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AZ ÜGYELETES TANÁR ALÁÍRÁSA

A TANULÓ AZONOSÍTÓ SZÁMA

A teszteredmények megtekinthetők a Moja srednja škola: https://mojasrednjaskola.gov.rs honlapon, az azonosító szám szükséges 
hozzá (a tanuló tíz számjegyű kódja). A beolvasott teszt Pdf-formátumban való letöltéséhez, ahol az érettségi tesztek eredménye érhető 
el, szükséges a teszt egyéni kódjának a beírása.

A tesz egyéni kódja:

Amennyiben a szülőnek/törvényes képviselőnek van hozzáférése a Moj esDnevnik weboldalhoz, vagy hozzáférése van a 
Portal za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs honlaphoz, melyen keresztül beléphet a Moj esDnevnik oldalra, ebben az 
esetben a teszteredményeken kívül hozzáférhet egyéb elektronikus szolgáltatásokhoz: fellebbezhet az érettségi teszteredményét 
illetőleg, a kívánságlistát benyújthatja, valamint elektronikus úton iratkozhat a középiskolába.

Szerb Köztársaság
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI 
MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET

FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA
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Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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UTASÍTÁS A MUNKÁHOZ

• A teszt 20 feladatot tartalmaz, a megoldásra szánt idő 120 perc.
• A feladatokat nem kötelező az adott sorrendben kitöltened.
• Munkád során használhatsz grafitceruzát, radírgumit, de számológépet és mobiltelefont nem.
• A végleges válaszodat írd át kéken író golyóstollal.
• Nem ismerjük el a grafitceruzával hagyott, illetve feketén író tollal és törölhető golyóstollal írt válaszokat. 
• A lehetséges válaszokat felkínáló feladatokban nem ismerjük el a javított válaszokat.
• Amennyiben a lehetséges válaszok közül a helyes mellett helytelen választ is bejelölsz, 0 pontot kapsz.
• Figyelj arra, hogy a feladatok más-más válaszadást követelnek meg!

• Ne írj semmit a QR kódokra ( ), melyek minden oldalon megtalálhatók.

Egyes feladatokban úgy jelölöd meg a helyes választ, hogy befested a megfelelő köröcskét. Ott, ahol több helyes 
válasz lehetséges, több köröcskét festesz be. Ügyelj arra, hogy a köröcske be legyen festve, ugyanis csak akkor lesz a 
válaszod elfogadva!

• Amennyiben a feladatokkal előbb végzel, add át a tesztet, és csendben hagyd el a termet!

Sok sikert kívánunk!

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA

TESZT
TÖRTÉNELEM
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1. Mi a neve annak a történelmi kornak, amelyik a XV. század utolsó évtizedében ért véget?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

ókor középkor újkor jelenkor 
(legújabb kor)

2. Határozd meg, hogy melyik évszázad melyik évtizedéhez tartozik az 1928-as esztendő, amelyben Alexander Fleming 
megkezdte a később penicillinnek nevezett gyógyszer felfedezéséhez vezető kutatásait!
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

a tizenkilencedik század második évtizedéhez

a tizenkilencedik század harmadik évtizedéhez

a huszadik század második évtizedéhez

a huszadik század harmadik évtizedéhez

3. Melyik történelmi korban került sor az 1835. évi Gyertyaszentelő-napi (gyertyaszentelői) alkotmány meghozatalára?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

az ókorban a középkorban az újkorban a jelenkorban 
(legújabb korban)

4. Mit jelöl az antant kifejezés?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

egy várost az USA-ban

olyan területet, amelyik egy idegen állam ellenőrzése alatt áll

egy fajta társadalmi berendezést

katonai szövetséget

5. Melyik állam uralma alatt állt a VII. század elején a Balkán-félszigetnek az a része, ahol a szerbek letelepedtek?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

Magyar Királyság

Hun Birodalom

Frank Birodalom

Bizánci Birodalom

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
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6. Milyen volt az ókor társadalmi berendezése?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

nemzetségi rabszolgatartó feudális (hűbéri) kapitalista (tőkés)

7. Melyik mai állam területén került sor Stefan Dušan császárrá koronázására?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

Szerbia Görögország Észak-Macedónia Bulgária

8. Határozd meg, hogy mi a második szerb felkelés oka, és mi a következménye (okozata)!
Fesd be a megfelelő mezőben levő köröcskét úgy, hogy meghatározd, hogy az adott fogalom ok vagy következmény-e!

