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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 кратких задатака 
 

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 (есејских) задатака 
 
1. Избор задатка 
 
Оцењују се укупно два задатка:  

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

Два задатка треба да се односе на различита раздобља. 
 

Оцењивање задатака у случају да је ученик лоше изабрао задатке: 
– ако је ученик решио два текстуална (есејска) задатка, али их је погрешно изабрао 

у односу на раздобље, врсту задатка треба вредновати тако да при израчунавању укупног 
броја изгуби што мање бодова, односно треба исправити оба решења, и узети у обзир оно 
где је постигао већи број бодова;  

– ако је ученик решио више од два 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 два 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. и 16. 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 треба израчунати испитни број бодова (који је на средњем степену 
једнак укупном броју бодова).  
 

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 од могућег броја бодова није добио ни један бод. 

 

Ако је број бодова за разумевање задатка 0, онда укупан број бодова може бити само 0. 
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б) 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). 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 по 1 бод, 
а код дугачких максимално може дати по 2 бода.  
Наставник који исправља задатке у учениковом решењу на конкретном место 
једносмисленим знаком означава тачно (Овреме, односно Опростор), односно 
нетачно решење (подвлачење). 
 
в) Комуникација, употреба стручне терминологије 
Упутство означава садржајне елементе који припадају овом аспекту вредновања са К. Код 
кратких есеја се за опште и конкретне историјске појмове  (К1) може доделити 0, 1 
или 2 бода. Упутство очекује стручну употребу четири појма. Дати појмови се тумаче 
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 стручно употребљеног појма.  

 
Наставник који исправља у учениковом решењу на конкретном место једносмисленим 
знаком означава тачну (), односно нетачну (подвлачење) употребу појмова.  
Код дугачких 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 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 тешке 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.  

 
г) Стицање знања, употреба извора, откривање чињеница битних за догађаје, 
критичко размишљање и сконцентрисање на центар проблема 
 
Бодовање аспеката вредновања Стицање знања, употреба извора (у упутству означено 
са И) и Откривање чињеница битних за догађаје, критичко размишљање и 
сконцентрисање на центар проблема (у упутству означено са Д) се врши на основу истих 
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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. За записивање једног тачног елемента се даје 1 бод, а за установљење које је уз 
то се даје 2 бода (за установљење се може дати и 1 бод, уколико је кандидатово 
установљење превише шематизовано, не истиче суштину или је нетачно) по следећем: 
 

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.  

 
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 установљавање 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 дате делимићне 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 – код кратких задатака у 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, испитне бодове по задацима треба уписати у 
табелу која се налази на последњој страници радње (групе испитних задатака), и тамо их 
сабрати. 
 

III Утврђивање укупног броја бодова радње 
 
Саберите постигнути број бодова у I и II делу.  
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I КРАТКИ ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ ЈЕДНОСТАВН ОДГОВОР 
 

1. Грчка култура. (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
Класично доба: В, Д     Доба хеленизма: А, Ђ  
(Прихвата се и ако су слова у обрнутом редоследу.) 
 

2. Средњовековни градови (1 бод по елементу, укупно 3 бода.) 
Тврдње Слово поред 

извора 
a) Трговци који су пролазили кроз град, приликом доласка у град 
морали су да продају своју робу. 

B 

b) Градски ваздух чини слободним; онај ко се досели ослобађа се од 
правне власти властелина. 

C 

c) Грађанин је имао личну слободу, на првом степену му је могао 
судити градски суд. 

D 

 

3. Привредне реформе Кароља I (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) 3. 
b) Зато што је земљопоседник добио трећину прихода од закупа рудника / један део. / 
Зато што је код земљопоседника побудило интерес за отварање рудника. (Прихвата се и 
тачан одговор у другој формулацији.) 
c) (златна) форинта / форинта (Прихвата се и: кермецко злато.) 
d) 2. 
 

4. Просвећеност (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
Цитати Редни број 

појма 
a) „Minden állampolgárt meg kell, hogy illessen az a jog, hogy 
szavazhasson […], kivéve azokat, akik annyira alacsony helyzetben vannak, 
hogy úgy tekintendők, mint akiknek nincs szabad akaratuk.” 
„Сваки грађанин треба да има гласачко право [...], осим оних који су у 
толико ниском положају да може да се сматра да немају слободну 
вољу.“ 

5. 

b) „A törvényhozó hatalomnak joga van, és lehetősége kell, hogy legyen 
arra, hogy megvizsgálja, miként hajtják végre az általa hozott törvényeket.” 
„Законодавна власт има право, и треба да има могућност, да испита на 
који начин се спроводе закони које је донела.“ 

2. 

c) „A nép egészét kell, hogy illesse a törvényhozó hatalom. Minthogy 
azonban ez nagy államokban keresztülvihetetlen, és kis államokban is sok 
hátránnyal jár, a népnek a maga képviselői útján kell megtennie mindazt, 
amit maga nem tud megtenni.” 
„Законодавна власт треба да припада целом народу. Међутим, пошто 
је ово у великим државама неостварљиво, а у малим државама би било 
штетно, народ треба да преко својих представника уради све оно што 
сам не може урадити.“ 

1. 

d) „Vannak olyanok, akik születésüknél, gazdagságuknál vagy rangjuknál 
fogva kiválnak a többiek közül […]. [Ők] olyan testületet alkotnak, 
amelynek joga van a nép kezdeményezéseit megállítani.” 
„Постоје такви, који се на основу рођења, богатства или статуса 
одвајају од осталих [...]. [Они] сачињавају такво тело које ће имати 
право да спречи народне иницијативе.“ 

3. 
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5. Мохачка битка (1 бод по елементу, укупно 5 бодова.) 
Редни број дела 
слике 1. 2. 3. 4. 5. 

