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Упутство за исправљање писмених испитних задатака 
 
Задатак треба исправљати хемијском оловком црвене боје, према следећем. 

1. Тачан одговор        
2. Недостатак                  
3. Не припада уз решење, прелази дати обим            [    ] 
4. Груба грешка, садржајна грешка (подвлачење линијом)                       
5. Текст без смисла, логички, стилистички проблеми  

(подвлачење таласастом линијом)                                                 
6. Груба правописна грешка (подвлачење са две линије)     

(Груба правописна грешка 
- погрешно (неисправно писање малих и великих почетних слова 
- мешање ћириличног и латиничног писма 
- писање одричне речце „не“ 
- писање речи са извршеним гласовним променама, нпр. једначење по 

звучности.) 
 

За решење појединих делова задатка на радњу упишите и делимичне бодове који се за 
то додељују! 
 

I Исправљање и оцењивање једноставних задатака који захтевају кратак одговор 
 

Принцип оцењивања је да се одговори у кључу за решавање прихватају као добри.  
Тамо где упутство код конкретног задатка формулише тако да се прихвата и тачан 
одговор у другој формулацији, треба прихватити свако такво решење које је садржински 
идентично са датим одговором. Тамо где упутство код конкретног задатка формулише 
тако да се прихвата и други тачан одговор, треба прихватити било који такав одговор 
који је са стручне стране тачан. 
 
Код задатака где се од више елемената одговора треба изабрати тачно решење, у случају да 
се сви елементи подвуку или означе, одговор се не оцењује. Ако задатак дефинише број 
елемената који се очекују у одговору, а кандидат означи више од тога (али не све), онда треба 
оцењивати по редоследу како је написано. 
 
Личности, топографски подаци и изрази које се појављују у оквирним наставним 
плановима се оцењују само ако су написани тачно по правопису. 
За решења се више од максималног броја бодова, „наградни бодови” не могу дати. 
Због лоших или непотпуних одговора се бодови не одузимају. 
Од кључа за исправљање се може одступити само у посебно оправданом случају. 
Наставник који исправља треба писмено да образложи разлоге одступања. 
 
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 искључиво за елементе који су посебно означени у кључу. 
Бодови за поједине елементе дати у кључу не могу се даље разлагати.  
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Код конкретних задатака, добијени број приликом сабирања бодова за делове задатка не 
треба заокруживати, може бити нпр. 3,5 бодова.  
Код 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. 
 
Укупан број бодова код једноставних, кратких задатака треба уписати на задњу 
страницу радње, у одговарајуће поље ступца збирне табеле. 
Ако је укупни број бодова код једноставних, кратких задатака цео број, онда не треба 
ништа радити, а ако је разломак (одн. децималан број), онда га према математичким 
правилима заокружујемо на цео број (нпр. 23,5 бодова се заокружује на 24 бода).  

 

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

један кратак задатак који се односи на светску историју,  
један дугачак задатак који се односи на мађарску историју, 
један комплексни задатак. 

Задатак који се односи на светску историју и задатак који се односи на мађарску историју 
треба да се односе на различита раздобља. 
 
Оцењивање задатака у случају да је ученик лоше изабрао задатке:  

– ако је ученик решио три текстуална (есејска) задатка, али их је погрешно изабрао 
у односу на раздобље или тип задатка, тако треба вредновати да изгуби што мање бодова, 
односно треба исправити сва три решења, и узети у обзир она два, са тачним одговором, 
односно један, где је постигао већи број бодова;  

– ако је ученик решио више од три текстуална (есејска) задатка, али свој избор је 
означио једносмислено у табели, онда треба исправљати решења означених задатака и 
њихов број бодова узети у обзир; 

– ако је ученик решио више од три текстуална (есејска) задатка, али свој избор није 
означио једносмислено у табели, онда почињући од најмањег редног броја решеног 
задатка на основу правила избора треба оцењивати по растућем редоследу, нпр. у случају 
да је решио све текстуалне задатке треба исправљати задатке 13., 16. и 17. и њихов број 
бодова узети у обзир. 
Сваки започет задатак се сматра решеним, уколико ученик једносмислено није означио 
супротно. 
 
2. Вредновање, бодовање задатака 
 
Вредновање текстуалних задатака – аспекте вредновања, као и дате садржаје који им се 
придружују – треба извршити према кључу за исправљање. Према појединим 
аспектима постигнут број бодова треба уписати на листу задатка после тачкастих линија 
у дату табелу, а затим уз помоћ делиоца (2) израчунати испитни број бодова. Испитне 
бодове не треба заокруживати по сваком задатку. 
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a) Разумевање задатка 
 

2 бода се дају ако је кандидат за аспекте Откривање чињеница битних за догађаје ... 
и  Стицање знања, употреба извора од могућег броја бодова добио барем половину. 
1 бод се даје ако је кандидат за аспекте Откривање чињеница битних за догађаје ... и  
Стицање знања, употреба извора од могућег броја бодова добио мање од половине, 
али је добио барем 1 бод за неки од ова два аспекта. 
0 бодова се даје кандидат за аспекте Откривање чињеница битних за догађаје ... и  
Стицање знања, употреба извора није добио ни један бод. 

Ако је број бодова за разумевање задатка 0, онда укупан број бодова може бити само 0. 
 
b) Оријентација у простору и времену 
Упутство означава садржајне елементе који припадају овом аспекту вредновања са „О“. 
Код кратких есеја заједно треба вредновати просторне и временске елементе (О), а код 
дугачких есеја одвојено (О1 и О2). Код комплексних есеја треба бодовати три или четири 
елемента простор-време (О1, О2, О3 и О4). Уколико се у упутству набрајају примери, 
онда се од набројаних примера вреднује дати број или друго тачно решење које одступа 
од наведеног. 
 
2 бода се дају ако се у кандидатовој радњи налази дати број тачних елемената. 
1 бод се даје ако од датог броја тачних елемената недостаје барем један, али наведен 
је барем један. 
0 бодова се даје ако нема тачног просторног и/или временског елемента. 