1. a Szerb Fejedelemség megalakulása

2. a szerb lakossággal szembeni erőszak

3. az autonómia (önkormányzat) kivívása

OK KÖVETKEZMÉNY

10. Fesd be a megfelelő mezőben levő köröcskét úgy, hogy meghatározd, melyik esemény melyik évszázadban játszódott le!

francia forradalom

szerb forradalom

az ipeki (peći) patriarchátus 
önállóságának helyreállítása

XVI. század XVIII. század XIX. század

9. Olvasd el az alábbi történelmi forrásrészletet, majd határozd meg, melyik történelmi jelenségről szól a szöveg!

„…Harcoltam a fehérek uralma ellen, és harcoltam a feketék uralma ellen. Ápoltam egy demokratikus és szabad 
társadalom eszményét, amelyikben minden ember harmóniában és egyenlő lehetőségek között él együtt. Ez az az 
eszmény, amiért remélem, hogy élek, és amit remélek, hogy megvalósíthatok…”
                                                                                                                                                          (Nelson Mandela)

Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

a vallásszabadságról

a rasszizmussal szembeni ellenállásról

a monarchia bevezetéséért folytatott küzdelemről

a gazdasági berendezkedésről
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15. Fesd be a megfelelő mezőben levő köröcskét úgy, hogy meghatározd, mi volt az oka, és mi volt a következménye a 
kommunisták jugoszláviai hatalomátvételének a második világháború után!

az egypártrendszer bevezetése

a partizánok győzelme a háborúban

a monarchia megszüntetése

OK KÖVETKEZMÉNY

14. Az angórai csatára, amelyben Stefan Lazarević is részt vett, 1402-ben került sor. Mi volt a csata egyik legfontosabb 
következménye?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

a Morava-menti Szerbia oszmán-török uralom alá kerülése

a szerb állam székvárosnak Smederevóba (Szendrőbe) való áthelyezése

a Szerb Despotátus megalakulása

az Ipeki (Peći) Patriarchátus felújítása

13. Hol jött létre a demokrácia?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

Athénban Spártában Rómában Föníciában

11. Határozd meg, hogy az alábbi történelmi események és folyamatok közül melyik játszódott le a XV. században!
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

a római katolikus egyház megreformálása

az első egyetemek megalakulása

a nyomdaprés felfedezése

a monarchisztikus államberendezkedés

12. Mivel fenyegetett az 1962. évi kubai válság?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

hatalams ökológiai problémákkal az európai kontinensen;

az ázsiai lakosság nagyarányú Európába vándorlásával;

az el nem kötelezettek mozgalmának megalapításával;

a Szovjetunió és az USA közötti nyílt katonai viszály kitörésével.
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16. Figyelmesen olvasd el Nikola Pašić parlamenti beszédének a részletét, és állapítsd meg, melyik háborúval kapcsolatos!

„Mi nem akartuk a háborút, mert még túlságosan fáradtak és kimerültek vagyunk az 1912-ben és 1913-ban megvívott 
előző két háborútól /…/ Reméljük, különben, hogy Európa nem fog teljesen kiszolgáltatni bennünket Ausztria–
Magyarország kénye-kedvének. De történjék bármi, még ha magunkra maradunk is, az utolsó csepp vérünkig fogunk 
védekezni.”

Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

első Balkán-háború

első világháború

második Balkán-háború

második világháború

17. Fesd be a megfelelő mezőben levő köröcskét úgy, hogy helyesen párosítsd a fogalmakat!

holokauszt

vasfüggöny

fekete halál

középkor első világháború második világháború hidegháború

18. Melyik az a csata, amelyikben az antant hadak súlyos vereséget szenvedtek, és amelyiknek egyik következménye volt, 
hogy 1916-ban a Balkán-félszigeten megnyílt a szaloniki hadszíntér (front)? 
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

ceri csata kumanovói csata gallipoli csata verduni csata

19. Melyik évben lett meghozva a JSZSZK-nak az az alkotmánya, amelyik nagyobb fokú önállóságot biztosított a szocialista 
köztársaságok és autonóm tartományok számára?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

1946. 1963. 1974. 1989.

20. Melyik szerb uralkodó uralkodása idején lett megalapítva Belgrádban a Nemzeti Színház?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

Miloš Obrenović fejedelem

Aleksandar Karađorđević fejedelem

Mihailo Obrenović fejedelem

Milan Obrenović fejedelem
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