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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. Источне цивилизације у старом веку (1 бод по реду, укупно 4 бода.) 

 Врста писма или особа Држава, царство или историјска област 
а) Буда Индија 
б) Клинасто писмо Сумер или Месопотамија или Асирија или 

Старовавилонско царство 
ц) Хијероглифи Египат 
д) Хамураби Старовавилонско царство или Месопотамија 

2. Феудална привреда и друштво (1 бод по елементу, укупно 5 бодова.) 
a) XI-XII век  
б)  

 
 

   X 

 
 
 
 
 

  

ц) 
 
 
 
 
 
 
 

d) парцеле које су додељене по једној породици (у атарима са тропољном обрадом 
земљишта) 

3. Јанош Хуњади (1 бод по елементу, укупно 3 бода.) 
a) „Дуга војна” –  дуги зимски поход 
b) битка код Варне/ пораз 
c) опсада Београда/ победа 

4. Реформација и противреформација (0,5 бодова по елементу, укупно 4 бода.) 
Особе    Појмови 

 

 b d g h B D E H

5. Мађарска историја раног новог доба (1 бод по елементу, укупно 6 бодова.) 
а) Османлијска управа – период власти Османлија над делом Угарске територије [од 
1541. до 1686. године]. Територија је била подељена на санџаке -  (hódoltság) 
б) куруци 
ц) лабанци 
д) сталешка конфедерација 
е) свргавање са престола или детронизовање или детронизација 
ф) хајдук

шума 
пашњак 
тршчар 

мајур 
сесија 
плодоред 

јесења сетва 
пролећна сетва 
угар 

 

шума 

кућа или унутрашња парцела или кметовска порта или сељачка кућа 
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6. Формирање САД (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
Тврдња Тачно Нетачно

а)  X 
б)  X 
ц)  X 
д) X  

7. Мартовска револуција 1848. (Укупно 4 бода.) 
a) Пешта (0,5 бодова) 
b) 15. III 1848. (0,5 бодова) 
c)  
Треба успоставити пређашње територијално јединство Мађарског краљевства. 12. 
Треба укинути привилегије племићког сталежа. 4. (Може се још прихватити и 6. и 7.) 
Кметове треба ослободити. 7.  
(Избор и број заједно 1 бод.) 

8. Нацистичка Немачка (1 бод по елементу, укупно 3 бода.) 
a) теорија о раси или расизам или одбацивање „расе” нижег степена 
б)  
приказ црног музичара подсећа на мајмуна што представља нижестепеност „црначке 
расе”, или музичар негроид је представник „изопачене музике”. 
Значка облика Давидове звезде: анисемитизам, или „изопачена култура” настаје уз 
учешће Јевреја. (Могу се прихватити и други тачни одговори сличног смисла) 

9. Мађарска између два светска рата. (0,5 бодова по елементу, укупно 4 бода.) 

a) 1941 б) 1918 ц) 1920 д) 1928 е) 1921 ф) 1944 г) 1941 х) 1944 

10. Комунистичка диктатура (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a)  
Гајење памука је у интересу народне привреде зато што ..... 
даје важну сировину или остварује капитални узвоз, или треба средити 
самоопскрбљивање државе. 
Памук се може одомаћити у нашој држави зато што ..... 
природни предуслови за то пружају могућност, или тешкоће се могу пребродити 
преузимањем совјетских искустава, или социјалистичка планска привреда ће бити 
господар над природом. 
 
б)  
Гајење памука је неекономично зато што ..... 
Захтева велики утрошак, или од других економичнијих биљних култура одузима 
производне површине и инвестиције, или прескупо је са обзиром на узвоз. 
 

