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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:  
• aко се даје 2 бода и задатак захтева два елемента одговора, за сваки појединачни 

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

елемент одговора без грешке се даје 0,5 бодова.  

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.».) 
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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. 
 Укупан број бодова код једноставних, кратких задатака треба уписати на 

задњу страницу радње, у одговарајуће поље ступца збирне табеле на следећи 
начин: 

- ако је укупан број бодова цео број, онда га уписујемо у рубрику Укупно, а 
затим поново и у рубрику I Постигнут број бодова заокружен на цео број; 

- ако је укупан број бодова разломак (одн. децималан број), онда га уписујемо 
у рубрику Укупно, а затим заокруживајући на цео број по математичким 
правилима (нпр. 23,5 бодова се заокружује на 24 бода) га уписујемо у 
рубрику I Постигнут број бодова заокружен на цео број. 

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:  

a) разумевање задатка,  
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b) задовољење захтевима (компетенције, садржај),  
c) конципираност, правилна употреба језика. 

Оцењивање текстуалних задатака се одвија према кључу за исправљање који 
садржи конкретне аспекте и поступке оцењивања, као и припадајући садржај.   
 

а) 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 теми, 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 рада: 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 дају 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 дају 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 дају 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 дају 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 појединих компетенција (нпр. 
оријентација у времену и простору, коришћење извора) означили са „П”, а њима 
припадајуће садржајне елементе са „С”.  

Свакако да постоји тесна веза између два аспекта оцењивања, јер се поступци 
могу тумачити и оцењивати само путем конкретног садржаја. 

У случају задатака решавања проблема (кратких) уз једну радњу се везују један до 
два садржаја, док се у задацима анализе – посебно код откривања чињеница које утичу 
на догађаје – појављује више садржајних елемената, два- три.  

Ако се у кључу за исправљање уз једну радњу везује само један садржајни 
елемент, онда и у исправци број бодова за поступак и за садржај треба да се подудара. 
(Нпр. код кратких задатака за аспекте Оријентација у простору и времену, Употреба 
стручне терминологије и Употреба извора, односно код дугачких 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 исправљање уз један поступак везује више садржајних 
елемента, онда се због уске везе која постоји између њих одређени број бодова не 
може 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, а 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. 
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 дају 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 дају 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. 
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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! 
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, а 
затим га упишите у одговарајућу рубрику збирне табеле на задњој страници:  

- ако је укупан број бодова цео број, онда га уписујемо у рубрику Укупно, а 
затим поново и у рубрику II Постигнут број бодова заокружен на цео број; 

- ако је укупан број бодова разломак (одн. децималан број), онда га уписујемо 
у рубрику Укупно, а затим заокруживајући на цео број по математичким 
правилима (нпр. 23,5 бодова се заокружује на 24 бода) га уписујемо у 
рубрику II Постигнут број бодова заокружен на цео број! 

 
III Утврђивање укупног броја бодова радње 

 

Саберите постигнут број бодова у I и II делу (заокружите на цео број)!  

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. Криза Римске републике (1 бод по елементу, укупно 3 бода.) 
a) 4.   
b) 7.     
c) 5. 
 
2. Трговина у средњем веку (1 бод по елементу, укупно 3 бода.)  
a) левантска (трговина) / Леванте 
b) Ханза (-савез / градови) 
c) 3. 
 
3. Праисторија Мађара (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 

Дефиниција Територија 
настањивања 

а) Фратар Јулијан је у XIII веку на овим територијама 
настањивања пронашао становништво које је говорило мађарски. 

Магна Хунгарија 

б) Ова територија настањивања се распростирала непосредно 
јужно од владарског центра уједињене источне словенске државе. 

Етелкез 

ц) Ова територија настањивања се налази на европској страни 
обронака планинског ланца који раздваја Европу и Азију. 

Магна Хунгарија 

д) На граници ове територије настањивања се налази кланац 
Верецке. 

Етелкез 

 
4. Реформација (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) реформатска / калвинистичка   
b) евангелистичка / лутеранска  
c) англиканска  
d) (римо)католичка („Језуитска“ се не прихвата) 
 
5. Турско-мађарске борбе (1 бод по делу задатка, укупно 3 бода.) 
a) Иштван Добо   
b) Лајош II, Сулејман   
c) Сулејман, Никола Зрињски 
(прихватају се и тачна имена у обрнутом редоследу уз извор) 
 
6. Балкански конфликти (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 

Дефиниција Редни број  
града / територије 

a) Главни град једне балканске државе која је најраније постала 
независна од Османског царства, а још у старом веку је био 
важан привредни и културни центар. 