 
Код кратких есеја се за просторне и временске елементе максимално може дати 
максимално по 1 бод, а код дугачких и комплексних се максимално може дати по 2 бода. 
Код комплексних задатака за компаративне комплекс есеје се за по 2 временска и 
просторна елемента може дати укупно 8 бодова, док се код комплексних есеја који 
обухватају више раздобља, зависно од теме есеја за временске или просторне елементе 
може дати по 2 бода, за други елемент 2 бода, значи укупно се може дати 6 бодова.  
Наставник који исправља задатке у учениковом решењу на конкретном место 
једносмисленим знаком означава тачно (Овреме, односно Опростор), односно 
нетачно решење (подвлачење). 
 
c) Комуникација, употреба стручне терминологије 
Упутство означава садржајне елементе који припадају овом аспекту вредновања 
означава са „К“.  
Код кратких есеја се за  опште и конкретне историјске појмове (К1) може дати 0, 1 
или 2 бода. Упутство очекује стручну употребу четири појма. Дати појмови се могу 
тумачити као примери. 
 

2 бода се дају ако у кандидатовом есеју има барем три стручно употребљена појма. 
1 бод се даје ако у кандидатовом есеју има један или два стручно употребљена појма. 
0 бодова се даје ако у кандидатовом есеју нема ни једног стручно употребљеног појма.  

  
Наставник који исправља учениково решење на конкретном месту једносмисленим 
знаком означава тачну (), односно нетачну (подвлачење) употребу појмова. 
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Код дугачких и комплексних есеја посебно треба бодовати тзв. опште (К1) и 
конкретне (К2) историјске појмове. Код кратких есеја се 0, 1 или 2 бода додељују по 
већ наведеном принципу, а у кандидатово решење треба написати исте такве ознаке. 
За стилистички квалитет и правопис се и код кратких (К2) и код дугачких, односно 
комплексних есеја (К3) може доделити 0, 1 или 2 бода. 
 

2 бода се дају ако се састав састоји од реченица са смислом, текст је логично састављен, 
и у њему нема више од једне грубе стилистичке или правописне грешке. 
1 бод се даје ако је састав лоше конструисан, непропорционалан, са недостацима, или 
ако садржи више стилистичких или правописних грешака. 
0 бодова се даје ако је састав само скица набацаних речи, нема међусобно повезаних 
реченица, или у тексту има више грубих стилистичких или правописних грешака.  

 
d) Стицање знања, употреба извора, откривање чињеница битних за догађаје, 
критичко размишљање и сконцентрисање на проблем 
Бодовање аспеката вредновања Стицање знања, употреба извора (у упутству означено 
са И) и Откривање чињеница битних за догађаје, критичко размишљање и 
сконцентрисање на проблем (у упутству означено са Д) се врши на основу истих 
принципа. Садржајни елементи одговора се састоје из два дела: записивање неке 
чињенице и установљење које се уз то везује (било каква узрочно-последична или друга, 
повезаност у вези утврђене тврње). Примери који се код садржајних елемената налазе у 
загради (садржајни елементи који почињу скраћеницом „нпр.“) означавају да се може 
прихватити било који набројан, односно осим тога и други тачан елемент одговора. 
Дакле, довољно је написати један од наведених примера да би се добио максималан број 
бодова. Код кратких и дугачких задатака, односно комплекнсог есеја који обухвата више 
раздобља се за записивање једног тачног елемента даје 1 бод, за њему припадајуће тачно 
установљење 2 бода (за установљење се може дати и 1 бод, уколико је кандидатово 
установљење превише шематизовано, не истиче суштину или је нетачно); код 
компаративних комплексних есеја свака поједина анализа садржи три елемента: за 
записивање два извора који се упоређују, односно чињенице битне за догађаје по 1 бод, 
за њима припадајуће установљење се даје 2 бода (односно 1 бод), према следећем: 
 
Код кратких, дугачких и комплексног есеја који обухвата више раздобља: 

3 бода се дају ако је кандидат тачно записао једну чињеницу, и у вези ње дао тачно 
установљење. 
2 бода се дају ако кандидат није тачно записао чињеницу, али је у вези ње дао тачно 
установљење, или ако је тачно утврдио једну чињеницу, али му је установљење 
превише шематизовано, не истиче суштину, нетачно је. 
1 бод се даје ако је кандидат тачно записао једну чињеницу, и у вези ње није дао  
установљење, или није тачно утврдио чињеницу, установљење му је превише 
шематизовано, не истиче суштину, нетачно је.  
0 бодова се даје ако кандидат није тачно записао чињеницу, а није ни дао тачно 
установљење.  

 
Код компаративних комплексних есеја: 

4 бода се дају ако је кандидат на основу оба извора записао по једну чињеницу, и у 
вези њих дао тачно установљење. 
3 бода се дају ако је кандидат само из једног извора тачно записао чињеницу, али је у вези 
ње дао тачно установљење, или ако је кандидат на основу оба извора записао по једну 
чињеницу, али му је установљење превише шематизовано, не истиче суштину, нетачно је. 



Történelem szerb nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1711 írásbeli vizsga 6 / 19 2017. május 10. 

2 бода се дају ако је кандидат на основу оба извора записао по једну чињеницу, али 
није у вези њих дао тачно установљење, или ако је само из једног извора тачно записао 
чињеницу, а установљење му је превише шематизовано, не истиче суштину, нетачно 
је, или ако ни из једног извора није записао чињеницу, али је дао тачно установљење. 
1 бод се даје ако је кандидат само из једног извора тачно записао чињеницу, и није дао  
тачно установљење, или ни из једног извора није записао тачну чињеницу, а 
установљење му је превише шематизовано, не истиче суштину, нетачно је.  
0 бодова се даје ако кандидат није тачно записао чињеницу, а није ни дао тачно 
установљење.  