У Мађарској је одомаћивање памука практично немогуће зато што .....  
због околности природних услова може имати незнатан принос, или већином не би 
донело принос одговарајуће количине и квалитета. 
(Могу се прихватити и други тачни одговори сличног смисла) 
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11. Савремено доба (0,5 бодова по елементу, укупно 2 бода.) 
а) 
међу најбогатијим: Тајван или  Јужна Кореја или Кувајт 
међу најсиромашнијим: Пакистан или Бангладеш 
 (Само за избор оба елемента без грешке 0,5 бодова) 
б) 
привредни разлог: нпр. неразвијен технички ниво, монокултурна привреда изложена 
колебањима на светском тржишту, недостатак или незнатна акумулација 
(нагомилавање капитала) због лоше привредне политике, лоше искоришћавање 
иностраних кредита и помоћи; 
 
друштвени разлог: нпр. велики наталитет, необразованост, преовладава аграрно 
становништво, подељени друштвени слојеви, етнички и верски конфликти; 
прошлост: нпр. редовско-племенски обичаји који стварају кочницу, етнички и верски 
сукоби, колонијална прошлост, конзервативни и архаични односи као препрека 
модернизацији. 
(Могу се прихватити и други тачни одговори сличног смисла) 

12. Савремено мађарско друштво (0,5 бодова по елементу, укупно 2 бода.) 
а) (константно) опадање  
б) (константни) пораст   
ц) А 
д) Смањење броја рођења. 
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II ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ УЗ АНАЛИЗУ 

13. Криза Римске републике       (кратак) 
Аспекти Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат се у суштини бави са појавама кризе у 
Римској републици. 
Анализом извора извлачи закључке. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Тему поставља у времену и простору. 
С Означава први период кризе у републици.  
За одлучујуће место збивања означава град Рим. 

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Правилно наводи и употребљава опште и историјске 
појмове везане уз тему.                           . 
С Стручно користи следеће опште и конкретне појмове: 
држава, република, грађански рат, диктатор, провинција, 
сталеж сенатора, витешки сталеж. 

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 да су велика освајања формирала римско 
политичко размишљање и морал, и установљава да за 
решавање проблема већ неспособни државни систем 
републике смењују политичка решења у правцу власти 
појединца. 

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 

Откривање 
чињеница битних 
за догађаје 

П Кандидат у тези приказује чињенице битне за 
догађаје у означеном кризном периоду. 
С Утврђује да су освајачки ратови умножили 
територију Рима, и установљава да је нова ситуација 
довела до нових друштвених напетости (нпр. 
супротност сенаторског и витешког сталежа, сељаштво 
које пропада, мноштво робова). 
С Утврђује да се због спољних неуспеха (Митридата) 
морала организовати стална најамничка војска, и 
установљава да војсковођа добија могућност да 
прибави трајну политичку власт повредом 
републичког државног поретка. 

0–6 
[не 

може се 
дати:  
1и 4] 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је кохерентан текст једносмислених 
реченица. У одговору нема грубих правописних или 
језичких грешака.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
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14. Грађански рат у САД        (кратак) 
Аспекти Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат анализира уз приближавање друштвеним, 
привредним, политичким и идеолошким разлозима 
избијања грађанског рата. 
На основу извора (одломака) извлачи закључке. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља тему у времену и простору. 
С Означава период грађанског рата (1861-65.) и 
помиње супротности северних и јужних држава. 

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно наводи и примењује опште и  
историјске појмове везане уз тему.  
С Стручно користи следеће опште и конкретне 
појмове: држава, ропство, грађански рат, плантажа. 

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 непомирљиву супротност схватања севера 
и југа по питању ропства, и установљава да је то могло 
водити ка распаду јединства САД. 

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 

Откривање 
чињеница битних 
за догађаје 

П Приказује узроке који су довели до супротности 
Севера и Југа. 
С Утврђује историјски формиране привредне разлике 
између северних и јужних држава (нпр. Север: 
фармерска привреда, индустријализација – Југ: 
плантаже које функционишу радном снагом робова) и 
установљава друштвена одступаља која из тога 
произилазе (нпр. демократски Север – аристократски 
Југ). 
С Утврђује одступање севера и југа у политичком 
размишљању по питањима ропства и јединства Уније, 
и установљава да се јужни расизам сударио са 
северним тумачењем устава. 

0–6 
[не 

може се 
дати:  
1и 4] 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је кохерентан текст једносмислених 
реченица. У одговору нема грубих правописних или 
граматичких грешака.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 

15. Краљ Матија (Маћаш)       (кратак) 
Аспекти Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат се у суштини концентрише описивањем 
владарског портрета краља Матије. Из одломака 
извлачи закључке. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Тему поставља у у времену и простору. 
С Означава време Матијине владавине (1458-1490.). 
Историјски простор: Мађарско Краљевство, Шлезија, 
Беч, Будим, Вишеград. 

