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Упутство за исправљање писмених испитних задатака 
 
Задатак исправљајте хемијском оловком другачије боје од оне коју користи 
кандидат, и то на следећи начин: 

1. Тачан одговор       
2. Недостатак       √  
3. Не припада уско уз решење      [    ] 
4. Непотребан, део који се не оцењује(прецртавање)    
5. Груба грешка, садржајна грешка (подвлачење)                      

6. Текст без смисла, логички проблеми (подвлачење)  ∼∼∼∼∼∼ 
7. Неправилна употреба језика (подвлачење)        ………… 
8. Груба правописна грешка (подвлачење) 

 
Од правоугаоника који се налазе испод задатака у левом је максималан број 

бодова за задатак, а у десни упишите укупан број бодова који је ученик постигао. 
За решавање појединих делова задатка на радњу упишите и делимичне бодове 

који се за то додељују. 

Прихватите само оне елементе одговора који су дати/формулисани у 
упутству за решавање, и оцењујте тако како је означено бодовање за поједине задатке! 
Код задатака где је могуће одступање од датих елемената одговора, у детаљном 
упутству за решавање се налази посебно објашњење за елементе задатке (нпр. 
образложење) и типове задатака.  
 

I. Исправљање и оцењивање кратких задатака 
 
Принцип оцењивања је да се одговори у кључу за решавање прихватају као добри.  

 
Бодовање 
 
Добар одговор/део одговора: 0,5 или 1 бод (како је назначено у кључу решења) 
Погрешан одговор: 0 бодова 
Одговор недостаје: 0 бодова 
 

0,5 бодова се може дати за елементе који су посебно означени у кључу. 
Бодови за поједине елементе дати у кључу не могу се даље разлагати.  
Добијени број приликом сабирања бодова за делове задатка не треба 

заокруживати, може бити нпр. 3,5 бода.  
 

Бодовање задатака који се састоје из више елемената одговора:  

• Ако се даје 2 бода и задатак захтева два елемента одговора, за сваки 
појединачни елемент одговора без грешке се даје по 1 бод; 

• Ако се даје 1 бод и задатак захтева два елемента одговора, за сваки појединачни 
елемент одговора без грешке се даје 0,5 бодова.  
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Код задатака који немају затворен крај (нпр. код објашњења, тумачења текста) 
може се прихватити свако такво решење које се садржински подудара са одговором у 
упутству за решавање. (Зато код ових задатака решења почињу са «Нпр.».) 

Код задатака где се од више елемената одговора треба изабрати тачно решење (нпр. 
тачно-нетачно) у случају да се сви елементи подвуку или означе, одговор се не оцењује. 
Ако задатак дефинише број елемената, а кандидат напише више од тога, онда треба 
оцењивати по редоследу како је написано. 

Више од максималног броја бодова, „наградни бодови” се не могу дати. 
Због лоших или непотпуних одговора се бодови не одузимају! 
Ако је код једноставних, кратких задатака укупан број бодова цео број, не 

треба  ништа да се уради, а ако је децималан број, треба га заокружити по 
математичким правилима (нпр. 23,5 бодова се заокружује на 24 бода). 

Од кључа за исправљање се може одступити само у посебно оправданом 
случају. Наставник који исправља треба писмено да образложи разлоге одступања. 
 

II. Исправљање и оцењивање текстуалних (есејских) задатака 
 
1. Избор задатка 
 
Оцењују се укупно три задатка:  

један кратак задатак који се односи на светску историју,  
један кратак задатак који се односи на мађарску историју, и  
један дугачак задатак који се односи на мађарску историју  
Од два задатка која се односе на мађарску историју, сваки треба да се односи на 

различито раздобље.  
 
Оцењивање задатака у случају да је ученик лоше изабрао задатке 

Ако је ученик решио три задатка, али их је погрешно изабрао у односу на 
раздобље, врсту задатка итд. онда  

• онај задатак (или задатке) у којем је постигао најмање бодова не треба узети у 
обзир, тако да при израчунавању укупног броја изгуби што мање бодова; 

• онај задатак (или два) треба узети у обзир, који задовољава аспекту избора и у 
којем је добио највише бодова. 

Ако ученик започне више од три задатка али свој избор не означи једносмислено, 
а међу решењима има три задатка која одговарају правилима избора, онда почињући од 
најмањег редног броја решеног задатка на основу правила избора треба оцењивати по 
растућем редоследу (нпр. 13., 15., 18. или 14., 15., 18.). 

Ако ученик започне више од три задатка, али свој избор не означи 
једносмислено, али нема таква три задатка која одговарају аспектима избора, онда у 
обзир треба узети оне задатке који одговарају аспектима избора и у којима је добио 
највише бодова. 

