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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 бодова.  
 
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. 
Више од максималног броја бодова, „наградни бодови” се не могу дати. 

 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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б) задовољење захтевима (компетенције, садржаји),  
ц) конципираност, правилна употреба језика. 

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 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 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. 
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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 (заокружено 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 КРАТКИ ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ ЈЕДНОСТАВАН ОДГОВОР 
 

1. Пропаст Западног римског царства(1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) 5. 
b) 3. 
c) 1. 
d) 4. 
 
2. Светске религије (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) браманизам / хиндуизам 
b) хришћанство 
c) ислам 
d) будизам 
 
3. Мађарска праисторија (1 бод по елементу, укупно 3 бода.) 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
 
4. Енглеска у XVII веку (Укупно 4 бода.) 
a) уставна / парламентарна монархија / краљевство или парламентарни систем / влада  
(1 бод) 
b) власт владара је ограничена. / Политичка улога парламента је значајна. (Прихвата се 
и други садржајно сличан тачан одговор) (1 бод) 
c) 4., 6. (Прихватају се и одговори у обрнутом редоследу) (0,5 бодова по елементу.) 
d) 5., 9. (Прихватају се и одговори у обрнутом редоследу) (0,5 бодова по елементу.) 
 
5. Мађарска у XVIII веку (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) 5. 
b) 1. 
c) 3. 
d) 7. 
 
6. САД постају велесила (Укупно 4 бода.) 
a) у питању ропства (прихвата се и другачије формулисан тачан одговор) (1 бод) 
b) 1861, 1865 (0,5 бодова по елементу.) 
c) колонизација / освајање / проширивање (прихвата се и другачије формулисан тачан 
одговор) (1 бод) 
d) политички утицај крупних предузећа / трустова (прихвата се и другачије 
формулисан тачан одговор) (1 бод) 
 
7. Народности у доба дуализма (1 бод по елементу, укупно 3 бода.) 
a) хрватска народност 
b) 1868 
c) Јожеф Етвеш 
 
8. Светска привреда између два светска рата (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) Француска 
b) Немачка 
c) Совјетски савез 
d) Велика Британија 
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9. Бирачко право у Мађарској (Укупно 4 бода.) 
a) (висока) старосна граница, за жене се односе строжији услови, (2 године) стан на 
непромењеној адреси, школска спрема (Прихватају се било која два тачна одговора, 
прихватају се и другачије формулисанитачни одговори.) (1 бод по елементу.) 
b) Мацнер Еденне (1 бод) 
c) Јер има само два жива детета / Зато што је завршила само пет разреда (прихвата се и 
другачије формулисан тачан одговор) (1 бод) 
 
10. Мађари ван граница (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) 3. 
b) По уговору о прекиду ватре (склопљеним са Румунијом) су Ердељ (Трансилванију) / 
већи део Ердеља обећали Румунији. (прихвата се и другачије формулисан тачан 
одговор – заснован на извору) 
c) 3. 
d) Совјетски савез 

 
11. Трећи свет (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) Организација уједињених нација / ОУН или Уједињене нације / УН 
b) Један део становништва на Земљи гладује, док се потребна количина намирница 

може створити. (Прихвата се и други садржајно сличан, тачан одговор.) 
c) демографска експлозија / пораст броја становништва (Прихвата се и други 

садржајно исти, тачан одговор.) 
d) заостала (пољопривредна) техника (Прихвата се и други садржајно сличан, тачан 

одговор.) 
 
12. Људска права (1 бод по елементу, укупно 3 бода.) 
a) 4. 
b) 2. 
c) 1. 
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II ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ УЗ АНАЛИЗУ 
13. Римско сељаштво       (кратак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује настале промене у 
положају римског сељаштва. 
Одговор коришћењем извора упућује на битне 
повезаности (нпр. формирање великих робовласничких 
имања је потиснуло из конкуренције мала имања). 

 
 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П: Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С: Утврђује да се наведена појава одвијала у III-II веку 
п.н.е., и упућује на неки просторни елемент(нпр. Италија, 
град Рим, освајања).  

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. велико и мало имање, сељак, роб. 