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 
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Употреба 
стручне 
терминологије 

П Правилно наводи и употребљава опште и историјске 
појмове везане уз тему.                           . 
С Стручно користи следеће опште и конкретне 
појмове: држава, сталежи, ренесанса, хуманизам. 

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 различита мишљења савременика и 
будућих покољења, и установљава да су велики 
владарски учинак признала само будућа покољења. 

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 

Откривање 
чињеница битних 
за догађаје 

П Кандидат приказује одлучујуће чињенице Матијине 
владавине. 
С Утврђује резултате у спољној политици Матијине 
владавине, и установљава да је проширио територију 
државе. 
С Утврђује унутрашње факторе његове владавине (нпр. 
борба против утицаја великаша, ренесансни двор, 
реформе у државној управи и финансијама), и  
установљава да је учврстио краљевску власт, створио 
унутрашњу сигурност. 

0–6 
[не 

може се 
дати:  
1и 4] 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је кохерентан текст једносмислених 
реченица. У одговору нема грубих правописних или 
граматичких грешака.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 

16. Марија Терезија и Јосиф II       (дугачак) 
Аспекти Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује сличне и различите црте два 
владара при доношењу уредби у Мађарској.  
Анализом делова извора изводи битне повезаности. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Делатност два владара поставља у времену и 
простору. 
С Означава периоде владавине Марије Терезије и 
Јосифа II (1740- 1780; 1780-1790.) и спомиње да је 
Краљевина Мађарска део Хабсбуршког царства. 

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно наводи и употребљава опште и 
историјске појмове везане уз тему. 
С Стручно користи следеће опште и конкретне појмове: 
држава, апсолутизам, сталежи, државна скупштина, 
жупанија, кмет, просвећени апсолутизам, верска 
толеранција, сређивање урбара. 

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 основне принципе Кауницове понуде (нпр. 
ограничавање сталежа, план опорезивања племства, 
побољшање пореске способности кметова), и 
установљава да је све ово у себи носило конфликт са 
мађарским сталежима.  

0–8 
[не 

може се 
дати: 
1и 5] 
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С Утврђује неке циљеве Ratio Educationis-a (нпр. 
врлине, развијање талента, васпитање у духу 
поштовања закона), и установљава да уредба Марије 
Терезије за првенствени циљ образовања сматра 
васпитање корисних грађана или у уредби се 
осликавају идеје просветитељства или уредба је била 
прво обухватно регулисање просвете у Мађарској. 
С Утврђује садржај предлога Јосифа II о жупанијама 
(нпр. централизација уместо аутономије високог 
степена), и установљава да владар сматра да жупаније 
спречавају ефикасно функционисање централизованог 
царства (или апсолутистичке владе). 

Откривање 
чињеница битних 
за догађаје 

П Кандидат открива шта су биле одлучујуће чињенице 
политике два владара 
С Упућује на супротности великих сила у XVIII веку, и 
установљава је је модернизација царства била 
неопходна ако је Аустрија желела да избори место у 
борби за превласт великих сила. 
С Спомиње неке од уредби два владара (нпр. Уредбе о 
кметству, Уредба о језику, Уредба о толеранцији), и 
установљава да су ове уредбе у знаку просвећености 
служиле модернизацији царевине. 
С Утврђује заостајање Мађарске (нпр. друштвена 
структура, институције, образовање), и установљава да 
су уредбе два владара служиле подизању држав, али 
истовремено ограничавале независност. 
С Приказује различите карактере и стање две личности 
и указује да произилазећи из тога мађарска политика 
Марије Терезије је промишљенија, док је владавина 
Јосифа II доспела у безизлазно стање. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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17. Револуција и борба за слободу 1848-49.     (кратак) 
Аспекти Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат испитује околности формирања војних 
јединица. Анализом прилога извлачи закључке. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља тему у времену и простору. 
С Спомиње да је мађарска борба за слободу пропала 
1849. године. Мађарска је део Хабсбуршког царства. 

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Правилно наводи и употребљава опште и 
историјске појмове везане уз тему. 
С Стручно користи следеће опште и конкретне 
појмове: велика сила, независност, спољна политика, 
војска, равнотежа великих сила, Света алијанса. 