Ако је кандидат започео све задатке и није једносмислено означио свој избор, 
онда одговарајући опису испита треба оценити решења за задатке 13., 15., и 20. .  

 
2. Оцењивање (вредновање) задатака 

 
У оцењивању задатака одлучују следећи аспекти:  

а) разумевање задатка,  
б) задовољење захтевима (компетенције, садржај),  
ц) конципираност, правилна употреба језика. 
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Оцењивање текстуалних задатака се одвија према кључу за исправљање који 
садржи конкретне аспекте и поступке оцењивања, као и припадајући садржај. 

 
a) Упутство за бодовање разумевања задатка: 
 
У вези разумевања задатка треба обратити пажњу на следеће аспекте 

• Идентификација задатка (тема, раздобље): да ли ученик пише о датом 
проблему, теми, раздобљу? 

• Придржавање теме, истицање суштине: да ли се концентрише на постављени 
проблем у задатку истицањем суштине? 

• Дубина садржаја, излагање: колико су му сложене констатације и закључци, 
односно да ли су релевантни у односу на проблем? 

• Разноврсност и успешност радње: да ли користи изворе, зна ли да изводи битне 
констатације и закључке? 

 
Код конкретног оцењивања задатка први корак је одлука да ли је од могућих 4 

или 8 бодова за разумевање задатка кандидат достигао барем 1 бод. Ако није, укупан 
број бодова за задатак може бити само 0. 
 
 
Задаци решавања проблема (кратки)  

4 бода се даје ако је кандидат проблем разумео у потпуности и тачно протумачио, 
излагање је пропорционално, логично и истиче суштину. Коришћењем извора 
формулише битне закључке, однос конкретних и општих тврдњи је изједначен. 
3 бода се даје ако је кандидат проблем разумео у потпуности, тачно га протумачио, 
али излагање је непропорционално или не истиче суштину. 
2 бода се дају ако решење проблема само делимично изради и користи изворе, али не 
даје битне констатације. 
1 бод се даје ако напише барем један такав закључак на основу којег се види да је 
разумео проблем, али већи део излагања се не усмерава у правцу тумачења или 
решавања проблема. 
0 бодова се даје ако не разуме, или погрешно схвати задатак, не користи изворе, 
тврдње се не усмеравају у правцу тумачења проблема. 

 
Аналитички (дуги) задаци 

7-8 бодова се даје ако је кандидат проблем разумео у потпуности и тачно 
протумачио, излагање је пропорционално, логично и истиче суштину. Коришћењем 
извора формира битне закључке и тврдње, однос конкретних и општих тврдњи је 
изједначен. 
4-6 бодова се даје ако је кандидат проблем разумео у потпуности, тачно га 
протумачио, али излагање је непропорционално или не истиче суштину. 
2-3 бода се дају ако решење проблема само делимично изради и користи изворе, али 
не даје битне констатације. 
1 бод се даје ако напише барем једну такву тврдњу на основу које се види да је 
разумео проблем, али већи део излагања не иде у правцу тумачења или решавања 
проблема. 
0 бодова се даје ако не разуме, или погрешно схвати задатак, не користи изворе, 
тврдње не иду у правцу тумачења проблема. 
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б) Бодовање поступака и садржајних елемената 
 
У кључу за исправљање смо поступке у вези примене компетенција (нпр. оријентација 
у времену и простору, коришћење извора) означили са „П”, а њима припадајуће 
садржајне елементе са „С”.  

Постоји тесна веза између два аспекта вредновања, јер се поступци могу 
тумачити и вредновати само путем конкретног садржаја.  

Уз један поступак се код задатака решавања проблема (кратких) везују два-три 
садржаја, док се код задатака анализе – посебно код откривања чињеница које утичу на 
догађаје – поставља више, два-три садржајна елемента. 

Ако се у кључу за решавање уз један поступак везује само један садржајни 
елемент, у исправци број бодова за поступке и садржај треба да се подудара. (нпр. код 
кратких задатака за аспекте Оријентација у простору и времену, Употреба стручне 
терминологије и Употреба извора, односно код дугих задатака за аспекте  
Оријентација у простору и времену и Употреба стручне терминологије се може 
доделити само 0 или 2 или 4 бода.) 

Ако се у кључу за решавање уз један поступак везује више садржајних 
елемената, онда се због уске везе која постоји између њих одређени бодови не могу 
доделити (нпр. код кратких задатака за аспект Откривање чињеница битних за 
догађаје се не може доделити 1 и 4 бода, а код дугих задатака за аспект Употреба 
извора се не може доделити 1 и 5 бодова, за аспект Откривање чињеница битних за 
догађаје се не може доделити 1 и 6 бодова). 