Слово под којим је 
борбена јединица B D E F A 

 
6. Идеје у XIX веку (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) 
Извор под А): конзервативизам   
Извор под Б): либерализам 
b) Француска револуција 
c) 1. 
 
7. Привреда у доба дуализма (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 

Тврдње A) B) C) D) 
а) Захваљујући процвату млинске 
индустрије, пшеница је све више извожена у 
прерађеној форми.  

  X 
 

b) Захваљујући регулацији река порастао је 
проценат обрадивих површина.  X    

c) У повезаности са преображајем обичаја у 
исхрани, пшеница је све више потискивала у 
позадину друге житарице.  

X   
 

d) Царинска политика европских држава и 
појава јефтине америчке пшенице су сузиле 
могућност извоза ван Монархије.   

 X  
 

 
8. Холокауст (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) 2. 
b) 3. 
c) 2. 
d) 1. 
 
9. Мађарска спољна политика између два св. рата (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) Враћање изгубљених територија / настањених Мађарима. / Преиспитивање мировног 
уговора. (Прихвата се и одговор у другој формулацији. Само ревизија / мировна ревизија 
се не прихвата као одговор.) 
b) 4. 
c) 1. 
d) 4. 
 
10. Европска унија (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) 1. 
b) 1. (Европски) Савет  2. (Европски ) Парламент 
c) 28  
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11. Мађарска привреда у XX веку (1 бод по елементу, укупно 8 бодова.) 
Тврдње Редни број 

извора 
а) Систем се трудио да подстиче људе на прековремени рад у оквиру 
званичног радног времена.  

5. 

б) Јавна имовина је постала основа привреде. 1. 
в) Понуда робе је била мања од потражње. 3. 
г) Током колективизације сељаштво је изгубило своју земљу. 1. 
д) Да би постигли релативно благостање, у Кадарово доба многи су 
имали додатно радно место.  

2. 

ђ) систем планског усмеравања / планска привреда / планско економисање 
ж) 2. 
з) 3. 
 
12. Цигани у Мађарској (0,5 бодова по елементу, укупно 2 бода.) 

Тврдња Мађарска 
породица 

Циганска 
породица 

Спољни 
свет 

a) Родитељи су се толико противили 
склапању брака, да нису ни отишли на 
свадбу. 

X   

b) Порекли су родбинску везу. X   

c) Породица је очекивала, да се жена која 
се код њих удала прилагођава обичајима, 
традицији. 

 X  

d) Оба члана пара су сврстали међу 
Цигане. 

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

Кандидат у оснoви приказује Лутерову критику 
црквене организације и материјалног стања. 
Одговор коришћењем извора открива битне 
повезаности (нпр. Лутер је одбацио власт папе). 

 
 

0–2 

Оријентација у 
простору и 
времену 

О: Записује да је почетак реформације 1517., и свестан 
је неких просторних веза теме (нпр. папинско седиште 
је у Риму, реформација је започела у Римско-немачком 
царству / кренула је из Витемберга, у Аугсбургу су 
формирали ставове вере). 

0–2 
 

Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 

К1: Стручно употребљава следеће опште и конкретне 
историјске појмове: нпр. реформација, бискуп 
(епископ), папа,  опроштајница (индулгенција).  

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 

И: Записује неке неке Лутерове тврдње (нпр. оспорава 
поглаварство папе у цркви, папа је само римски 
бискуп, папа је у истом рангу са осталим бискупима), 
и у вези тога даје битно установљење (нпр. папина 
власт не призилази из Библије, ставља под питање 
хијерархију / организацију католичке цркве, сабор 
(синод) сматра за водећу институцију цркве, 
проузроковао је расцеп цркве). 

0–3 

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

Д1: Записује да је критиковао цркву због њене 
имовине, и у вези тога даје битно установљење (нпр. 
то је у супротности са јеванђељским сиромаштвом, то 
је омогућило присвајање црквених добара). 

0–3 
 

Д2: Записује да је непосредни узрок издвајања 
реформације било продавање опроштајница, и у вези 
тога даје битно установљење (нпр. објашњава појам 
опроштајнице, папа је прикупљао новац за изградњу 
базилике Св. Петра, опроштајнице су отварале 
могућност за злоупотребу, Лутер сматра да грех може 
једино Бог да опрости). 