 
По једно познавање (информација) или повезано на више места може да се појави у 
упутству, али за сваки елемент се само за један аспект може доделити бод. 
Наставник који исправља есеј на конкретном место једносмисленим знаком означава 
(нпр. И1 ако је један елемент може наћи у датом делу текста; И1 ако се 
записивање и установљење могу наћи у датом делу текста; посебно означавајући И1 
и И1 ако се записивање и установљавање не налазе непосредно једно после другог, него 
у два различита дела есеја) тачну, односно – подвлачењем – нетачна решења. 
Исто тако треба означавати делимичне бодове за чињенице битне за догађаје (нпр. Д1). 
 
3. Обим текстуалних задатака 
 

Важна компетенција при састављању 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 после тачкасте линије – код кратких задатака 2-3 
реда, а код дугачких у 4-5 редова, и елементи одговора који се ту појављују могу да се 
вреднују. Елементи одговора који се налазе даље у следећим редовима не могу да се 
вреднују. 
 
4. Сабирање броја бодова за текстуалне задатке 
 
После детаљног исправљања задатака треба сабрати делимичне бодове, а затим укупан 
број бодова по задацима уз помоћ делиова (2) прерачунати у испитне бодове. Испитне 
бодове по задацима не треба заокруживати! Испитне бодове по задацима треба уписати 
у табелу која се налази на последњој страници радње (групе испитних задатака), и тамо 
их сабрати. Ако је укупан број бодова  

– цео број, онда ништа не треба радити; 
– децималан број, онда га треба заокружити на цео број према математичким 

правилима (нпр. 23,5 се заокружује на 24). 
 

 
III Утврђивање укупног броја бодова радње 

 
Саберите постигнути број бодова у I и II делу (заокружене на цео број)!  
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I КРАТКИ ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ ЈЕДНОСТАВАН ОДГОВОР 
 

1. Атина у старом веку (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) 3. 
b) порота / хелиеја 
c) гласање на цреповима / остракизам 
d) V век пре н.е. / 5. век п.н.е. 
 
2. Средњовековни монашки редови (0,5 бодова по елементу, укупно 4 бода.) 

 

извори везује се за 
бенедиктински ред 

везује се за 
фрањевачки ред 

везује се за 
оба реда 

a) X   
b)  X  
c)   X 
d)   X 
e)   X 
f) X   
g)  X  
h)  X  

 
3. Реформе Кароља Роберта I (Укупно 4 бода.) 
a) Један део / трећину прихода од рудника / урбуре су добили властелини. или Укинута је 
обавезна замена имања. (Прихвата се и други, садржајно сличан, тачан одговор.) (1 бод) 
b) Увођење новца који не губи на вредности / златан новац / форинта. (Прихвата се и 
други, садржајно сличан, тачан одговор.) (Укидање кварења новца се не може 
прихватити као тачан одговор.) (1 бод) 
c) портални порез (1 бод) 
d) 8. (0,5 бодова) 
e) 1. (0,5 бодова) 
 
4. Односи снага великих сила у XVIII веку (0,5 бодова по елементу, укупно 4 бода.) 

Ратови 
Рат за шпанско 

наслеђе 
Рат за 

аустријско 
наслеђе 

Слово парова знакова 
супротстављених коалиција a) C b) A 

Редни број територија које су 
резултатом рата промениле власника c) 1. d) 2. 

Назив покрајине (на мапи означене 
редним бројем) која је резултатом 
рата променила власника 

e) (Јужна / Аустријска) 
Низоземска 

f) Шлеска / 
Шлезија 

g) Француска, Хабсбуршко царство / Аустрија / аутријски Хабсбурзи (Прихвата се и 
одговор у обрнутом редоследу. Прихватају се и други тачни називи држава.) 
 
5. Насељавање у XVII–XVIII веку (Укупно 4 бода.) 
a) 2. (0,5 бодова) 
b) (слободног) сељења, пресељавања (Прихватају се и други, садржајно исти другачије 
формулисани одговори.) (0,5 бодова) 
c) Могли су да се уселе у унапред саграђена села / куће. (Прихвата се и други, садржајно 
сличан тачан одговор.) (1 бод)  
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d) Немци / Швабе (0,5 бодова) 
e) (римо)католичке (0,5 бодова)  
f) Рат против Турака / рат за повратно заузимање. (Прихватају се и други, садржајно 
исти другачије формулисани одговори.) (1 бод) 
  
6. Последице индустријских револуција (Укупно 3 бода.) 
a) (0,5 бодова по елементу) 
1. … ће бити мање загушења у саобраћају … 
2. … ће саобраћај бити мање бучан … 
3. … ће бити мање саобраћајних несрећа … 
4. … ће саобраћај мање штетити здрављу / загађивати околину … 
(Прихватају се и други, садржајно исти другачије формулисани одговори.) 
b) Нпр. биогориво се производи од биљака, од чега би могла и храна за људе. (1 бод) 
(Прихватају се и други, садржајно исти другачије формулисани одговори.) 
 
7. Расправа у вези Нагодбе (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) C) 
b) Пораз у борби за слободу (1848–49). / полагање оружја код Вилагоша. (Прихватају се 
и други, садржајно исти другачије формулисани одговори.) 
c) Дунавски савез / Конфедерација (план) (Прихвата се и одговорнаписан малим 
словима.) 
d) заједничке ствари (послови) 
 
8. Светска економска криза (0,5 бодова по елементу, укупно 3 бода.) 
a) 2.  
b) 3. 
c) 3. 
d) 2. 
e) 4., 5. 
 
9. Мађарска 1918–19. (Укупно 5 бодова.) 
a) (У случају тачног редоследа: 1 бод.) 

1. 2. 3. 4. 

B) D) C) A) 

 
b) Карољи Михаљ (0,5 бодова) 
c) 2. (0,5 бодова) 
d) независност / отцепљење од Монархије (Прихвата се и други друкчије формулисан 
тачан одговор.) (1 бод) 
e) Бела Кун (0,5 бодова) 
f) (Совјетска) Русија (0,5 бодова) 
g) Велика Британија / Уједињено краљевство, Француска, Италија (Прихватају се имена 
било које две државе) (0,5 бодова по елементу.)  
 