8 

b) Територија коју је Аустроугарска монархија прво окупирала, 
а затим анектирала (припојила). 

1 

c) Место жудње руског распростирања, кључ изласка руске 
флоте из Црног мора, од старог века главни град више царстава.  

6 

d) Један од основних елемената Румунског краљевства које се 
ставарало, претходно турска вазална кнежевина. 

3 
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7. Пољопривреда у доба дуализма (1 бод по елементу, укупно 3 бода.) 
a) Највећи део извоза пшенице је ишао за Аустрију или Само мали део пшенице су 
носили ван монархије. (Прихвата се и други, садржајно једнаки одговор.) 
b) Цена пшенице је почела да опада. (Прихвата се и други, садржајно једнаки одговор.) 
c) Порастао је производни принос. (Прихвата се и други, садржајно једнаки одговор.) 

 
8. Равноправност жена (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 

подржава бирачко право за жене одбија или критикује бирачко право за жене
A, C B, D 
 
9. Бетленова консолидација (Укупно 5 бодова.) 
a) на комунисте (1 бод) 
b) Зато што је угрожавао њихове територије. или Зато што је суштина иредентизма 
враћање територија историјске Мађарске. (Прихвата се и други одговор који је 
идентичан по садржају.) (1 бод)  
c) Мала Антанта (1 бод) 
d) 2., 5. (1 бод по елементу.) 
 

10. Промена система (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) 15. март 1989. (бод се даје само за потпуни датум) 
b) Обојица су умрла мучеником смрћу. или Обојицу су погубили. (Прихвата се и 
други, садржајно једнаки одговор.)  
c) Одмазде / погубљења после  револуције (и борбе за слободу 1956.) (Прихвата се 
и други, садржајно једнаки одговор.)  
d) Повлачење совјетских трупа из Мађарске.(Прихвата се и други, садржајно 
једнаки одговор.)  
 
11. Трећи свет (1 бод по реду, укупно 4 бода.) (Бод се даје само ако се у датом 
реду налази одговарајући број X-ова, на одговарајућем месту.) 

Проблеми: A B C 
a)   X 
b) X X X 
c)   X 
d) X X  

 
12. Мањине у Мађарској (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 

Тврдња Тачно Нетачно
а) По подацима из табеле се може једносмислено утврдити да је 
између 1930. и 1941. опало бројно стање оних који су се изјаснили 
да им је матерњи језик немачки. 

 X 

b) Подаци из табеле потврђују да је приликом промене система 
порастао порастао проценат оних који су се изјаснили да им 
матерњи језик није мађарски. 

X  

ц) По подацима из табеле се може једносмислено утврдити да 
између 1920. и 1990. у Мађарској број оних који су се изјаснили да 
им је матерњи језик немачки, никада није био мањи од броја оних 
који су се изјаснили да им је матерњи језик румунски. 

X  

д) По подацима из табеле се може једносмислено утврдити да 
између 1920. и 1990. у Мађарској број оних који су се изјаснили да 
им је матерњи језик српски, никада није био већи од броја оних 
који су се изјаснили да им је матерњи језик словачки. 

 X 
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II ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ УЗ АНАЛИЗУ 
 
13. Црква и култура     (кратак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује однос средњевековне 
црке према науци и култури. 
Одговор коришћењем извора упућује на битне 
повезаности (нпр. неповерење према науци, неговање и 
ширење образовања и културе). 

 
 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С Упућује да се наведено односи на средњевековну 
Европу (западну и источну).  

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште и историјске 
појмове везане уз тему.                        . 
С: Стручно користи следеће опште и конкретне 
историјске појмове: нпр. монах, црква, наука, папа.  

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 

Употреба извора П Кандидат у одговор уграђује информације из извора, 
и из тога изводи једноставне закључке. 
С Утврђује да папа сматра науку за узалудну, у вези 
тога даје битна установљења (нпр. боји се да наука 
доведе у сумњу верске тезе, сматрао је да је свет не 
може да се упозна, спречава развој науке). 