0–4 
[не може  
се дати:  

1и 3] 

Употреба извора П: Кандидат у одговор уграђује информације из извора, и 
из тога изводи закључке. 
С: Утврђујенеке елементе Апијановог описа (нпр. робови 
нису требали да служе војску, број робова је порастао, 
држање робова је доносило приход), и у вези тога даје 
битно установљење (нпр. формирало се велико 
робовласничко имање, робови су били јефтини због 
освајачких ратова). 

0–4 
[не може 
се дати:  

1 и 3] 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П: Кандидат приказује дејство освајачких ратова на 
сељаштво, и открива последице тога. 
С: Утврђује да је значајни део римског сељаштва изгубио 
своју земљу, и у вези тога даје битно установљење (нпр. 
требали су да служе војску у ратовима који су се 
одуговлачили, заостајали су у конкуренцији са великим 
имањима). 
С: Утврђује да се формирао један нови слој који није имао 
ништа (антички пролетаријат),и у вези тога даје битна 
установљења (нпр. селили су се у Рим, живели су од својих 
грађанских права, захтевали су „хлеба и игара“), или 
утврђује да је последица тог процеса била и криза војске, и 
у вези тога даје битно установљење (нпр. грађани су сами 
требали да се наоружавају, за војну службу је требала 
имовина, опао је број оних који су били обавезни за војну 
службу) или утврђује да су браћа Грах хтела да реше 
проблем, и у вези тога даје битно установљење (нпр. 
планирали су расподелу земље, обновили су Лицинијев 
закон о земљи, хтели су да ограниче количину земље која се 
изнајмљује). 

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 
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14. Прва индустријска револуција    (кратак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује значај коришћења паре у 
индустрији и саобраћају. 
Одговор коришћењем извора упућује на битне 
повезаности (нпр. примена парних машина и формирање 
фабрика / масовне производње). 

 
 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П: Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С: Утврђује да се Прва индустријска револуција одвијала у 
другој половини XVIII века, и упућује на неку просторну 
везу теме (нпр. индустријска револуција / распростирање 
парних машина је започело у Енглеској, формирале су се 
индустријске области / индустријски градови. 

0–4 
[не може  
се дати:  

1 и 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. индустријска револуција, парна 
машина, фабрика, саобраћај. 

0–4 
[не може  
се дати:  

1 и 3] 

Употреба извора П: Кандидат у одговор уграђује информације из извора, и 
из тога изводи закључке. 
С: Утврђује на основу слике једну битну промену (нпр. 
средства која су покретана рукама замениле су машине, 
мануфактуре су биле замењене фабрикама), и у вези тога 
даје једно суштинско установљење (нпр. формирала се 
масовна производња, парне машине су прво 
револуционализовале текстилну индустрију). 

0–4 
[не може 
се дати:  

1 и 3] 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П: Кандидат приказује компоненте коришћења паре, и 
упућује како је подстицало развој индустријске револуције. 
С: Утврђује како се парна машина коју је измислио 
Џејмс Ват распрострла у разним гранама привреде, и у 
вези тога даје једно суштинско установљење (нпр. 
усавршавање парних мажина је подстицало рударство, 
Ватова парна машина је праволинијско кретање клипа 
преображавало у кружно кретање, било је погодно и за 
кретање других машина, распростирање парне машине је 
унапредило вађење руде гвожђа и угља. 
С: Утврђује да је коришћење паре револуционализовало 
саобраћај (проналазак парне локомотиве, пароброда), и у 
вези значаја тога даје једно суштинско установљење 
(нпр. транспорт је постао јефтинији / бржи, могли су и на 
сувом да транспортују робу велике масе, створило је везу 
између фабрика и налазишта сировина / места 
преузимања робе). 

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 
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15. Верски односи у Ердељу (Трансилванији)    (кратак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује руковање верском 
ситуацијом и верским питањем у Ердељу. 
Одговор коришћењем извора упућује на битне 
повезаности (нпр. верска толеранција је служила за 
успостављање унутрашњег мира). 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П: Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С: Утврђује да се реформација у XVI веку развијала у 
Ердељу, или верска толеранција је била карактеристична 
у XVI-XVII веку, и тога даје једно установљењеу вези 
геополитичког положаја Ердеља (нпр. био је вазална 
држава Османског царства, налазио се између две велике 
силе) или упућује на просторни смештај сталежа (саски 
градови, Сикуљска држава, мађарске жупаније).  