10. Европска интеграција (0,5 бодова по елементу, укупно 4 бода.) 

пре 1957. 1957–91 после 1991. 
C, G A, H B, D, E, F 
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11. Привредна политика у Ракошијево доба (Укупно 8 бодова.) 
a) B (0,5 бодова) 
b) D (0,5 бодова) 
c) A (0,5 бодова) 
d) сељаштво / сељаци, радништво / радници (Прихватају се и одговори у обрнутом 
редоследу) (0,5 бодова по елементу.) 
e) A  (0,5 бодова) 
f) колективизација / стварање произвођачких задруга (1 бод) 
g) предавање приноса (1 бод) 
h) Држава је откупљивала приносе по ценама које су биле мање од тржишне цене. / 
Приморавали су сељаке да предају приносе. (Прихвата се и други друкчије формулисан 
тачан одговор.) (1 бод) 
i) (Продубљивање) хладног рата. (Прихвата се и други, садржајно исти тачан одговор, 
односно спомињање догађаја из тог времена у вези хладног рата.) (1 бод) 
j) Радна снага је отицала у индустрију. / Један део сељаштва који је ступио у задруге је 
напустио привређивање. / Онемогућили су пољопривредну производњу. (Прихвата се и 
други, садржајно сличан тачан одговор.) (1 бод) 
 
12. Савремено мађарско друштво (0,5 бодова по елементу, укупно 3 бода.)  

Тврдња 1980–1990 1990–2001 2001–2011 
a) У највећем делу периода је званично 
била потпуна запосленост, а број 
запослених је ипак опадао.  

X   

b) Пооштравање пензијских прописа је 
показивало своје дејство.  
 

  X 

c) 1., 4.  
 

Тврдње Тачно  Нетачно 

d) У кругу младих је између 1990. и 2001. године у мањем 
проценту опао проценат оних који активно привређују од 
процента за целокупно становништво. 

  
X 

e) У смањењу процента оних који активно привређују у кругу 
младих, улогу је имало повећање школованости. 

 
X 
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II Текстуални задаци уз анализу 

13. Средњевековни цехови       (кратак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује стручно образовање које се 
одвијало у цеховима. 
Одговор коришћењем извора открива битне повезаности 
(нпр. цеховске занате се могло научити као шегрт, о 
наученом занату је сведочило прављење мајсторског ремек-
дела). 

 
 

0–2 

Оријентација у 
простору и 
времену 

О: Из одговора се види да су се цехови појавили у касном 
средњем веку (после прекретнице века) у (Западној и 
Средњој) Европи (и задржали су се још и у новом веку).  

0–2 
 

Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 

К1: Стручно употребљава следеће опште и конкретне 
историјске појмове: нпр. цех, град, мајстор, занат.  

0–2 
 

К2: Излагање је дато у реченицама, садржај је логично 
састављен. У одговору нема грубих стилистичких или 
правописних грешака.  

0–2 
 

Стицање знања, 
употреба извора 

И1: Записује суштину правилника дебрецинског златарског 
цеха (нпр. захтевали су прављење озбиљног мајсторског 
ремек-дела), и у вези тога даје битно установљење (нпр. то 
је доказивало да је дотични савладао све тајне мајсторске 
струке; то је осигуравало високи квалитет рада који се 
одвијао у цеху). 

0–3 

И2: Записује суштину шегртског уговора (нпр. значило је 
дугогодишњу обавезу, неко још у детињству постаје шегрт, 
за шегртске године треба платити), и у вези тога даје битно 
установљење (нпр. стручно образовање се одвијало у 
пракси, у радионици једног мајстора; шегрт је постао члан 
донаћинства, требао је да савлада све кораке радног 
процеса). 

0–3 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје, 
критичко 
размишљање и 
сконцентрисање 
на проблем 

Д1: Дефинише појам цеха (нпр. организација која штити 
интересе занатлија који се баве истом струком), и у вези тога 
даје битно установљење (нпр. цехови су се организовали по 
градовима, специјализацијом се повећавао број цехова, циљ 
је био ограничење конкуренције, расподела рада није била 
карактеристична, обично су правили производе високог 
квалитета). 

0–3 
 

Д2: Записује неке услове, који нису наведени у извору, да би 
неко постао мајстор (нпр. куповина заната, отварање 
самосталне радионице, женидба у мајсторову породицу, 
наслеђивање, одржавање гозбе, путовање), и установљавада 
су цехови због уског тржишта / осигуравања преживљавања 
ограничавали број мајстора. 

0–3 
 

Исти одговор се не може прихватити за два различита садржајна елемента 
(употреба, извора, чињенице битне за догађаје) и приликом бодовања. 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 20 
БРОЈ МОГУЋИХ ИСПИТНИХ БОДОВА 10 
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14. Немачка постаје велика сила      (кратак)  
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи открива узроке који су водили томе да 
Немачка постане велика економска сила. 
Одговор коришћењем извора открива битне повезаности 
(нпр. немачка радна снага је била релативно образована, у 
Немачкој су створили слободну бављења занатима). 

 
 

0–2 

Оријентација у 
простору и 
времену 

О: Записује да је јединствена Немачка створена 1871., и 
спомиње неке просторне елементе теме (нпр. Пруска 
претеже, територија Северно-немачког Савеза, важни 
индустријски региони / називи река). 

0–2 
 

Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 

К1: Стручно употребљава следеће опште и конкретне 
историјске појмове: нпр. занат, индустријска револуција, 
слободна конкуренција, капитал. 

0–2 
 

К2: Излагање је дато у реченицама, садржај је логично 
састављен. У одговору нема грубих стилистичких или 
правописних грешака.  