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 

Откривање 
чињеница битних 
за догађаје 

П Кандидат приказује однос средњевековне црке према 
науци и култури, открива позадину. 
С Открива да је у средњем веку црква била носилац 
образовања, и у вези тога даје битна установљења (нпр. 
постојала је само црквена интелигенција, латинска 
писменост је била карактеристична, створила је светску 
/међународну културу средњевековног хришћанства, 
оснивала је универзитете, основа образовања је била 
теологија, филозофија тог доба је била сколастика, 
образовање се одвијало у манастирским/ каптолским 
школама). 
С Утврђује неке битне чињенице о вези цркве и 
културе (нпр. црква је вршила преписивање књига, 
црквена музика је створена за верске обреде, као 
последица изградње цркава се родила ликовна уметност 
и архитектура), и у вези тога даје битна установљења 
(нпр. црквено меценарство је имало велику улогу у 
култури, кодекси писани руком су били ретки / скупи / 
украшени, уметнички правац тог доба су биле романика 
и готика). 

0–6 
[не 

може се 
дати:  
1и 4] 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, садржај је логично 
састављен. У одговору нема грубих правописних или 
стилистичких грешака.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
 



 

írásbeli vizsga 1312 11 / 20 2013. május 8. 

Történelem szerb nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

14. Велика светска привредна криза     (кратак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује чиниоце привредне 
кризе 1929. године у Сједињеним америчким државама. 
Одговор коришћењем извора открива битне 
повезаности (нпр. криза је имала дејство на 
свакодневни живот). 

 
 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С Утврђује да је криза избила 1929. године у 
Сједињеним америчким државама.  

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште и историјске 
појмове везане уз тему.                        . 
С Стручно користи следеће опште и конкретне 
историјске појмове: нпр. хиперпроизводња, криза, 
берза, банка. 

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 

Употреба извора П Кандидат у одговор уграђује информације из извора, 
и из тога изводи закључке. 
С Утврђује неке битне елементе карикатуре (нпр. 
карикатура истовремено упућује на сиротињу / дељење 
хлеба и на банковну панику, као последица кризе 
долази до уличних масовних појава), и даје суштинско 
установљење  у вези тога (нпр. многи су приморани на 
помоћ, порасла је незапосленост, уштеђевине су 
доспеле у опасност, и паника је допринела банкроту 
појединих банака, у банкама су одредили обуставу 
плаћања). 

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 

Откривање 
чињеница битних 
за догађаје 

П Кандидат приказује околности избијања кризе и 
упућује на узроке и последице. 
С Утврђује да је главни узрок кризе била 
хиперпродукција, и даје суштинско установљење  у 
вези тога (нпр. нагомилава се непродата роба, долази до 
пада цена, што је у вези са интензивним развојем пре 
кризе, хиперпродукција је појачавала смањење 
потражње / потрошње које је настало услед кризе). 
С Утврђује неке елементе догађаја на берзи који су 
означавали избијање кризе (нпр. њујоршка берза је 
крахирала, цене деоница су брзо падале, деонице се 
нису могле продати), и помиње једну директну 
последицу или узрок (нпр. предузећа су пропала / 
доспела на ивицу банкрота, многи мали улагачи су 
изгубили своју имовину, крупне имовине су за кратко 
време изгубиле своју вредност, деонице су биле 
прецењене). 

0–6 
[не 

може се 
дати:  
1и 4] 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, садржај садржај је 
логично састављен. У одговору нема грубих 
правописних или стилистичких грешака.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
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15. Формирање система вармеђа    (кратак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује формирање и главне 
карактеристике система вармеђа у време (светог) Иштвана I. 
Одговор коришћењем извора открива битне повезаности 
(нпр. формирање једног дела вармеђа је омогућило победу 
над вођама племена који су се побунили). 

 
 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С Утврђује да је (свети) Иштван I. владао Мађарском 
између 997 / 1000 / 1001 / и 1038.  

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште, односно 
историјске појмове везане уз тему.                        . 
С Стручно користи следеће опште и конкретне 
историјске појмове: нпр. вармеђа (жупанија), жупан, 
краљ, племе, племенски поглавар (вођа). 