0–4 
[не може 
се дати:  

1 и 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. верска толеранција, католик, 
протестант, лутеран, калвиниста, унитарац / 
антитринитарац. 

0–4 
[не може 
се дати:  

1 и 3] 

Употреба извора П: Кандидат у одговор уграђује информације из извора, и 
из тога изводи закључке. 
С: Утврђује неке битне елементе извора (нпр. 
становници насеља су имали право да сами изаберу веру 
/ свештеника, између лутеранске и калвинистичке цркве 
је било непријатељства), и у вези тога даје једно битно 
установљење (нпр. у Ердељу се распрострло више 
праваца  реформације, лутеранска и калвинистичка црква 
су постале равноправне, и калвинистичку вероисповест 
су прогласили за прихваћену, вероисповедна расподела је 
делом пратила сталешку / етничку рашчлањеност, 
народна скупштина се трудила да оконча раздор). 

0–4 
[не може 
се дати:  

1 и 3] 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П: Кандидат приказује верску ситуацију у Ердељу, и 
указује на њене карактеристике.  
С: Утврђује четири прихваћене вероисповести 
(католичка, лутеранска, калвинистичка унијатска / 
антитринитарска), и у вези тога даје једно битно 
установљење (нпр. Лутерова реформација се брзо 
распрострла у саским градовима, међу кнежевима је било 
католика и протестаната, православна вера код Румуна се 
није показала прихваћеном), или упућује на повезаност 
између верских односа и сталешке рашчлањености 
(већина мађарских племића су калвинисти и унијати, 
већина Сикуљаца су били католици, а Саси су били 
следбеници лутеранства). 
С: Утврђује да је у Ердељу владала верска толеранција, и 
то објашњава (слобода исповедања  вере у вези 
прихваћених вероисповести), или даје једно битно 

0–6 
[не може 
се дати:  

1и 4] 
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установљење у вези тога(нпр. у тадашњој Европи 
карактеристични су били верски прогони / верски ратови, 
унутрашњи раздор би ослабио Ердељ, интерес власти 
кнежева је захтевао сарадњу са сталежима). 

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 

 
16. Мохачке последице    (дугачак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује војне и политичке 
последице Мохачке битке. 
Одговор истичући суштину приказује избор два краља. 
Анализа открива турска освајачка настојања. 
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 Мохачка битка била 1526. и одређује 
територије на којима владају два краља. 

0–4 
[не може 
се дати:  

1 и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П:Кандидат правилно употребљава опште, односно 
историјске појмове везане уз тему. 
С:Стручно користи следеће опште и конкретне појмове: 
нпр. султан, краљ, народна скупштина, освајање, тврђава. 

0–4 
[не може 
се дати: 
 1 и 3] 

Употреба 
извора 

П:Кандидат у одговор уграђује информације из датих 
извора, и из тога изводи закључке. 
С:Утврђује неке елементе слике (нпр. турска војска је 
имала значајан број топова, Беч су добро појачали, град 
лежи на Дунаву), и установљава да је Сулејман (1529. 
године) безуспешно опседао Беч. 
С:Утврђује неке елементе Јуришићевог писма, (нпр. 
Јуришић је желео да добије на времену, Турци су били 
бројчано надмоћнији, Сулејманов план је био да врши 
опсаду Беча, Беч су браниле царске јединице), и 
установљава да је Јуришић код Кесега задржао Турке. 
С:Утврђује да би, по Варадинском споразуму, у случају 
Јаношеве смрти Фердинанд постао наследник, и даје 
суштинско установљење у вези тога (нпр. два краља су 
један другом признавали власт, хтели су да избегну 
турску окупацију, Јаношу се касније родио син и 
прекршили су споразум).  

0–8 
[не може 
се дати:  

1и 5] 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П: Кандидат приказује војне и политичке последице 
Мохачке битке. 
С: Утврђује да је у Мохачкој бици погинуо краљ Јанош II, 
и у вези тога даје битно установљење (нпр. држава је 
остала без вође, погинули су и бројни великаши и 
црквени великодостојници, краљ није имао наследника). 
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С: Утврђује да су Јована Запољу изабрали за краља, и у 
вези тога даје битно установљење (нпр. Запоља је био 
ердељски војвода, сматрали су га за вођу партије средњег 
племства, позивао се на повељу из Ракоша, обратио се 
Турцима за помоћ). 
С: Утврђује да су и Фердинанда Хабсбуршког изабрали за 
краља, и у вези тога даје битно установљење (нпр. 
Фердинандов брат је био Карло V, могао је да рачуна на 
помоћ Хабсбуршке царевине, позивао се на Хабсбуршко-
Јагелонски брачни уговор). 
С: Сопственим знањем и тачним закључцима допуњава и 
поткрепљује своју анализу. 