0–2 
 

Стицање знања, 
употреба извора 

И1: Записује један битни податак из табеле (нпр. 70–75% 
немачке деце је на прекретници XIX века ишло у школу, у 
односу на друге државе школованост је била висока), и у 
вези тога даје битно установљење (нпр. немачка радна снага 
је била релативно обучена и образована, то је допринело 
развоју науке). 

0–3 

И2: Записује једну битну чињеницу из занатског правилника 
(нпр. ствара слободу бављења занатима, укида ограничења 
која су прописали цехови), и у вези тога даје битно 
установљење (нпр. то повећава конкуренцију, слободна 
конкуренција резултира привредним повећањем, то 
привлачи страни капитал). 

0–3 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје, 
критичко 
размишљање и 
сконцентрисање 
на проблем 

Д1: Записује један битни разлог што Немачка постаје велика  
економска сила (нпр. стварање царинског савеза / царинске 
уније, откривање налазишта гвожђа и угља, изградња 
жељезничке мреже, постојање пловидбених река и морских 
лука, освајање колонија, немачки проналасци), и у вези тога 
даје битно установљење (нпр. то је било доба индустријске 
револуције, већ пре политичког јединства је створено 
унутрашње тржиште, у процвату је била металургија / 
машинска индустрија, формирали су се индустријски региони, 
развој саобраћаја је потпомогао трговину, колоније су 
осигурале сировине / тржиште са којег се узимало, проналасци 
су допринели ефикасбијој производњи / потпомогли рађање 
нових индустријских грана). 

0–3 
 

Д2: Записује један даљи разлоге од горе наведених што је 
Немачка постала велика  економска сила, и у вези њих даје 
битно установљење. 

0–3 
 

Исти одговор се не може прихватити за два различита садржајна елемента 
(употреба, извора, чињенице битне за догађаје) и приликом бодовања. 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 20 
БРОЈ МОГУЋИХ ИСПИТНИХ БОДОВА 10 
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15. Распад државе на три дела       (дугачак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује борбе Јована Запоље и 
Фердинанда, као и распад државе на три дела. 
Приказује важнија места борби. 
Указује на политичке околности које су довеле до распада 
државе на три дела. 
Кандидат у одговор користи, анализира изворе, и из тога 
формулише битна установљења и последице. 

 
 

0–2 

Оријентација у 
простору и 
времену 

О1: Записује временске границе догађаја (1526. Мохачка 
битка, 1541. пад Будима, распад државе на три дела).  0–2 

О2: Наводи називе три дела државе (краљевска Мађарска, 
Ходолтшаг / средишње територије под турском влашћу, 
Ердељ / територије источно од Тисе). 

0–2 

Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 

К1: Стручно употребљава следеће опште историјске појмове: 
нпр. краљ, наслеђивање престола, споразум. 

0–2 
 

К2: Стручно употребљава следеће конкретне историјске 
појмове: нпр. вазал, ратиште, равнотежа снага, избор два 
краља. 

0–2 
 

К3: Излагање је дато у реченицама, садржај је логично 
састављен. У одговору нема грубих стилистичких или 
правописних грешака. 

0–2 
 

Стицање знања, 
употреба извора 

И1: Записује један битни елемент из извора (нпр. родбинске 
везе Карла V / позивајући се на породични уговор 
[Хабсбурга и Јагелонаца] подржавао братовљев захтев на 
престо, обећао помоћ против Турака), и установљава да је 
мађарска државна скупштина / великаши Фердинанда 
изабрала за краља. 

0–3 
 

И2: Записује једну битан елемент са слике (нпр. Сулејман је 
Запољи поклонио круну / седећи примио Запољу), и у вези тога 
даје једно суштинско установљење (нпр. Запоља је постао 
турски вазал, од Турака је тражио помоћ против Фердинанда). 

0–3 
 

И3: Записује суштину извора (нпр. Запоља је варадинским 
споразумом признао Фердинанда, односно његово 
потомство, за свог наследника), и у вези тога даје једно 
суштинско установљење (нпр. то је могло да оконча расцеп, 
али Јаноша Жигмонда су после очеве смрти крунисали за 
краља, Запоља / Фердинанд није испоштовао споразум).  

0–3 
 

И4: Записује један битан елемент извора (нпр. Турци су 
натерали у бегство хришћанску ратну морнарицу; један део 
копнених јединица су побили, други део натерали у ропство; 
Турци су победили Фердинандову војску која је напала 
Будим), и у вези тога даје једно суштинско установљење 
(нпр. Фердинанд је напао позивајући се на кршење 
варадинског споразума,немачки неуспех је показао да 
Римско-немачко царство није у стању да заштити Мађарску 
од Турака, напад је дао разлог Турцима да заузму Будим). 

0–3 
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Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје, 
критичко 
размишљање и 
сконцентрисање 
на проблем 

Д1: Записује да је Лајош II је погинуо у Мохачкој бици, и 
даје једно суштинско установљење у вези наследства 
престола (нпр. мађарско племство је било подељено у вези 
будућности државе, дошло је до избора два краља).  

0–3 

Д2: Записује Запољине захтеве за престо, и у вези тога даје 
једно суштинско установљење (нпр. потивао се на документ 
решење из Ракоша, подржавала га је партија племства, 
његова војска није учествовала у Мохачкој бици,  био је 
ердељски војвода / угледан високи племић). 

0–3 

Д3: Записује да је Будим доспео у турске руке и у вези тога даје 
једно суштинско установљење (нпр. Сулејман је без борбе 
заузео тврђаву, Јаношу Жигмонду је поклонио територије 
источно од Тисе, због Хабсбуршко-турске равнотеже држава је 
постала стално ратиште / територија сукобљавања, распад на 
три дела се усталио на 150 година). 

