеврејима. Били су свуда где се 
могло афирмисати способношћу и марљивошћу, пред њима су се отварале разне 
професије, слобода образовања им је омогућила сјајну каријеру, а у друштву и на 
јавним (званичним) местима је владала неусиљена, атмосфера „равноправности“ 
између Јевреја и хришћана [...], али покрштене Јевреје нису сматрали припадником 
своје врсте, као што ни црнац пошкропљен светом водицом у очима америчког 
грађанина неће бити белац; а о томе нико никада није говорио.“ (Шандор Мараи: 
Мемоари једног грађанина) 
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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  

19. Задатак се односи на савремено мађарско друштво.   (кратак) 
Докажите уз помоћ извора и свог знања да савремени бирачки систем који је на 
закону у Мађарској одговара основним принципима људских права који су 
прихваћени у УН 1948. године! 
 
  

„21. cikk (1) Minden személynek joga van a hazája közügyeinek igazgatásában 
akár közvetlenül, akár szabadon választott képviselői útján való részvételhez. 

(3) A közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata; ez az akarat egyenlő 
szavazati jog és titkos szavazás vagy a szavazás szabadságát ezzel egyenértékűen 
biztosító eljárás alapján időszakonként tartandó tisztességes választáson kell, hogy 
kifejezésre jusson.”(Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából; 1948) 

 
„21. члан (1) Свако лице има права да учествује у управљању јавним пословима 

своје земље, било то непосредно, или путем слободно бираног представника. 
(3) Основа државне власти је воља народа; ова воља треба да дође до изражаја 

путем повремених и слободних избора, који ће се спроводити општим и једнаким 
правом  гласа,  тајним гласањем или одговарајућим поступком којим се обезбеђује 
слобода гласања.“ (Општа декларација о правима човека; 1948.) 



 

írásbeli vizsga 0812 30 / 36 2011. május 4. 

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

„70. § (1) A Magyar Köztársaság területén élő minden nagykorú magyar 
állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési és a helyi önkormányzati, 
továbbá a kisebbségi önkormányzati választásokon választható és — ha a választás, 
illetőleg népszavazás napján az ország területén tartózkodik — választó legyen, vala-
mint országos vagy helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen. 

(3) Nincs választójoga annak, aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró 
gondnokság alatt, illetőleg aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya 
alatt áll, továbbá aki jogerős szabadságvesztés büntetését, vagy aki büntetőeljárásban 
jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. 

71. § (1) Az országgyűlési képviselőket, valamint a helyi önkormányzati 
képviselő-testület tagjait továbbá a polgármestert és a fővárosi főpolgármestert a 
választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos 
szavazással választják.”(A Magyar Köztársaság Alkotmánya) 

 
„70. § (1) На територији Републике Мађарске сваки пунолетни мађарски 

држављанин има право да на парламентарним изборима и изборима за месне 
самоуправе, затим изборима за мањинске самоуправе буде биран, и – ако се за време 
избора, односно референдума налази на територији државе – бира, као и да учествује на 
државом или локалном народном гласању (референдуму) и покретању иницијативе за 
референдум. 

(3) Гласачко право немају: особе које се налазе под надзором који искључује или 
ограничава самостално деловање, затим они који се налазе под правоснажном пресудом 
забране коришћења јавних права, затим они који се налазе у затвору на испуњењу 
казне, или они који су у кривичном поступку правоснажно осуђени на присилно 
лечење. 

71. § (1) Парламенатарне представнике, као и чланове представничког тела 
локалне самоуправе, затим градоначелника и градоначелника главног града бирају 
грађани бирачи на основу општег и равноправног гласачког права, директним и тајним 
гласањем.“ (Устав Републике Мађарске) 

 
„Vegyes választási rendszer Magyarországon 
A vegyes választási rendszer a többségi és az arányos rendszereket együtt 
alkalmazza. Ilyen a jelenlegi magyar választási rendszer.” 
„Töredékszavazatok: a 176 egyéni és a 20 területi választókerületben mandátumot el 
nem ért és országosan összesített szavazatokat jelenti. E szavazatok alapján az egyes 
pártok országos listáiról — az arányosság érdekében — ún. kompenzációs mandátu-
mokat lehet szerezni.” (Az 1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők 
választásáról) 
 