 
 

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. Баћањијева влада     (кратак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује значај формирања 
Баћањијеве владе. 
Одговор коришћењем извора упућује на битне 
повезаности (нпр. одговорна влада је ограничавала 
владареву власт). 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П: Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С: Утврђује да се Баћањијева влада формирала по 
избијању револуције 15. марта 1848., или њено 
функционисање су регулисали закони потврђени 11. 
Априла 1848., и упућује на то да је Мађарска била део 
Хабсбуршке царевине. 

0–4 
[не може 
се дати:  

1 и 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. одговорна влада, извршна власт, 
народна скупштина, владар. 

0–4 
[не може 
се дати:  

1 и 3] 

Употреба извора П: Кандидат у одговор уграђује информације из извора, и 
из тога изводи закључке. 
С: Утврђује неки битни елемент извора (нпр. влада је 
постала извршна власт, владареве уредбе су везали уз 
одобрење минстарства, влада је преузела делокруг 
намесништва, канцеларије и ризнице / коморе), и у вези 
тога даје једно битно установљење (нпр. тиме су 
ограничили власт владара, укинуте су ранија седишта 
владе, повећала се самосталност Мађарске). 

0–4 
[не може 
се дати:  

1 и 3] 
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Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П: Кандидат приказује основне карактеристике 
Баћањијеве владе, и расветљава њихов значај. 
С: Утврђује једну чињеницу у вези састава Баћањијеве 
владе или околности њеног формирања (нпр. наводи 
барем тројицу чланова владе, Баћањи Лајош је био 
председник Опозиционе партије, владу је именовао 
палатин Иштван), и у вези тога даје једно битно 
установљење (нпр. највише чланова владе је било из 
редова реформске опозиције, у влади су били и 
представници више политичких праваца, није имала 
министра спољних послова, делокруг министарства 
одбране / финансија је остао неразјашњен.  
С: Утврђује да је влада била одговорна парламенту 
(народној скупштини), и даје једно суштинско 
установљење у вези тога (нпр. Мађарска је постала 
уставна монархија, створен је модерни / парламентарни 
систем, то је одговарало либералним идејама / мислим 
грађанског преображаја, именовањем владе се остварио 
предлог натписа / једна од 12 тачака захтева, са 
одговорним министарством се у основи променио однос 
Мађарске и царевине).  

0–6 
[не може 
се дати:  

1 и 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 

 
18. Програм Иштвана Сечењија    (дугачак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује програм Иштвана 
Сечењија. 
Приказује најважније реформске предлоге и шта је 
учињено у пракси. 
Расветљава циљеве и значај Сечењијевог програма и 
делатности.  
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 да се Сечењијево дело „Кредит“ појавило 
1930. године, или  утврђује временске границе доба 
реформи (1825/1830/1832–1848), и упућује на неку 
просторну везу теме (нпр. на Сечењија су утицали 
западни / енглески модели, био је лојалан бечком двору, 
Мађарска је била део Хабсбуршке царевине). 

0–4 
[не може 
се дати:  

1 и 3] 
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Употреба 
стручне 
терминологије 

П: Кандидат правилно употребљава опште, односно 
историјске појмове везане уз тему. 
С: Стручно користи следеће опште и историјске појмове: 
нпр. доба реформи, грађански преображај, кмет, кулук, 
великаш / аристократија, неотуђивост племићких поседа. 