0–3 

Д4: Самосталним знањем, тачним установљавањем, 
допуњава и потврђује своју анализу.  0–3 

Исти одговор се не може прихватити за два различита садржајна елемента 
(употреба, извора, чињенице битне за догађаје) и приликом бодовања. 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 36 
БРОЈ МОГУЋИХ ИСПИТНИХ БОДОВА 18 
 
16.  Друштвена политика у Кадарово доба    (дугачак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује друштвену, образовну и 
културну политику у Кадарово доба. 
Приказује важније предузете мере..  
Открива политичку и друштвену позадину предузетих мера. 
Кандидат у одговор користи, анализира изворе, и из тога 
формулише битна установљења и последице. 

 
 

0–2 

Оријентација у 
простору и 
времену 

О1: Записује временске границе Кадаревог доба (1956 – 
1988/89.)  0–2 

О2: Записује да је систем у Мађарској изграђен по угледу на 
совјетски. 0–2 

Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 

К1: Стручно употребљава следеће опште историјске појмове: 
нпр. култура, образовање, изградња станова. 

0–2 
 

К2: Стручно употребљава следеће конкретне историјске 
појмове: нпр. Кадарова понуда / „гулаш социјализам“, 
друштвено осигурање, 3Т. („tilt, tűr, támogat” = „брани, трпи, 
потпомаже“) 

0–2 
 

К3: Излагање је дато у реченицама, садржај је логично 
састављен. У одговору нема грубих стилистичких или 
правописних грешака. 

0–2 
 

Стицање знања, 
употреба извора 

И1: Записује повећање процента пензионера, и у вези тога 
даје једно суштинско установљење (нпр. то је било повезано са 
проширивањем круга осигураних, при крају тог доба у томе је 
већ играло улогу и старење друштва, то је довело до све већих 
државних издатака). 

0–3 
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И2: Записује једну чињеницу у вези државне изградње 
станова (нпр. до краја 1970-тих година им је број био у 
порасту, а при крају тог доба изградња је значајно опала), и у 
вези тога даје једно суштинско установљење (нпр. у позадини 
тога је већином била изградња панелских станова, растао је 
степен комфорта станова, смањила се закрченост становима, а 
често је и тако годинама требало чекати на стан, опадањ се 
може објаснити погоршаном економском ситуацијом). 

0–3 
 

И3: Записује један битни елемент извора (нпр. школе су за 
суштински задатак сматреале социјалистичко идеолошко 
васпитање, деца радника су имала предност, помагали су 
образовање оних који су били у лошој ситуацији),  и у вези 
тога даје једно суштинско установљење (нпр. у том добу је 
порасла школованост, у састављању уџбеника / материјала 
за учење улогу су играли и политички аспекти, држава је 
обезбедила бесплатно школовање). 

0–3 
 

И4: Записује један битни елемент извора (нпр. чак ни Ласло 
Немет / чувени писци нису смели да слободно објављују 
своја дела, књижевна дела су цензурисали, У Кадарово доба 
цензура је била блажа него у Ракошијево доба, и 
установљава да се политика 3Т („брани, трпи, потпомаже“) 
остварила и у културном животу. 

0–3 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје, 
критичко 
размишљање и 
сконцентрисање 
на проблем 

Д1: Записује суштину Кадарове нагодбе (прихватање 
режима, система, заузврат бољем животном стандарду) или 
записује да израз гулашкомунизам / фрижидерсоцијализам 
упућује на релативно благостање, и  у вези тога даје једно 
суштинско установљење (нпр. друштвеном политиком су 
покушавали да се заборави недостатак легитимности 
система, пораст благостања је допринео ојачавању система, 
водило је ка задуживању државе). 

0–3 

Д2: Записује једну чињеницу у вези породичне политике  
(нпр. увођење породичног додатка / дечијег додатка, 
повећање броја јаслица / забавишта), и у вези тога даје једно 
суштинско установљење (нпр. у позадини тога је стајало 
смањење броја рођења, имало је само прелазно демографско 
дејство). 

0–3 

Д3: Записује једну чињеницу у вези друштвене политике у 
Кадарево доба (нпр. плате / цене је већином одређивала 
држава, дозвољавала је окућнице сељацима, индустријске 
дозволе ситним занатлијама, функционисала је 
омладинским комунистичким организацијама, у 
синдикатским одмаралиштима обезбеђивала повољна 
летовања), и у вези тога даје битно установљење (нпр. није 
било значајних имовинских разлика, основни потрошачки 
артикли су свима били доступни, у великом делу тог доба је 
расла реална плата / животни стандард, у окућницама је 
била ефикаснија производња, дозвољавали су мања 
приватна предузетништва, што је било у супротности са 
социјалистичком идеологијом, омладинске организације су 

0–3 
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нудиле могућност за забаву, широким друштвеним 
слојевима је била доступна могућност да летују).  
Д4: Самосталним знањем, тачним установљавањем, 
допуњава и потврђује своју анализу.  0–3 

Исти одговор се не може прихватити за два различита садржајна елемента 
(употреба, извора, чињенице битне за догађаје) и приликом бодовања. 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 36 
БРОЈ МОГУЋИХ ИСПИТНИХ БОДОВА 18 
 
 
17. Народносно питање у Мађарској  (комплексни – обухвата више раздобља)  
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује однос противника реформи и 
мађарских влада према народносном питању у XIX веку и 
почетком XX века, према датим аспектима. Одговор 
коришћењем извора открива суштинске повезаности.  

0–2 

Оријентација у 
простору и 
времену 

О1: Записује брем две битна датума који се не појављују у 
изворима, али се везују за тему (нпр. увођење мађарског 
државног језика: 1844, априлски закони: 11. април 1848, 
.хрватско-мађарска нагодба: 1868, народносни закон). 

0–2 

О2: Приликом разраде теме пази на хронолошку структуру, 
догађаје о којима пише тачно везује за поједина раздобља. 0–2 

О3: Записује један просторни елемент теме (нпр. Мађарска 
је била део Хабсбуршке царевине, у пограничним деловима 
је била карактеристична већина народности, а у Алфелду / 
средишњим територијама карактеристична је већина 
мађарског становништва). 