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 

Употреба извора П Кандидат у одговор уграђује информације из извора, 
и из тога изводи закључке. 
С Утврђује неке битне елементе извора (нпр. поједине 
вармеђе / до формирања Чанадске вармеђе долази после 
победе над вођом племена који се побунио / Ајтоња, на 
чело вармеђа су доспеле Иштванове присталице), и даје 
суштинско установљење  у вези тога (нпр. формирање 
вармеђа је било у зависности са распростирањем 
краљеве власти на целој територији Карпатског басена / 
распростирањем (западног) хришћанства). 

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 

Откривање 
чињеница битних 
за догађаје 

П Кандидат приказује главне карактеристике вармеђа и 
указује на важне елементе њиховог функционисања. 
С Утврђује да је вармеђа јединица јавне управе на 
територијалној основи, или утврђује неку чињеницу у вези 
функционисања вармеђе (нпр. у центру се налазило 
утврђење, вармеђу су формирала имања различитих 
власника), и даје суштинско установљење  у вези тога (нпр. 
организација на племенској основи је била потиснута, 
функционисање су осигуравали тврђавска жупанија / 
тврђавски свет и тврђавски кметови). 
С Утврђује да је на челу вармеђе био жупан, и даје битно 
установљење у вези његовог правног делокруга или 
прихода (нпр. извршавали су задатке судија, водили војску 
и прикупљали порез; њима је остајала једна трећина од 
прилива краљевих прихода са територије жупаније / две 
трећине су требали да дају краљу). 
На исти елемент одговора се не може дати бод за 
садржајно вредновање  два различита аспекта. 

0–6 
[не 

може се 
дати: 
1и 4] 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, садржај садржај је 
логично састављен. У одговору нема грубих 
правописних или стилистичких грешака.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
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16. Средњевековни градови      (дугачак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује политику мађарских 
краљева која се односи на развој градова. 
Одговор истичући суштину приказује развој градова и 
његова ограничења у том добу. 
Анализа открива циљеве и средства политике развоја 
градова. 
Кандидат у одговору користи и анализира изворе, из 
њих извлачи битне закључке, утврђује последице. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С У анализи одређује крај Арпадовог доба са тачношћу 
века, владавину Анжујаца и Жигмундово доба, и даје 
неко битно упућивање на историјски простор (нпр. 
положај мађарских градова, положај трговинских 
путева, упоређивање Мађарске и западне Европе). 

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште, односно 
историјске појмове везане уз тему. 
С Стручно користи следеће опште и конкретне појмове: 
нпр. слободан краљевски град, паланка, рударски град, 
градска самоуправа / привилегије, грађанин, цех. 

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из датих 
извора, и из тога изводи закључке. 
С Утврђује да су слободни краљевски градови 
располагали властитим правосуђем, и даје суштинско 
установљење  у вези тога (нпр. то је основа 
самоуправности, то су добили по угледу на Будим, виши 
форум је постао товарник, били су изузети од 
жупанијског суда).  
С Утврђује да је Карло Роберт подстицао трговце да 
заобиђу Беч и користе чешке / моравске / северозападне 
путеве, а у вези тога даје суштинско установљење (нпр. 
разлог томе је да је Беч имао право заустављања робе, од 
тридесетине су настајали значајни краљеви приходи, али 
предузета мера није била успешна). 
С Утврђује једну чињеницу која се може очитати са 
карте (нпр. већина градова су паланке, градска мрежа је 
гушћа у Прекодунављу / Фелвидеку / Трансилванији, 
именује барем три значајнија града), и даје суштинско 
установљење  у вези тога (нпр. паланке су биле у 
зависности од властелина, већи градови су настајали 
поред главних трговачких путева, густина градске 
мреже је заостајала ос западне Европе). 

0–8 
[не 

може се 
дати: 
1и 5] 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат приказује политику краљева која се односи 
на развој градова, и открива њене циљеве и разлоге. 
С Утврђује да је Бела IV за више насеља дао градске 
привилегије, и у вези тога даје битно установљење (нпр. 
то је после најезде Татара учинио у циљу одбране, а то је 
ишло са обавезом изградње камених зидина, становали 
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су западни / немачки насељеници. 
С Утврђује да су реформе Карла Роберта погодовале 
(рударским) градовима, и у вези тога даје битно 
установљење (нпр. приказује суштину рударске 
реформе, увели су новац сталне вредности, ослањао се 
на градове у сукобу са баронима, створио је функцију 
товарника(-tárnokmester) ). 
С Утврђује да је Жигмунд допринео организовање 
грађанства у сталеж, и у вези тога даје битно 
установљење (нпр. сазвао је саветовање 1405. године, 
омогућио им је да учествују на народној скупштини, 
увео је јединствен метрички систем, ослањао се на 
градове у сукобу са баронима). 
С Сопственим знањем и тачним закључцима допуњава и 
поткрепљује своју анализу. 
На исти елемент одговора се не може дати бод за 
садржајно вредновање два различита аспекта. 