0–4 
[не може 
се дати:  

1 и 3] 

Употреба 
извора 

П: Кандидат у одговор уграђује информације из датих 
извора, и из тога изводи закључке. 
С: Утврђује неке битне елементе извора (нпр. подстиче 
велепоседнике на сарадњу / унапређивање привреде, 
пориче да је двор крив за заосталост), и вези тога даје 
суштинско установљење (нпр. замислио је да спровођење 
реформи иде под вођством аристократије, уздао се у 
подршку двора, Кредит је постао програмско дело 
реформског доба). 
С: Утврђује неки битни елемент извора (нпр. Сечењи је 
аргументовао да кулук није ефикасан, сматрао је да је 
најамни рад ефикаснији), и установљава да је Сечењи 
пожуривао брисање кулука. 
С: Утврђује неки битни елемент извора (нпр. Сечењи је 
од паробродарства и преузимањем западних примера за 
развој очекивао унапређивање привреде / процват насеља 
на обали Балатона / унапређивање рударства-угаљ), и 
установљава да је покренуо саобраћај пароброда на 
балатонском језеру. 

0–8 
[не може 
се дати:  

1и 5] 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П: Кандидат приказује Сечењијев програм и делатност у 
пракси, и расветљава њихове циљеве и значај. 
С: Утврђује један од Сечењијевих реформских предлога 
који се не налази у извору (нпр. брисање неотуђивости 
племићких поседа, увођење делимичних јавних намета, 
укидање цехова, остваривање једнакости пред законом, да 
и они који нису племићи могу да поседују земљу), и у 
вези тога даје једно битно установљење (нпр. његови 
предлози су служили грађанском преображају / 
модернизацији, привредне реформе је сматрао за 
првенствене). 
С: Утврђује да се Сечењијев програм појавио у његовим 
делима или спомиње једно од значајнијих дела (нпр. 
Кредит, Свет, Стадијум, Народ истока), и у вези тога даје 
битно установљење (нпр. Кредит је програмско дело доба 
реформи, Стадијум је написао за народну скупштину / у 
Стадијуму је у 12 тачака формулисао своје предлоге, 
расправљао се са Дежефи Јожефом / Вешелењи 
Миклошем / Кошут Лајошем, у 1840-тим годинама се 
изоловао).  
С: Утврђује барем два Сечењијева дела из праксе која се 
не спомињу у извору (нпр. његова улога у оснивању 
Мађарске академије наука, оснивање касина, 
одомаћивање коњских трка, регулација река / иницирање 
градње Ланчаног моста, привредна предузећа), и у вези 

0–10 
[не може 
се дати:  

1и 6] 
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тога даје битно установљење (нпр. првенствени циљ 
Академије је неговање мађарског језика, на њега су 
утицала путовања у Енглеску, сматрао је важним развој 
саобраћаја / фабричке индустрије). 
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. 

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. Снабдевање робом у Кадарово доба   (кратак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини открива противречност између 
снабдевања робом и животног стандарда у Кадарово 
доба. 
Одговор коришћењем извора упућује на битне 
повезаности (нпр. насупрот несташице робе систем је 
опстајао по сопственом моделу и настојањима или то је 
била последица планске привреде). 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П: Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С: Утврђује временски период  Кадаровог доба (1956–
1988/89), или упућује на то да су ове појаве 
карактеристичне у 1960-80-тим деценијама у Мађарској. 

0–4 
[не може  
се дати:  

1 и 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. социјализам / комунизам, 
животни стандард, снабдевање робом, планска привреда. 

0–4 
[не може 
се дати:  

1 и 3] 

Употреба извора П: Кандидат у одговор уграђује информације из извора, и 
из тога изводи закључке. 
С: Утврђује оно што слика говори (нпр. несташица робе), 
и у вези тога даје битно установљење (нпр. то је било у 
супротности са настојањима система, у супротности са 
сликом самог система / његовом пропагандом, то је била 
последица планске привреде, тумачи појам привреде са 
недостатком, у том периоду су се већ могли правити 
вицеви на рачун система). 