Као опште правило приликом бодовања појединих поступака и појединих садржаја 
треба применити следеће: 
 
Бодовање  „Поступака” (П)  
 
2 бода се дају ако је висок припадајући број бодова за садржај (више од 50% од 
максималног броја бодова за садржај). 
1 бод се даје ако је од бодова за садржај кандидат постигао барем 1 бод, а одговор не 
садржи грубе грешке (погрешан податак, констатација). 
0 бодова се даје ако кандидат није добио бодове за садржајне елементе, а одговор 
садржи грубе грешке. 

 
Примери (Пр.) код садржајних елемената означавају који садржаји се прихватају 

као добар одговор. Садржајни елементи одговора се у принципу састоје из два дела: 
одређивање времена и простора; употреба општих и конкретних појмова; набрајање 
(означавање, приказивање) и закључивање (установљавање). Приликом бодовања значи 
да ако одговор садржи само један елемент даје се 1 бод, а ако садржи обадва, дају се 2 
бода. Наравно да се код садржајних елемената одговора –посебно код набрајања и 
закључивања –може прихватити и другачија добра комбинација, различита од оне у 
кључу за исправљање! У кључу за исправљање код неколико садржајних елемената је 
наведено више добрих варијанти одговора раздвојених са „или”, а све то не искључује 
могућност да онај који оцењује не прихвати и друге добре садржајне елементе. 
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Бодовање „Садржајних елемената” (С) 
2 бода се дају ако одговор садржи одговарајућу количину тачних података, у анализи 
се добро позива на изворе (ауторе, намере, околности, итд.), као и да означава више 
карактеристичних, типичних узрока и последица, и/или наводи историјске личности 
везане уз догађаје. 

1 бод се даје ако анализа садржи мало података који нису битни, закључака и 
констатација. Садржи само неколико података који нису најкарактеристичнији. 

0 бодова се даје ако нема података, повезаности, или ако су у решењу потпуно 
погрешне констатације.  

 
ц) Бодовање „Композиције и правилне употребе језика” 
 
Код задатака решавања проблема (кратких)  
2 бода се дају ако је текст конципиран од реченица са смислом и нема грубих 
правописних грешака. 
1 бод се даје ако има више језичких и више грубих правописних грешака. 
0 бодова се даје ако је решење скица од набацаних речи, нема повезаних реченица. 

 
Код задатака анализе (дугачких) 
7-8 бодова се даје ако је текст конципиран од реченица са смислом, кохерентан је, 
логично се надограђује, сразмерно је усклађен према излагању садржаја, констатације 
су нијансиране, са више аспеката, нема граматичких или правописних грешака. 
4-6 бодова се даје ако се текст састоји од реченица са смислом, али је несразмерно 
конципиран или су неке констатације поједностављене, има мањих језичких грешака. 
2-3 бода се дају ако се текст састоји од реченица са смислом, али је текст лоше 
конципиран, несразмеран, има недостатака (нпр.: недостаје увод, разрада или 
закључак). Констатације у тексту су поједностављене, има језичких грешака. 
1 бод се даје ако се одговор састоји од реченица међу којима једва да има 
повезаности (садржајне или језичке), садржи грубе језичке и правописне грешке. 

0 бодова се даје ако је одговор у виду скице, састоји се само из речи. 

 
3. Обим текстуалних задатака 

Важна компетенција при писању текста је да кандидат изрази своје мисли у 
оквиру унапред одређеног простора (обима). У оправданом случају, реченица 
започета на тачкастим линијама може да се заврши на празном месту на листу, а 
овај елемент одговора ће се такође оценити. Код кратких задатака то значи 
отприлике 2- 3 реда, а код дугачких отприлике 4- 5 редова. 

 
4. Предложени редослед оцењивања текстуалних задатака 
 

1. Проучите кључ за исправљање задатака! 
2. Прегледајте пример низа аспеката оцењивања! 
3. Проконтролишите кандидатов избор задатака!  
4. Прочитајте ученикову радњу барем два пута! 



 

írásbeli vizsga 0802 7 / 20 2010. május 5. 

Történelem szerb nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

5. По елементима кључа за исправљање установите постигнут број бодова по 
појединим аспектима! 

6. Установите укупан број бодова и уз помоћ делиоца (2) прерачунајте у број 
испитних бодова!  

7. Испитне бодове не треба заокруживати по задацима!  
8. Израчунајте укупан збир испитних бодова постигнут за три есејска задатка! 

Ако је овај број цео број, не треба  ништа да се уради, а ако је децималан 
број, треба га заокружити по математичким правилима (нпр. 23,5 бодова се 
заокружује на 24 бода).  

 
III. Утврђивање укупног броја бодова радње 
 

Саберите постигнут број бодова у I и II делу! 
 