 
 
 
 

0–10 
[не 

може се 
дати: 
1и 6] 

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. Априлски закони    (кратак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује појаву либерализма у 
априлским законима. 
Одговор коришћењем извора открива битне 
повезаности (нпр. људско право на слободу, уставност, 
равноправност). 

 
 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С Утврђује да су априлске законе усвојили 11. априла 
1848. године, и упућује да су се односили на Мађарску 
или Мађарска је била део Хабсбуршког царства.  

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште, односно 
историјске појмове везане уз тему.                        . 
С Стручно користи следеће опште и конкретне 
историјске појмове: нпр. либерализам, устав, људска 
права на слободу, сношење јавних пореза, одговорна 
влада, ослобађање кметова, слобода штампе. 

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 
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Употреба извора П Кандидат у одговор уграђује информације из извора, 
и из тога изводи закључке. 
С Утврђује да је независна и одговорна влада постала 
нова извршна власт, и у вези тога даје битно 
установљење (нпр. народна скупштина је одговорна, 
независна од двора / царства, тиме су укинуте владине 
канцеларије-испоставе). 

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 

Откривање 
чињеница битних 
за догађаје 

П Кандидат приказује појаву либерализма у априлским 
законима и открива циљеве тога. 
С Утврђује да је један од циљева либерализма стварање 
уставне државе, и у вези тога даје битно установљење 
(нпр. формирана је скупштина од представника народа-
посланика, уведено је бирачко право са цензусом). 
С Утврђује да је основни захтев либерализма 
равноправност / равноправност пред законом, и у вези 
тога даје битно установљење (нпр. дошло је до 
ослобађања кметова, укинуте су племићке привилегије) 
или утврђује да је основни захтев либерализма 
остваривање људских права на слободу, и у вези тога 
даје битно установљење (нпр. уведена је слобода 
штампе / укинута је цензура). 
На исти елемент одговора се не може дати бод за 
садржајно вредновање два различита аспекта. 

0–6 
[не 

може се 
дати: 
1и 4] 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, садржај садржај је 
логично састављен. У одговору нема грубих 
правописних или стилистичких грешака.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 

 

 
18. Ракоцијева борба за слободу (устанак)   (дугачак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује историју Ракоцијеве 
борбе за слободу (Ракоцијевог устанка). 
Одговор истичући суштину приказује узроке борбе за 
слободу, односе војничких и политичких снага и 
завршетак борбе за слободу. 
Анализа открива улогу народних скупштина куруца. 
Кандидат у одговору користи и анализира изворе, из 
њих извлачи битне закључке, утврђује последице. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С Утврђује да се борба за слободу одвијала између 1703. 
и 1711. године, и спомиње неку значајну просторну 
димензију (Ракоци је ердељски кнез, распростирање и 
потискивање куруца). 

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште, односно 
историјске појмове везане уз тему. 
С Стручно користи следеће опште и конкретне појмове: 
нпр. куруц, лабанц, свргавање с престола, сталешка 
конфедерација, хајдук, апсолутизам. 

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 
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Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из датих 
извора, и из тога изводи закључке. 
С Утврђује да су на скупштини у Сечену Ракоција изабрали 
за кнеза, и даје битно установљење  у вези тога (нпр. 
Мађарска је функционисала као сталешка конфедерација, то 
је држало отвореним нагодбу са Хабсбурговцима, дошло је 
до политичке консолидације војних успеха, формирали су 
сенат да би контролисали Ракоција).  
С Утврђује да је на земаљској скупштини у Оноду 
изгласано одузимање престола Хабсбурговцима / Јосифу 
I, а у вези тога даје суштинско установљење (нпр. 
Ракоци је тиме желео да спречи нагодбу са 
Хабсбурговцима / Јосифом I, тиме је покушао да 
придобије стране савезнике, одредили су порезе које су 
плаћали и племићи, дошло је до оружаног насиља). 
С Утврђује да су на земаљској скупштини у 
Шарошпатаку војницима-кметовима обећали слободу 
хајдука, и даје суштинско установљење  у вези тога (нпр. 
Ракоци је на тај начин пробао да држи сељаштво под 
оружјем, разлог томе је био распад војске куруца, а 
упркос томе су куруци доживели војни пораз). 