0–4 
[не може 
се дати:  

1 и 3] 

 
 
 
 

П: Кандидат приказује противречност између 
снабдевања робом и животног стандарда у Кадарово 
доба, и открива разлоге тога. 
С: Утврђује да је у Кадарово доба  у односу на претходни 
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Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

период дошло до значајног побољшања, и у вези тога 
даје битно установљење (нпр. тумачи појмове „гулаш 
комунизам“ и „фрижидер социјализам“, то је био и 
политички циљ, то је у вези са револуцијом 1956, 
последица је била релативно задовољство / 
прихватљивост система / друштвена нагодба, конкретним 
примерима подупире своје тврдње: нпр. стамбена 
ситуација, трајни потрошачки артикли, снабдевање 
намирницама). 
С: Утврђује неке недостатке / тамне стране побољшања 
(нпр. проблеми са квалитетом, не смањује се заостатак за 
западноевроским земљама), и у вези тога даје битно 
установљење (нпр. узрок проблема је планска привреда, 
политика благостања доводи до задуживања) или 
утврђује једну битну чињеницу о улози хумора или 
пропаганде (нпр. хумор је функционисао као вентил за 
смањивање напетости, пропаганда је наглашавала успехе 
система, каракеристична је била извесна 
самоироничност), и у вези тога даје битно установљење 
(нпр. угњетавање је било блаже, Кадарова личност је 
имала велику улогу). 

 
 
 
 
 

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 

 
20. Ратне операције у Мађарској    (дугачак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује ратне операције у 
Мађарској у Другом светском рату. 
Одговор истичући суштину приказује како је Мађарска 
постала поприште ратних дејстава. 
Анализа открива привредне тешкоће осакаћене државе. 
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 датуме покушаја иступања из рата (15. 
октобар 1944.) и упућује на барем два просторна елемента 
тема (нпр. Ердељ [Тансилванија], Дебрецин, Хортобађ, 
Будимпешта, Прекодунавље, Стони Београд). 

0–4 
[не може 
се дати:  

1 и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П: Кандидат правилно употребљава опште, односно 
историјске појмове везане уз тему. 
С: Стручно користи следеће опште и конкретне појмове: 
нпр. рат, прекид ватре, поприште ратних дејстава, опсада.  

0–4 
[не може 
се дати:  

1 и 3] 
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Употреба 
извора 

П: Кандидат у одговор уграђује информације из датих 
извора, и из тога изводи закључке. 
С: Утврђује мишљење Лајоша Вереша (треба заузети 
јужне Карпате, Карпати би пружили одбрану од 
совјетског напада), и вези тога даје битно установљење 
(нпр. прелазак Румуније је створио нову ситуацију, одатле 
су очекивали совјетски напад, ратна операција је била 
неуспешна, Совјети су заузели Ердељ). 
С: Утврђује неку битну карактеристику података о 
губицима (нпр. совјетски губици су већи, бројно стање 
совјетских сила је било знатно веће), и у вези тога даје 
битно установљење (нпр. није успело да се заустави 
совјетско напредовање, Совјети су заузели Алфелд, то је 
била једна од највећих тенковских битки у рату, Немци су 
покривали повлачење преко Балкана). 
С: Утврђује неки елемент на мапи (нпр. Немци су 
планирали нападачку ратну операцију, хтели су да 
потисну Совјете иза Дунава, борба се водила за 
Прекодунавље), и установљава да је напад пропао. 

0–8 
[не може 
се дати:  

1и 5] 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П: Кандидат приказује ратне операције у Мађарској и њен 
покушај иступања из рата. 
С: Утврђује да је Хорти 15. октобар 1944. направио 
покушај иступања из рата,  и у вези тога даје битно 
установљење (нпр. покушај је био лоше припремљен, 
само је Далноки Миклош Бела прешао на другу страну, 
мађарска војска је наставила рат, Хортија су уклонили). 
С: Утврђује да су Совјети окупирали Будимпешту, и у 
вези тога даје битно установљење (нпр. на Хитлерово 
наређење је требали бранити град, немачко-мађарска 
војна сила је покушала да изврши пробој, нанета је велика 
штета).  
С: Утврђује да су Мађарску у априлу 1945. заузеле / 
ослободиле совјетске јединице, и у вези тога даје битно 
установљење (нпр. један део мађарске војске се повукао у 
Аустрију, и тиме се за Мађарску рат завршио, наводи 
губитке, тумачи двојни појам окупација-ослобођење). 
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 
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Места извора који се појављују у задацима (текст, слика, табела, график): 
3. задатак: erettsegifel.hu 
6. задатак: www.flickr.com, commons.wikimedia.org 
11. задатак: wikipedia.org 
12. задатак: www.freepress.net, www.fanpop.com, danielberhane.com, 

migrationobservatory.ox.ac.uk 
19. задатак: www.tte.hu 
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