 
Табеле за оцењивање, бодовање задатака 
 
Задаци који захтевају кратак одговор 
 

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  

 
 
Задаци који захтевају дугачак одговор 
 

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

бодова 
Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 8  
Откривање чињеница битних за догађаје 10  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 42  
 ДЕЛИЛАЦ 2 
Број испитних бодова 21  
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I. ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ КРАТАК ОДГОВОР 

1. Култура старог века (0,5 бодова по елементу, укупно 4 бода.) 
 
Слика Шта, кога представља? Цивилизација 

a) Велики зид кинеска, Кина 
b) Акропољ грчка, хеленска, Грчка 
c) Колосеум римска, Рим, Римско царство 
d) Буда индијска, Индија 

(прихвата се и друга будистичка цивилизација) 
 
2. Исламска вера (3 бода) 
 

a) ( 0,5 бодова по елементу.) 
 - Мухамед 

 - пет 
- сиромашне/ оне који оскудевају / оне којима је потребна помоћ (Прихвата се и 

другачији, тачан одговор)  
b) Рамадан (0,5 бодова) 
c) Мека (1 бод) 

 
3. Златна була (0,5 бодова по елементу, укупно 4 бода) 
 

Тврдња Тачно Нетачно 
а) Владар који је издао закон је био пореклом из династије 
Анжу.  X 
б) Ако владар не одржи обећања, бискупи и племићи могу да 
се успротиве краљу. X  
ц) Ако владар не одржи обећања, бискупи и племићи могу да 
се успротиве краљу. X  

д) Десетина је приход властелина.  X 
е) Документ означава јачање краљеве власти.  X 
ф) Златну булу су издали у XVI веку.  X 
г) Сервијенти не треба да плаћају порез. X  
х) Гости су дошљаци који су стигли из других земаља. X  
 
 
4. Појмови просветитељства (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
 

Извор Појам 
a) расподела грана власти 
b) друштвени уговор 
c) основна људска права 
d) верска трпељивост
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5. Ракоцијева борба за слободу (0,5 бодова по елементу, укупно 3 бода.) 
a)  

1) да не признају владара. 
2) Тренчен 
3) помиловао. 

b) 

 
 

6. Дејства индустријске револуције на друштво (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) текстилна индустрија или лака индустрија 
b) Индија 
c)         - зато што се САД биле конкурент, или 

- САД су се отцепиле од Енглеске, матичне земље, или 
- Енглеска је памучне производе све више носила у своје колоније или друге 
регионе 

d) - цена производње памучног влакна је опала, или 
- - повећала се машинска производња памучног влакна, или 

- пала је цена сировине (памука) 
(Прихвата се сваки други одговор који је истог смисла као и наведени одговори.) 

 

7. Етнички односи у дуализму (0,5 бодова по елементу, укупно 2 бода.) 
 

 Тачно Нетачно 
а) Између 1900. и 1910. већина исељеника су били Мађари.  X 
б) Број староседелаца је између 1900. и 1910. порастао за 30%  X 
ц) Однос броја (проценат) Словака је између 1880. и 1910. је 
опао. 

X  

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

X  

3 

1 

2 
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8. Положај жена после Првог светског рата (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 

a) запошљавање 
b) бирачко право 
c) равноправност 
d) облачење 

 
9. Мађарска између два светска рата (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 

a) гувернер 
b) краљевина или монархија 
c) Миклош Хорти 
d) два покушаја повратка Карла IV 

 
10. Карактеристике Ракошијевог доба (1 бод по елементу, укупно 5 бодова.) 
 
- Први текст (извор): 
Слово поред слике: D) 
 
- Други текст (извор): 
Слово поред слике: C) 
 
- Трећи текст (извор): 
Слово поред слике: B) 
 
- Четврти текст (извор): 
Слово поред слике: A) 
 
- Пети текст (извор): 
Слово поред слике: E) 
 
11. Тамне стране потрошачког друштва (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 

a) 6. 
b) 5. 
c) 3. 
d) 4. 

 
12. Парламентарна демократија у Мађарској (4 boda) 
 
 a) још једном приликом (1 бод) 

 b) Влада (0,5 бодова) 

 c) председник државе или председник републике (0,5 бодова) 

 d) на предлог премијера или председника владе (0,5 бодова) 

 e) чланови скупштине или посланици парламента или Парламент (Народна 

скупштина) (0,5 бодова) 

 f) за старост од 18 година (1 бод) 
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II. ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ УЗ АНАЛИЗУ 

13. Велика географска открића        (кратак) 

Поступак, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

Кандидат се у раду сконцентрише на приказивање 
узрока и услова великих географских открића. 
Конкретни примери кандидата се везују уз тему, 
примењује чињенице које се односе на тему, узајамне 
везе и податке (нпр. открића су подстицала турска 
освајања, техничко-научни развој). 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат познаје основне хронолошке и 
топографске повезаности тога доба, и уграђује их у 
свој одговор. 
С Познаје основне просторне и временске везе у питању, 
наводи неке од њих (нпр. заузимање Константинопоља 
(Цариграда) – 1453, откриће Америке – 1492).