0–8 
[не 

може се 
дати: 
1и 5] 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат приказује историју Ракоцијеве борбе за 
слободу (Ракоцијевог устанка), открива узроке борбе за 
слободу, односе снага и завршетак устанка. 
С Утврђује да је борба за слободу (устанак) избио против 
Хабсбурпког апсолутизма, и у вези тога даје битно 
установљење  (нпр. укинули су слободан избор краља, 
укинули су клаузулу о праву на отпор, основали су 
Комисију за новоосвојене области, отпустили су браниоце 
из пограничних тврђава, нису одржаване земаљске 
скупштине, дошло је до значајног повећања пореза). 
С Утврђује да је убојитост куруцке војске заостајала за 
убојитости војске цара, и у вези тога даје битно 
установљење (нпр. карактеристична је била доминација 
лаке коњице, вршили су расути начин борбе, значајне 
борбе су изгубили, тврђаве су остале у рукама цара, 
борба за слободу (устанак) је зависила од рата за 
шпанско наслеђе / француске помоћи, Ракоцијев устанак 
се сматрао за споредно ратиште). 
С Утврђује да је борбу за слободу закључио 
компромисни Сатмарски мир, и у вези тога даје битно 
установљење (нпр. куруци су амнестирани, 
успостављене су сталешке институције). 
С Сопственим знањем и тачним закључцима допуњава и 
поткрепљује своју анализу. 

0–10 
[не 

може се 
дати: 
1и 6] 
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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.  

0–8 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 42 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 21 

 
 
 
 
 
 
19. Пољопривреда у Ракошијево доба    (кратак) 

Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује промене у 
пољопривреди које су се одвијале у Ракошијево доба. 
Одговор коришћењем извора открива битне 
повезаности (нпр. веза између прогона кулака и 
колективизације). 

 
 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С Утврђује временски период Ракошијевог доба (1949. 
– 1953/1956.), и упућује на то да је Мађарска била члан 
Совјетског блока / систем је копирао совјетски пример.  

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште, односно 
историјске појмове везане уз тему. 
С Стручно користи следеће опште и конкретне 
историјске појмове: нпр. пољопривреда, 
колективизација, земља, сељак, сељаштво. 

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 

Употреба извора П Кандидат у одговор уграђује информације из извора, 
и из тога изводи закључке. 
С Утврђује неке важније елементе карикатуре (нпр. 
кулаци су дебели / нацртани су као антипатични, 
приказује кулаково богатство / моћ), и у вези тога даје 
битно установљење (нпр. кулаке су сматрали за класне 
непријатеље / експлоататоре, плакат хушка јавно 
мњење против кулака, желели су да онемогуће кулаке). 

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 

Откривање 
чињеница битних 
за догађаје 

П Кандидат приказује промене које се одвијају у 
пољопривреди, и расветљава узроке и последице. 
С Утврђује да је дошло до колективизације, и 
објашњава шта то значи (стварање задруга и државних 
газдинстава), или спомиње нека средства притисака 
који су се вршили на сељаке – а не наводе се у извору – 
(нпр. високи порези, принуђени су да испоручују своје 
производе) или установљава да је и упркос томе у том 
добу већина земље остала у рукама приватних лица. 

0–6 
[не 

може се 
дати: 
1и 4] 
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С Утврђује да је пољопривредна производња опала, и 
установљава битне разлоге (нпр. никада нису били 
заинтересовани за ефикасну производњу, због насилне 
индустријализације су из пољопривреде извукли 
капитал / радну снагу) или установљава битне 
последице (нпр. било је проблема у вези опскрбљивања 
намирницама, па су на кратко време увели систем 
бонова, Мађарска је била приморана на увоз пшенице и 
вина). 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, садржај садржај је 
логично састављен. У одговору нема грубих 
правописних или стилистичких грешака.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
 

20. Политички систем Кадаровог доба     (дугачак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује карактеристике 
политичког система Кадаровог доба од почетка 1960-тих 
година. 
Приказује основне карактеристике система. 
Истиче одступања која се показују у односу на 
Ракошијево доба. 
Кандидат у одговору користи и анализира изворе, из 
њих извлачи битне закључке, утврђује последице. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С Утврђује да је Кадарово доба трајало до 1988/1989. 
године или разматрану тему поставља у 1960 – 80. 
године, и упућује на то да је Мађарска тада била члан 
Совјетског блока. 