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 

Употреба извора П Кандидат у одговор уграђује информације из извора 
датих у прилогу, и из тога изводи закључке. 
С Утврђује да су успеси мађарске војске над аустријским 
јединицама могли да омогуће мађарску независност у 
случају да су велике силе остале неутралне, али то се 
није остварило зато што је у то време постојање 
Аустрије као велике силе  било део равнотеже европских 
великих сила.

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 

Откривање 
чињеница битних 
за догађаје 

П Кандидат приказује одлучујуће чињенице 
организовања војске. 
С Нпр.: утврђује да су спољнополитички интереси 
европских великих сила одлучили завршни исход 
мађарске борбе за слободу, и установљава да су 
интереси две водеће силе (Велика Британија и Русија) 
континента превагнули да Хабсбуршко царство очува 
статус велике силе или устанвљава да су Велика 
Британија и Русија сматрале за неприхватљиво да се 
из територије царства издвоји и формира једна 
независна Мађарска. 
С Нпр.: утврђује да је Русија (на захтев владара 
Хабсбурга) послала огромну војску да угуши мађарску 
борбу за слободу, и установљава да се царевина војно 
умешала због заштите европског поретка Свете 
алијансе, односно са циљем да повећа свој ауторитет 
или утврђује разне спољнополитичке взе пораза 
мађарске борбе за слободу (нпр. покушаји мађарске 
политике да стекне спољнополитичке савезнике, 
Аустрија је инсистирала на војном решењу), и 
установљава да настанак независне Мађарске поред 
великих сила  у том добу није био реалан. 

0–6 
[не 

може се 
дати:  
1и 4] 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је кохерентан текст једносмислених 
реченица. У одговору нема грубих правописних 
грешака.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
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18. Мањине у доба дуализма       (дугачак) 
Аспекти Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат настоји да прикаже положај мањина. Тему 
поставља у оквире између периода нагодбе и дуализма. 
Упућује на претходне историјске догађаје тематског 
круга. 

0–8 

Оријентација 
у простору и 
времену 

П Тезу поставља у историјском простору и времену. 
С Установљава да је период дуализма у Мађарској био од 
1867. до 1918. године. 

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 појмове: 
национална држава, државни језик, нација, мањина, закон 
о националним мањинама, исељавање, асимилација. 

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 

Употреба 
извора 

П У свој одговор уграђује информације из датих извора и 
из тога изводи закључке. 
С Утврђује да су мањине чиниле већину становништва 
државе, и установљава да – иако је број душа растао – им 
се однос смањивао током дуализма. 
С Анализира етнички састав исељеника и установљава да 
су мањине (Словаци, Немци, Русини) у односу на њихов 
проценат у већој мери били захваћени исељавањем. 
С Утврђује да је у мањинским друштвима (са изузетком 
немачког) била мања мера описмењавања у односу на 
мађарско, и установљава да је то у зависности са 
закашњењем њихове модернизације. 

0–8 
[не 

може се 
дати: 
1и 5] 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива битне факторе мањинског постојања 
и опстајања. 
С Напомиње да Нагодба није признала мањине као 
самосталне политичке народности у Мађарској, и 
установљава да је један од највећих проблема у доба 
дуализма било питање националних мањинска. 
С Утврђује спонтани процес асимилације и његове 
последице, и установљава да је асимилација мање 
погодила мањинске зајенице које нису живеле расуто, 
него сконцентрисано на једном подручју. 
С Утврђује да је већина великих мањинских група у 
претходном периоду живела у окрњеној друштвеној 
структури, и установљава да су зато и друштвени процеси 
модернизације у време дуализма у њиховим круговима 
кренули са закашњењем. 
С Утврђује да је дуалистички културни процват (нпр. 
закон о народним школама) подигао ниво образованости 
мањинских друштава, и установљава да није успео да се 
отклони наслеђени заостатак од предака или установљава 
да је политика владе давала предност образовању на 
мађарском језику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Револуција и борба за слободу 1956.      (кратак) 
Аспекти Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат се занима узроцима избијања револуције и 
њеним програмом (циљевима). Анализом одломака из 
извора изводи закључке.   