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, 
односно појмове везане уз тему.                           . 
С Стручно користи следеће опште појмове (нпр. откриће, 
континент, ширење, трговински путеви), односно 
тачно примењује стручне појмове везане уз тему (нпр. 
пораст становништва, «глад» за златом, каравела, 
штампање књига, итд.). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из извора, 
и из тога изводи једноставне закључке. 
С Нпр.: спомиње улогу турских освајања, значај науке 
и техничких промена, и утврђује верске, привредне и 
политичке подстичуће факторе. 

0–4 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива значајније узроке открића, и 
спомиње догађаје и услове који су томе претходили. 
С Нпр.: утврђује да су турска освајања подстакла 
Европу на отварање нових трговачких путева, и 
приказује оне научно-техничке промене које су 
потпомогле откриће Америке (Тосканелијева мапа, 
Земља је у облику сфере, нови тип брода). 
С Нпр.: Скицира да су у открићима политички и 
верски аспекти играли једнако важне улоге, и 
установљава да су привредни фактори («глад» за 
благом и златом) исто тако били важни. 

0–6 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је кохерентан текст једносмислених 
реченица. Одговор не садржи грубе језичке или 
правописне грешке.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
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14. Нацистичка идеологија        (кратак) 

Поступак, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

Кандидат се концентрише на приказивање 
карактеристика нацистичке идеологије, и примењује 
чињенице, повезаности и податке који се везују уз 
тему. 
У одговору, истичући суштину, скицира одлучујуће 
елементе нацистичке идеологије (нпр. улога маса, 
антисемитизам, демагогија, теорија о раси, начело 
вође, теорија животног простора, систем симбола). 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат познаје основне хронолошке и 
топографске узајамне везе везане уз тему, и уграђује их 
у одговор. 
С Свестан је да се нацистичка идеологија родила у 
Немачкој, посећа да је долазак нацистичке партије на 
власт био 1933. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, а 
исто тако одговарајуће користи стручне појмове везане 
уз тему.                            
С Користи следеће опште појмове (нпр. криза, 
идеологија, диктатура), и стручне појмове везане уз 
тему (нпр. антисемитизам, вођа, демагогија, теорија о 
раси, националсоцијализам). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из датих 
извора, и из њих изводи једноставне закључке. 
С Нпр.: утврђује основне елементе Хитлерових ставова 
(улога масе, пропаганда, теорија о раси), и упућује на 
систем симбола приказан на извору датом у сликама 
(нпр. кукасти крст, начело вође, улога пропаганде). 

0–4 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат приказује карактеристике нацистичке 
идеологије, и приказује позадину њеног формирања. 
С Нпр.: скицира суштину теорије о раси, и утврђује да 
по Хитлеру «расе вишег реда» имају права да владају и 
да униште «расе нижег реда». 
С Нпр.: упућује на то да је Хитлеров циљ био стварање 
јединства немачког народа, и установљава да према 
њему то стварају пропаганда, слика о непријатељу и 
начело вође. 

0–6 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је кохерентан текст једносмислених 
реченица. Одговор не садржи грубе језичке или 
правописне грешке.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
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15. Културна дејства мађарске реформације     (кратак) 

 
Поступак, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

Кандидат се у раду концентрише на културна дејства 
домаће реформације. 
Конкретни примери кандидата се везују уз тему, 
примењује чињенице, узајамне везе и податке који се 
односе на тему (нпр. улога реформације у образовању, 
преводи Библије). 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат познаје основне хронолошке и 
топографске повезаности тога доба, и уграђује их у 
свој одговор. 
С Познаје основне просторне и временске везе у питању 
(нпр. реформација је кренула с немачког подручја 1517, 
појава у Мађарској је карактеристична већ у првој 
половини XVI века, поједине вере су се дефинисале у 
различитим подручјима).

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, 
односно појмове везане уз тему.                           . 
С Стручно користи следеће опште појмове (нпр. 
реформација, вера, религија, правац, образовање, 
штампање књига), односно тачно примењује стручне 
појмове везане уз тему (нпр. евангелистички, 
реформатски, колегијум, превод Библије). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из извора, 
и из тога изводи једноставне закључке. 
С Нпр.: упућује на истакнут значај образовања, 
оснивање школа, похађање страних факултета 
(универзитета), штампање књига, значај превођења 
Библије, и установљава да је све ово играло значајну 
улогу у ширењу домаће реформације. 