0–2 

Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 

К1: Стручно употребљава следеће опште историјске 
појмове: нпр. закон, право, државни језик, народност. 

0–2 
 

К2: Стручно употребљава следеће конкретне историјске 
појмове: нпр. принцип једне политичке нације, либерални 
национализам, национална држава, народносни закон.  

0–2 
 

К3: Излагање је дато у реченицама, садржај је логично 
састављен. У одговору нема грубих стилистичких или 
правописних грешака. 

0–2 
 

Стицање знања, 
употреба извора 

И1: Записује један битни елемент извора (нпр. хрватски 
посланик је инсистирао на коришћењу латинског језика, није 
обраћао пажњу на протест Мађара због коришћења латинског 
језика), и у вези тога даје једно суштинско установљење (нпр. 
језик народне скупштине је већ тада био мађарски, Хрвати су 
као националну увреду доживљавали постављање мађарског 
за званични језик, постављање мађарског језика за државни 
језик је огледавало принцип политичке нације). 

0–3 
 

И2: Записује један битни елемент извора (нпр. противници 
реформи су народностима нудили држављанство / грађанска 
права / правну равноправност, у замену за права су очекивали 
родољубље), и у вези тога даје једно суштинско установљење 
(нпр. већина народносног становништва је припадала кметству, 

0–3 
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либерални национализам / то се огледавало у идеји једне 
политичке нације). 
И3: Записује да је одлука о народностима њима дала права 
да користе свој језик, и у вези тога даје једно суштинско 
установљење (нпр. за време борбе за слободу је двор 
народности усмеравао против Мађара, један део народности 
је дигао оружје против Мађара, мађарска влада је настојала 
да се измири са народностима, мађарска влада је препознала 
да је то услов независне мађарске државности; то је било 
попуштање у односу на априлске законе, али већ није дошло 
до реализације). 

0–3 
 

И4: Записује да је Хрватска у појединим стварима 
располагала самосталношћу, и у вези тога даје једно 
суштинско установљење (нпр. Хрвати су добили 
територијалну аутономију, признали су их као политичку 
нацију, Хрватска самосталност се могла објаснити 
историјским разлозима / персоналноунијском везом, 
располагала је сопственом владом и народном скупштином, 
у друге ствари је могла да се укључи путем својих 
представника које је послала у пештанску народну 
скупштину). 

0–3 

И5: Записује распуштање словачког удружења, и у вези тога 
даје једно суштинско установљење (нпр. мађарска влада 
није дозвољавала политичку делатност народносних 
удружења, бојала се од распростирања панславенских идеја 
које је подржавала Русија, административним средствима је 
ограничила организовање народности, повређено је право 
на удруживање.  

0–3 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје, 
критичко 
размишљање и 
сконцентрисање 
на проблем 

Д1: Записује да је Мађарска била вишенационална држава, 
и  у вези тога даје једно суштинско установљење (нпр. то је 
у првенствено била последица насељавања и настањивања у 
XVIII веку, у XIX веку због национализма / настојањима за 
националну државу је то изазвало тензије, при крају доба 
реформи већ је и у народносним круговима почело јачање 
националне свести) или карактерише народности (нпр. осим 
Хрвата, остале народности су располагале окрњеним 
друштвом, већина су били кметови, а и са верског аспекта је 
становништво  државе било шаролико).  

0–3 

Д2: Записује да у априлским законима народности нису 
добиле колективна права, и у вези тога даје једно суштинско 
установљење (нпр. мађарска влада се надала да ће се 
народности задовољити ослобађањем од кметства; 
народности су у пролеће 1848. на националним конгресима 
одбациле народносну политику мађарске владе, Срби и 
Румуни су захтевали територијалну аутономију, двор је 
народности усмеравао против Мађара, поједине народности 
су водиле оружане борбе против Мађара 1848-49.). 

0–3 

Д3: Записује један битан елемент закона о народностима из 
1868. (нпр. и даље је само мађарски сматран државним 
језиком, народностима је дао право коришћења језика), и у 

0–3 
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вези тога даје једно суштинско установљење (нпр. његово 
усвајање је иницирао Јожеф Етвеш, даљи живот појма нације 
из доба реформи је значило да се мерећи и европским 
мерилима сматрало либералним, народности су признали као 
културне нације, касније се нису увек тога држали / 
построжили су тај закон, један део народносног 
становништва / њихових вођа је био незадовољан тиме, 
међутим влада се одмах оградила од давања територијалне 
аутономије).  
Д4: Записује да је у том добу опао проценат народности / 
повећао се проценат Мађара, и у вези тога даје једно 
суштинско установљење (нпр. делом због асимилације / 
народности су се у већем пеоценту исељавале / Мађари су се 
удружили бољим животним околностима, мађарске владе су 
се надале асимилацији, путем закона „Лекс Апоњи“ су 
потпомогли асимилацију, напетост упркос томе није 
попустила. 

0–3 

Д5: Самосталним знањем, тачним установљавањем, 
допуњава и потврђује своју анализу.  0–3 

Исти одговор се не може прихватити за два различита садржајна елемента 
(употреба, извора, чињенице битне за догађаје) и приликом бодовања. 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 44 
БРОЈ МОГУЋИХ ИСПИТНИХ БОДОВА 22 
 
 
18. Држава Матије Хуњадија и Османска царевина  (комплексни – компаративни)  
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује уређење Османске царевине и државу 
Матије Хуњадија. У одговору упоређује два система према 
датим аспектима. Одговор коришћењем извора открива 
суштинске повезаности.  

 
 

0–2 

Оријентација у 
простору и 
времену 

О1: Записује да су Турци 1453. заузели Константинопољ или 
1456. су неуспешно опседали Београд. 0–2 

О2: Записује године Матијине владавине (1458–90). 0–2 
О3: Записује једну географску карактеристику 
распростирања Османске царевине (нпр. распростирање је 
кренуло из Мале Азије, у Европи се распристирала на 
Балкану, освојила је Византијско царство, ставила је под 
своју контролу мореузе, њени вазали су били Молдавија и 
Влашка / Кримски канат, током освајања је стигла до јужних 
граница Мађарске). 