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште, односно 
историјске појмове везане уз тему. 
С Стручно користи следеће опште и конкретне појмове: 
нпр. партијска држава / једнопартијски систем, 
диктатура, партија, људска права на слободу. 

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 
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Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из датих 
извора, и из тога изводи закључке. 
С Утврђује неки важнији елемент / карактеристику из 
цитата (нпр. Кадар је преформулисао паролу 
Ракошијевог доба, за свакога ко не изражава отпор, 
сматра да подржава систем),  и даје суштинско 
установљење  у вези тога (нпр. у односу на Ракошијево 
доба ово је значило попуштање, систем није очекивао 
активну подршку, толерисао је политички неутрално 
понашање, многе је подстакао да окрену леђа политици). 
С Утврђује неке важније карактеристике грба (нпр. на 
њему су се појавиле националне боје, у себи је садржао и 
националне и комунистичке симболе), и даје суштинско 
установљење  у вези тога (нпр. коришћење националних 
симбола у политичком животу упућује на настале 
промене, истовремено је осликавало и патриотска осећања 
и припадност социјалистичком блоку, приказује значајан 
помак у односу на Ракошијево доба). 
С Утврђује неке битне елементе извора (нпр. Кадар је 
критиковао политику Ракошијевог доба, порицао је да су 
мађарски политичари 1950-тих година деловали по 
упутству Совјета, није се слагао са искључивим праћењем 
совјетског примера), и даје суштинско установљење  у 
вези тога (нпр. Кадаров систем је копирао као слуга 
совјетски пример, равнао се према специфичностима 
Мађарске, попуштала је зависност од Совјетског Савеза, 
Кадарова изјава која се односила на 1950-те године није 
одговарала реалности). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0–8 
[не 

може се 
дати: 
1и 5] 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат приказује главне карактеристике Кадаровог 
доба, и открива узроке и последице. 
С Утврђује да је у Кадаровом добу у Мађарској 
функционисала партијскодржавна диктатура / 
једнопартијски систем, и наводи барем два њена 
чиниоца (нпр. није било слободних избора, 
функционисале су само друштвене организације које су 
биле под руководством партије, стварни вођа државе је 
био генерални секретар партије, партија је располагала 
сопственом оружаном организацијом, трудили су се да 
угуше опозиционе покрете, за циљ је истакнута 
изградња социјализма). 
С Утврђује да су у том добу ограничили основна људска 
права на слободу, и наводи барем два примера да би то 
поткрепио (нпр. није се остваривала слобода изражавања 
мишљења, цркве су држали под контролом државе, 
верници су доживљавали дискриминацију, ограничавали 
су путовање у иностранство, један део противника 
система је на почетку овог доба био у затвору). 
С Утврђује једну битну разлику у односу на Ракошијево 
доба (нпр. није било култа личности, укинут је терор), и 

0–10 
[не 

може се 
дати: 
1и 6] 
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даје суштинско установљење  у вези тога (нпр. систем су 
обично називали „мека диктатура“, Мађарска се 
спомиње као „највеселија барака“, Кадар се трудио да 
избегне евентуално избијање нове револуције, после 
завршетка репресалија након гушења револуције и борбе 
за слободу је наступило попуштање). 
С Сопственим знањем и тачним закључцима допуњава и 
поткрепљује своју анализу. 

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 
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Извори који се појављују у задацима (текст, слика, табела, график) се могу наћи 
на следећим местима: 
 
4. задатак: B) nl.wikipedia.org 
8. задатак: 

A) hcms-8th-grade-history.wikispaces.com 
B) 12amalla.edublogs.org 
C) www.flickriver.com 
D) www.ebay.ie 

10. задатак: hvg.hu 
14. задатак: bearishnews.com 
16. задатак: mek.oszk.hu 
19. задатак: Јожеф Капоши – Марта Сабо – Миклош Сараи: Збирка задатака за нови 
матурски из историје. 12 разред 
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