0–4 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива значајнија домаћа културна 
дејства реформације, и систематизује њихову улогу. 
С Нпр.: утврђује да је и домаће штампање књига 
играло улогу у распростирању нових учења, и 
установљава да су техничку позадину тога дале 
европске иновације. 
С Нпр.: наводи да су мађарски протестантски 
великаши препознали значај образовања, и 
установљава да су студије и везе у иностранству даље 
ојачале домаћи протестантизам. 

0–6 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је кохерентан текст једносмислених 
реченица. Одговор не садржи грубе језичке или 
правописне грешке.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
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16. Политички пут Јаноша Хуњадија и његове борбе против Турака (дугачак) 
 

Поступак, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

Кандидат се у свом одговору концентрише на 
приказивање и оцењивање политичког пута Јаноша 
Хуњадија и његове борбе против Турака. 
Одговор истичући суштину скицира поједине етапе 
борби и значајније догађаје (нпр. дугачак ратни поход, 
Београд). 
Анализа приказује политичку позадину борби (нпр. 
Хуњадијеве личне интересе, европска позадина) 
Кандидат примењује чињенице, узајамне везе и 
податке који се односе на тему. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат познаје основне хронолошке и 
топографске повезаности, и уграђује их у одговор. 
С Скицира најзначајније етапе Хуњадијевог 
политичког пута, наводи ратна подручја (нпр. Балкан), 
подсећа на победу код Београда и 1456. годину. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, као 
што и одговарајући примењује стручне појмове везане 
уз тему.                            
С Користи следеће опште појмове (нпр. ратни поход, 
нападајућа и одбрамбена ратна операција, спољна 
политика,  борба за власт) и стручне појмове везане уз 
тему (нпр. војвода, гувернер, систем граничних 
утврђења). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат уграђује у одговор информације из датих 
извора,  из њих изводи закључке. 
С Нпр.: утврђује значајне етапе личне каријере Јаноша 
Хуњадија (поседи, војвода, војсковођа, гувернер), и 
установљава како му је то осигуравало разне 
могућности. 
С Нпр.: Оцењује узроке и позадину нападачке 
стратегије, и утврђује да је Хуњадијев основни циљ 
био да победи Турке на подручју Балкана, заједничком 
сарадњом балканских народа. 
С Нпр.: на основу извора упућује на стање у мађарској 
унутрашњој политици, и истиче главне потешкоће 
(малолетни краљ, супротни интереси великаша). 

0–8 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат приказује унутрашње и спољашње 
околности формирања борби, и утврђује главне 
последице. 
С Нпр.: скицира да је Хуњадија обично карактерисао 
нападачки став, и установљава да су га у томе водили и 
лични интереси (заштита  имања, стицање гувернерске 
позиције). 
С Нпр.: упућује да је Хуњади и упркос сталних 
унутрашњеполитичких потешкоћа наставио борбе 

0–10
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(смрт Уласла I, малолетност Ласла V, борба против 
лиге Гараи-Цилеи), и установљава да је то утицало и на 
борбе против Турака. 
С Нпр.: Утврђује да је заштита линије граничних 
утврђења био исто важан задатак, и установљава да је у 
томе кључну улогу имао Београд. 
С Нпр.: Скицира да је падом Константинопоља (1453) 
мађарска спољна политика доспела у знатно лошије 
услове, и установљава да су борбе тога доба у Европи 
значиле и судар ислама и хришћанског света. 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, реченице су јасне и 
једносмислене. 
Анализа је кохерентан текст, садржај се логично 
излаже.  
Ученикови закључци показују да зна да анализира. 
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне 
грешке.  

0–8 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 42 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 21 
 

17. Владавина Јосифа II        (кратак) 

Поступак, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

Кандидат се у раду концентрише на приказивање 
владавине Јосифа II и контрадикторности његове 
реформске политике. 
Конкретни примери кандидата се везују уз тему, 
садрже чињенице, узајамне везе и податке који се 
односе на тему (нпр. упућује на суштину просвећеног 
апсолутизма, најважније уредбе) 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат познаје основне хронолошке и 
топографске повезаности тога доба, и уграђује их у 
одговор. 
С Свестан је за који историјски период и територију се 
може везати владавина Јосифа II (1780-90, Хабсбуршка 
царевина) 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, 
односно појмове везане уз тему.                           . 
С Користи следеће опште појмове (нпр. апсолутизам, 
уредба, просветитељство, модернизација), односно 
тачно примењује стручне појмове везане уз тему (нпр. 
верска толеранција, просвећени апсолутизам, краљ са 
шеширом, протестант, јозефинизам). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из извора, 
и из тога изводи једноставне закључке. 
С Нпр.: приказује најважније предузете мере Јосифа II 
(едикт о толеранцији, патент о ослобађању кметова), и 
дефинише владарове намере.