0–2 

О4: Записује један просторни елемент освајања Матије 
Хуњадија (нпр. поделио је Босну са султаном, јужне 
граничне тврђаве је вратио назад, освојио је Моравску и 
Шлезију / аустријске провинције). 

0–2 
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Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 

К1: Стручно употребљава следеће опште историјске појмове: 
нпр. владар, власт, војска, освајање. 

0–2 
 

К2: Стручно употребљава следеће конкретне историјске 
појмове: нпр. султан, спахија, јаничар, црна армија / 
најамничка војска. 

0–2 
 

К3: Излагање је дато у реченицама, садржај је логично 
састављен. У одговору нема грубих стилистичких или 
правописних грешака. 

0–2 
 

Стицање знања, 
употреба извора 

И1: Записује једну чињеницу на основу скице мапе 
Османске царевине (нпр. налазила се на граници Европе и 
Азије, у том добу је вршила освајања и у Европи, и у Азији), 
записује једну чињеницу на основу скице мапе која 
приказује Матијину државу (углавном се ширила у правцу 
запада, постала је значајна средњоевропска сила), и 
расветљава једну битну сличност / различитост у вези 
ширења две државе или положаја власти (нпр. обе су након 
освајања повећале своју територију, међусобно су склопили 
мир / једна наспран дуге су се поставиле у одбрану, 
Османска царевина се знатно више проширила, за кратко 
време је освојила значајне територије, била је војничка 
држава).  

0–4 
 

И2: Записује једну чињеницу на основу слике у вези турско-
османских односа према имањима (нпр. један део земље је 
остао да султан њоме директно рукује, један део земље је 
расподелио спахијама, имања која је дао спахијама могао је 
било када да узме назад), записује једну чињеницу у вези 
мађарских односа према имањима (нпр. значајне територије су 
биле у рукама барона, владар је поседовао само мањи део 
државне територије, поклањањем имања је осигуравао верност 
барона, Матија је повећао краљевска имања), и расветљава 
основну супротност између односа према имањима (у 
Османској царевини – у супротности са европским уређењем – 
власник све земље је био султан, није се формирало сталештво 
/ земљопоседничко племство. Матија је имао мање прихода од 
владарских имања). 

0–4 
 

И3: На основу слика записује једну битну чињеницу у вези 
османлијско-турске војске (главне јединице су формирали 
јаничари пешаци и спахије коњаници), на основу текста 
записује једну чињеницу у вези Матијине војске (нпр. 
састојала се од тешке коњице, лаке коњице и пешадије; била 
је најамничка војска), и расветљава на једну сличност или 
разлику између две војске (нпр. у обе војске су били  
најамници, значајни део турске војске су чиниле спахије које 
су добијале службена имања, у турској војсци није био 
карактеристичан / значајан број тешке оклопне војске, у обе 
војске су већ користили и пушке, за обе стране је одржавање 
војске било значајан издатак, султан је располагао већим 
приходима). 

0–4 
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Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје, 
критичко 
размишљање и 
сконцентрисање 
на проблем 

Д1: Записује да је султан располагао неограниченом / 
деспотском влашћу, записује једну чињеницу у вези 
Матијине владарске моћи (нпр. на почетку је владао заједно 
са сталежима, своју власт је појачао на штету сталежа), и  у 
вези тога даје једно суштинско установљење (нпр. султан је 
био и верски вођа – калиф, Матијина власт није била 
неограничена, у односу на европске односе тог доба Матија 
је располагао снажном владарском моћи).  

0–4 

Д2: Записује једну чињеницу у вези чиновничког система 
Османске царевине (нпр. била је развијена, чиновници су били 
потчињени, могућност за каријеру је била отворена и за оне 
који нису Турци / поданике ниског порекла), записује једну 
чињеницу у вези мађарских чиновника (нпр. Матија је бароне 
потиснуо у позадину, издигао је чиновнике средњег племства / 
оне који нису племићког порекла), и у вези тога даје једно 
суштинско установљење (нпр. за оба владара је било важно 
стручно знање / верност, мање је било важно порекло, 
одржавање чиновночког система је захтевало значајне суме). 

0–4 

Д3: Записује једну чињеницу у вези султанових прихода (нпр. 
били су већи од прихода европских држава, 
на  поданике хришћане је наметнуо посебан порез, значајни 
приходи су потицали од трговине), записује једну чињеницу у 
вези Матијиних прихода (нпр. значајно их је повећао, највећи 
део су чинили порези наметнути кметству / ванредни војни 
порез), и у вези тога даје једно суштинско установљење (нпр. 
султанови приходи су били знатно већи од Матијиних, у обе 
државе је важан чинилац снажне владарске моћи био висок 
приход).  

0–4 

Д4: Самосталним знањем, тачним установљавањем, 
допуњава и потврђује своју анализу.  0–4 

Исти одговор се не може прихватити за два различита садржајна елемента 
(употреба, извора, чињенице битне за догађаје) и приликом бодовања. 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 44 
БРОЈ МОГУЋИХ ИСПИТНИХ БОДОВА 22 
 
Места извора који се појављују у задацима (текст, слика, табела, график): 
2. задатак www.sguardosulmedioevo.org , www.basilicasantantonio.va, de.flickr.com 
5. задатак: mek.niif.hu 
8. задатак: www.killianbranding.com, dailysignal.com, mtviewmirror.com, en.wikipedia.org, 
commons.wikimedia.org, iconicphotos.wordpress.com 
10. задатак: Szocializmus és rendszerváltás. Magyarország története képekben III. Szerk. Gyurgyák János. Bp. 
2008. budapestposter.com  
12. задатак: Valuch Tibor: A jelenkori magyar társadalom. Bp. 2015. 
15. задатак: Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. Bp. 2009. 
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