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља тему у времену и простору. 
С Револуција 23.октобра 1956. је избила у Будимпешти 
или у педесетим годинама је Мађарска део источног блока. 

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Правилно означава и употребљава опште и историјске 
појмове везане уз тему.                        . 
С Стручно користи следеће опште и конкретне појмове: 
демократија, партијска држава, партија, револуција, 
диктатура, педесете године, култ личности. 

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 

Употреба 
извора 

П У одговор се уграђују информације из извора, а из њих 
кандидат изводи закључке. 
С Тумачи пароле побуњеника, и установљава да мас 
захтевају обрачун са државно-партијском диктатуром и 
увођење демократских односа. 

0–4 
[не 

може се 
дати:  
1и 3] 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат приказује факторе који чине циљеве 
револуције. 
С Утврђује да је Мађарска после 1945. године била 
сателит Совјетског Савеза, и установљава да су промене у 
Мађарској зависиле од догађања после Стаљинове смрти. 
С Утврђује да жалбе мађарског друштва потичу због 
совјетске окупације и државно-партијске диктатуре, и 
установљава да се због тога главни циљеви револуције 
могу груписати у круг  независности, вишепартијске 
демократије и области људских права. 

0–6 
[не 

може се 
дати:  
1и 4] 

Композиција, 
правилна 
употреба 
језика 

Излагање се састоји из реченица, садржај се логично 
излаже. У одговору нема грубих правописних или 
граматичких грешака.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
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20. Хортијево доба         (дугачак) 
Аспекти Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат се занима процесима консолидације у 1920. 
годинама. Осврће се на друштвено-политичке процесе 
и привредну стабилизацију. Анализом прилога открива 
битне повезаности. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат појаве поставља у времену и простору. 
С Процес консолидације оставља у период прве владе 
Пала Телекија и премијера Иштвана Бетлена (1920.–
1931.).  Простор: тријанонска Мађарска. 

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно наводи и употребљава опште и 
историјске појмове везане уз тему.                        . 
С Стручно користи следеће опште и конкретне 
појмове: држава, бирачко право, аграрна реформа, 
гувернер, numerus clausus (ограничени број), 
консолидација. 

0–4 
[не 

може се 
дати: 
1и 3] 

Употреба извора П Кандидат у одговор уграђује информације из датих 
извора и прилога, и из тога изводи закључке. 
С Утврђује да је аграрна реформа резултовала 
настанком ситних поседа, и установљава да је 
првенствени циљ закона био да стотине хиљада 
породица дођу до земљишта и могућности 
прживљавања. 
С Утврђује битне црте „Закона о поретку”, и 
установљава да је настојала на дуже време искључити 
могућност промене за постављање 
контрареволуционарне политике. 
С Утврђује суштину пакта Бетлен-Пејер, и 
установљава да је споразум који је давао оквире 
делатности синдиката допринео смиривању 
друштвених тензија.  

0–8 
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дати: 
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Откривање 
чињеница битних 
за догађаје 

П Кандидат открива које су били најважније чињенице 
које су утицале на процес консолидације. 
С Утврђује економско-политичке мере у двадесетим 
годинама (нпр. зајам од Друштва народа, оснивање 
МНБ, увођење нове валуте пенго), и установљава да се 
за име премијера Иштвана Бетлена везивала економска 
(привредна) консолидација. 
С Открива да је контрареволуционарни систем настао 
као одрицање од револуције, и установљава да одатле 
потичу важни елементи званичне политике (нпр. 
ограничење бирачког права, нема могућности да се 
смени владајућа партија, забрана радикалних покрета). 
С Утврђује несразмерност односа земљишних имања, 
нерешивост радничког питања, а одатле потичу важни 
елементи званичне политике (нпр. аграрна реформа, 
пакт, друштвено осигурање) или утврђује предузете 
кораке за проширење спољнополитичког простора 
деловања (нпр. детронизација Хабсбурговаца, чланство 

0–10 
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може се 
дати: 
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írásbeli vizsga 0911 19 / 19 2014. május 7. 

Történelem szerb nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

у Друштва народа, отварање према Италији и 
Југославији), и установљава да је влада у спољној 
политици одабрала политику помирења и 
прилагођавања. 
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 
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