„Мешовити изборни систем у Мађарској 
Мешовити изборни систем заједно примењује већински и сразмерни систем. Такав је 
садашњи изборни систем у Мађарској.“ 
„Делови гласова: то су гласови који у 176 појединачних и 20 територијалних изборних 
јединица нису добили мандат, а сабрани су на државном нивоу. На основу ових 
гласова, са државних листа појединих партија – по принципу сразмерности – се могу 
стећи такозвани компензациони мандати.“ (XXXIV закон из 1989. године о изборима за 
представнике у мађарском парламенту) 
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Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 4  
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20. Задатак се односи на историју Мађарске после 1945. године.  (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и свог знања привредну политику Ракошијевог доба у 
периоду од 1950. до 1953. године! 
  

„Egyébként az nem baj, ha a vita »eredményeként« néhány dolgot módosítana 
az Országgyűlés, mert egyébként az elfogadás túlságosan kincstári jellegű. Azt 
gondolom, hogy egyenesen kívánatos volna, hogy két-három szónok javasoljon 
valami előre megbeszélt kisebb módosítást; mégpedig a további felemelés 
irányában… A Szovjetunióban ezt mindig így csinálják.” (Gerő Ernő; 1951) 

 
„Иначе није проблем ако као „резултат“ расправе Парламент неке ствари 

модификује, јер би другачије то прихватање било превише фискалног карактера. 
Мислим да би било баш пожељно да два-три говорника предложе неке модификације 
које су унапред договорене; и то у правцу даљег повећања... У Совјетском Савезу то 
увек тако раде.“ (Ерне Гере; 1951.) 
 
 

„A módosított ötéves terv segítségével Magyarországot a vas és acél 
országává, a gépek országává, fejlett ipari országgá alakítjuk” (Az ötéves terv 1951-es, 
felemelt változatából) 

 

„Уз помоћ модификованог петогодишњег плана од Мађарске ћемо створити 
земљу гвожђа и челика, земљу машина, развијену индустријску земљу.“ (Пооштрена 
верзија петогодишњег плана из 1951. године) 

 
 

Расподела инвестиција (%), од 1950. до 1954. 

Грана народне привреде Заједно од 1950. до 1954. 

1. Производња сировине 31,1 

2. Машинска индустрија 9,5 

3. Тешка индустрија (1-2.) 40,7 

4. Лака индустрија 1,8 

5. Прехрамбена индустрија 1,6 

6. Индустрија (3-5.) 44,1 

7. Грађевинска индустрија 2,7 

8. Пољопривреда 13,8 

9. Саобраћај 12,8 

10. Трговина 2,5 

11. Комунални и управни задаци 14,8 

12. Остало 9,3 

Укупно (6-12.) 100,0 
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Расподела пољопривредног земљишта по власништву (хиљаду јутара), 1949.-1953. 

Година Државна газдинства Задруге 
 

Сељачка газдинства 

1949 113 76 9381 

1950 463 419 8662 

1951 685 1253 7562 

1952 1050 1795 6549 

1953 1250 2478 5516 
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  Максималан 

број бодова 

Постигнут 
број 

бодова 

I. Једноставни, 
кратки задаци 

1. Велике светске религије 2  
2. Култура у средњем веку 4  
3. Арпадовци (Арпадово доба) 6  
4. Апсолутизам у Француској 4  
5. Мађарска у XVI веку 6  
6. Индустријска револуција 3  
7. Мађарско друштво у XIX веку 4  
8. Нацистичка Немачка 3  
9. Мађарска од 1914. до 1929. године 6  
10. Револуција и борба за слободу 1956. године 2   
11. Глобализовани свет 2  
12. Савремено мађарско друштво 3  

I. Укупно 45  

II. Текстуални 
(есејски) задаци 

уз анализу 

13. Стари Рим 12  
14. I светски рат 12  
15. Верски односи у Ердељу 12  
16. Најезда Татара 21  
17. Индустријализација у време дуализма 12   
18. Средњи слој у време дуализма 21   
19. Савремено мађарско друштво 12   
20. Привредна политика Ракошијевог доба 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 válaszok /  
I Једноставни, кратки одговори      
II. Szöveges kifejtendő feladatok /  
II. Текстуални есејски задаци      
     
         
javító tanár / наставник који исправља  Jegyző / записничар 

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