0–4 
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Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива разлоге предузетих мера Јосифа 
II, њихову позадину, и осврће се на дејство мера и 
њихову контрадикторност. 
С Нпр.: утврђује да су уредбе настале у духу 
просвећеног апсолутизма, и установљава 
унапређивање општег добра, верска толеранција била у 
духу просветитељства, док владавина путем уредби и  
реформе спровођене од горе осликавају принципе 
апсолутизма. 
С Нпр.: напомиње да су уредбе имале за циљ 
спровођење реформи, и установљава да су начини 
остварења изазвли протесте (недостатак крунисања, 
постављање немачког језика за званични, укидање 
жупанијских самоуправа). 

0–6 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је кохерентан текст једносмислених 
реченица. Одговор не садржи грубе језичке или 
правописне грешке.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
 
 

18. Нагодба         (дугачак) 

Поступак, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

Кандидат се концентрише на приказивање нагодбе. 
Истичући суштину у одговору се скицирају унутрашње 
и спољашње принуде, околности и садржај склапања 
нагодбе (нпр. привредна и политичка нагодба). 
Анализа приказује различите варијанте оцењивања 
нагодбе (нпр. мишљења Кошута, Етвеша и Деака). 
Кандидат у одговору користи чињенице, узајамне везе 
и податке који се односе на тему. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат познаје основне хронолошке и 
топографске повезаности које се односе на тему, и 
уграђује их у одговор. 
С Свестан је да је нагодба склопљена 1867, да је 
створена нова држава (Аустроугарска монархија), познаје 
оне спољнополитичке промене које су утицале на 
склапање нагодбе (нпр. стварање италијанског, односно 
немачког јединства).

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, као 
што одговарајуће користи и стручне појмове везане уз 
тему.                            
С Користи следеће опште појмове (нпр. спољна политика, 
борба за власт, компромис, влада, народна скупштина, 
уставна монархија), и стручне појмове везане уз тему 
(нпр. дуализам, квота, заједничке ствари, делегације, 
привредна нагодба). 

0–4 
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Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из датих 
извора,   из њих изводи закључке. 
С Нпр.: утврђује принуде и покретаче нагодбе, и 
установљава да су то истовремено биле унутрашње-, 
спољно-политичке и економске принуде. 
С Нпр.: Приказује структуру дуалистичке државе, и 
установљава да су у најважнијим стварима створена 
заједничка министарства, законодавна тела су за 
усаглашавање примењивала систем делегација. 
С Нпр.: упућује на различите процене нагодбе 
(погледи Деака и Кошута), и установљава суштину 
различитих мишљења. 

0–8 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат приказује разлоге историјске нагодбе, и 
разјашњава позадину тога. 
С Нпр.: скицира спољнополитичке околности (војни 
порази Аустрије, немачко и италијанско јединство), и 
установљава да је то дало значајан подстрек склапању 
нагодбе. 
С Нпр.: напомиње да су политичке супротности у 
значајној мери задржавале привредну модернизацију 
(затварање, недостатак капитала), и установљава да су 
се бившем племству и економски интереси везивали уз 
компромис. 
С Нпр.: установљава да је дуалистички карактер нове 
државе био посебна творевина, и установљава да се то 
осликавало и у структури државне организације. 
С Нпр.: скицира да је нагодба имала бројне предности 
(могућност економског развоја, војно-
спољнополитичка сигурност, изградња грађанског 
правног система), и установљава да је било и 
недостатака (није било потпуног суверенитета, нема 
самосталне војске и спољне политике), па су 
компромису следиле и критике. 

0–10

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, реченице су јасне и 
једносмислене. 
Анализа је кохерентан текст, садржај се логично 
излаже.  
Ученикови закључци показују да зна да анализира. 
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне 
грешке.  

0–8 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 42 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 21 
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19. Мађарска привреда 70-тих и 80-тих година    (кратак) 

Поступак, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

Кандидат се у одговору концентрише на приказивање 
привреде Кадаровог доба. 
Конкретни примери кандидата се везују уз тему, 
примењује чињенице узајамне везе и податке који се 
односе на тему (нпр. однос размене је константно падао, 
одржавање унутрашње потрошње је имало скупу цену, 
подизање кредита је водило ка задуживању). 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат познаје основне хронолошке и 
топографске повезаности везане уз тему, и уграђује их 
у одговор. 
С Свестан је да је Кадарово доба почело 1956. и 
трајало до 1989. Зна да је у том периоду Мађарска 
припадала интересној сфери  Совјетског Савеза (свет 
са два пола), и располагала је ограниченим политичко-
економским простором. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, 
односно  стручне појмове везане уз тему.                          
С Користи следеће опште појмове (нпр. социјализам, 
једнопартијски систем, привредна реформа, животни 
стандард, криза), односно тачно примењује стручне 
појмове везане уз тему (нпр. кварење односа размене, 
кућна газдинства, задуживање, трајни потрошачки 
артикли). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из извора, 
и из њих изводи закључке. 
С Нпр.: приказује карактеристике привреде 70-тих и 80-
тих година, и утврђује њене значајније елементе 
(формирање спољнотрговинског промета, падање односа 
размене, задуживање, улога кућних газдинстава). 

0–4 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива узроке привредних промена, 
анализира унутрашње и спољашње околности. 
С Нпр.: скицира да извоз мађарске привреде није могао 
достићи меру увоза, и установљава да је и упркос томе 
политичко руководство и даље подржавало високу 
потрошњу (ширење животног стандарда), или скицира 
да је Мађарска и упркос тешкоћама у оквиру 
социјалист. блока била у добром положају (највеселија 
барака, гулашкомунизам, фрижидерсоцијализам). 
С Нпр.: утврђује да је Кадаров систем био принуђен да 
подиже значајне западне кредите, и установљава да је 
подизање животног стандарда становништво могло да 
обезбеди само значајним додатним радом. 

0–6 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је кохерентан текст једносмислених 
реченица. Одговор не садржи грубе језичке или 
правописне грешке.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
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20. Ступање Мађарске у рат        (дугачак) 

Поступак, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

 Кандидат се у свом одговору у основи концентрише на 
приказивање околности и узрока уласка у рат. 
Конкретни примери добро илуструју карактеристике 
уласка у рат и европске околности. 
Радња открива битне елементе понашања мађарске 
државе која улази у рат (нпр. ревизиона политика, 
повезаности економских веза и спољне политике, 
формирање немачко-мађарског односа, принуде и 
самосталне одлуке) 
Кандидат у одговору користи чињенице, повезаности и 
податке који се односе на тему. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат познаје основне хронолошке и 
топографске узајамне везе, и уграђује их у одговор. 
С Познаје догађаје који су претходили Другом светском 
рату, његове значајне регионе, нове, ревидиране границе 
државе (нпр. Северни Ердељ, Војводина-Délvidék),  и 
одређује годину ступања у рат (1941.).

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, као 
што и на одговарајућем месту и у интерпретацији 
користи стручне појмове везане уз тему. 
С Стручно користи следеће опште појмове (нпр. ступање у 
рат, стратегија, спољна политика, дипломатија, 
бомбардовање) и стручне појмове везане уз тему (нпр. 
територијална ревизија, оружана неутралност, објава 
рата, економска зависност, силе осовине). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат се ослања на изворе који су му на 
располагању, историјски атлас, сређује дате изворе, 
упоређује их, уграђује у одговор, из њих изводи 
закључке. 
С Нпр.: истиче факторе који са аспекта питања имају 
одлучујућу улогу, и скреће пажњу на њихове 
карактеристике (економске принуде и обавезе, 
размишљање војних кругова, разлози скретања у 
десно, спољнополотички односи) 
С Нпр.: Приказује став Совјетског Савеза у вези 
Мађарске и установљава, да у није било интересу 
Совјетског Савеза да ступи у рат са Мађарском. 
С Нпр.: скицира ставове важних историјских личности 
(Пал Телеки, Хенрик Верт) са аспекта теме, и 
установљава да је у вези ступања у рат дошло до 
испољавања значајних сумњи. 
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Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива покретаче ступања у рат, 
унутрашње и спољне околности, спомиње главније 
последице. 
С Нпр.: упућује на оне раније факторе који су 
покренули то да Мађарска на страни Немаца ступи у 
рат, и установљава њихова различите карактеристике 
(трианонски мир, антикомунизам, тесни немачко-
мађарски трговински и политички однос, схватање 
мађарског војног руководства, пропаганда ревизије) 
С Нпр.: тежи са више аспеката да се приближи питању, 
и указује на то да су на ступање у рат заједно утицали 
политички и војни аспекти. 
С Нпр.: Утврђује да су се у позадини ступања у рат 
увукле и економске принуде, и установљава да је 
привредна обавеза и зависност Мађарске према 
Немачкој од 30-тих година била све значајнија. 
С Нпр.: Открива како су значајне личности тога доба 
оцениле стање и могућности Мађарске (Миклош 
Хорти, Пал Телеки, Хенрик Верт), и установљава 
главне разлоге разлике у ставовима. 
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Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, реченице су јасне и 
једносмислене. 
Анализа је кохерентан текст, садржај се логично 
излаже.  
Ученикови закључци показују да зна да анализира. 
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне 
грешке.  
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