0–3 
 

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

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ / БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 17 
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14. Друга индустријска револуција      (кратак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи пише о променама које су настале 
у индустрији током друге индустријске револуције. 
Одговор коришћењем извора открива битне 
повезаности (нпр. за развој индустрије је био потребан 
огроман капитал). 

 
 

0–2 

Оријентација у 
простору и 
времену 

О: Записује да је друга индустријска револуција 
започела у другој половини XIX века почетак 
реформације 1517., и утврђује неке просторне везе теме 
(нпр. упућује на преуређивање односа снага у светској 
привреди, спомиње једну значајну индустријску 
територију, упућује на привредну улогу колонија). 

0–2 
 

Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 

К1: Стручно употребљава следеће опште и конкретне 
историјске појмове: нпр. индустријска револуција, 
монопол, фабрика, производња на покретној траци. 

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 

И: Записује један битни елемент у извору (нпр. банке 
су уложиле у индустрију, банке су вршиле контролу 
над индустријским предузећима), и у вези тога даје 
битно установљење (нпр. тако су се формирали разни 
монополи, банковни капитал и индустријски капитал 
су се стопили, нове индустријске гране су захтевале 
капитал, уместо малих предузећа су формирана велика 
предузећа). 

0–3 

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

Д1: Записује да су се распростирали нови извори 
енергије (нпр. електрична енергија, нафта), и у вези 
тога даје битно установљење (нпр. ступили су на место 
паре и угља, грађењем хидреелектрана и далековода 
струја није била скупа, пронађени су нови изуми – 
осветљење на струју, мотор са уунутрашњим 
сагоревањем, индустријска производња је тиме 
постала ефикаснија, формирали су свакодневни 
живот). 

0–3 
 

Д2: Записује укупно два од проналазака друге 
индустријске револуције (нпр. у саобраћају се поред 
жељезнице појавио и аутомобил / авион, појавио се 
електромотор, појавила се пластика, упућује на 
проналаске војне индустрије), и у вези њих даје битно 
установљење (нпр. порастао је значај производње 
челика, нова вучна грана је постала електротехника / 
хемијска индустрија, и војна индустрија је постала 
озбиљан наручилац, а истраживање је такође постало 
важна грана индустрије). 

0–3 
 

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

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ / БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 17 
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15. Питање кметства у доба реформи      (дугачак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује питање кметства 
(сељаштва) у доба реформи. 
Приказује замисли у вези откупа урбарских намета. 
Расветљује због чега је у доба реформи питање 
кмества постало једно од главних питања. 
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 доба реформи 
(1825/1830/1832– 1848).  0–2 

О2: Записује неке просторне компоненте дате теме 
(нпр. Мађарска је била део Хабсбуршког царства, 
епидемија колере је избила у северноисточном делу 
државе, државне скупштине су одржавали у 
Братислави). 

0–2 

Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 

К1: Стручно употребљава следеће опште историјске 
појмове: нпр. кмет, државна скупштина, сталештво, 
народ. 

0–2 
 

К2: Стручно употребљава следеће конкретне 
историјске појмове: нпр. питање кметства, откуп 
урбарских намета, грађански преображај / грађанско 
друштво, уједињење интереса. 

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 на основу извора 
(нпр. Сечењи је скретао пажњу на ниску ефикасност 
кулука, најамни рад је сматрао ефикаснијим од 
кулука), и у вези тога даје једно суштинско 
установљење (нпр. то је био један од разлога у корист 
ослобађања кметова, положај кметова / кулук је кочио 
привредни развој / развијање капиталне производње). 

0–3 
 

И2: Записује једну битну чињеницу на основу 
скициране мапе (нпр. на територији која је била погођена 
епидемијом колере је избиомустанак кметова, устанак је 
избио због мера које су предузете да се заустави колера / 
карантина), и у вези тога даје једно суштинско 
установљење (нпр. устанак је усмерио пажњу племића 
на питање кметства, питање кметства је на државним 
скупштинама доспело у центар, на скупштинама 1832-36 
присталице реформи су предлагале увођење 
добровољног откупа сељачких обавеза. 

0–3 
 

И3: Записује једну битну чињеницу на основу извора 
(нпр. Вешелењи је хтео кметовима да да права, хтео је 
да их начини слободним грађанима), и у вези тога даје 
једно суштинско установљење (нпр. формулише мисао 
грађанског преображаја / уједињења интереса, свако је 
равноправни члан модерног / грађанског друштва, то 
је значило брисање сталежа / сталешких привилегија). 

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

Д1: Записује једну битну чињеницу у вези кметова 
(нпр. они су образовали претежну већину друштва, 
нису располагали власништвом над земљом / 
политичким правима, били су дужни да услужују 
властелине, због распарчавања парцелапогоршао име 
се положај у том добу), и у вези тога даје једно 
суштинско установљење (нпр. сређивање њиховог 
положаја је постало централно питање на државним 
скупштинама, противници реформи су желели да 
укину кметство, умерени напредњаци су желели само 
да им побољшају положај, њихово ослобођење је било 
основни услов стварања националне државе. 

0–3 

Д2: Записује увођење увођење добровољног откупа 
сељачких обавеза, и објашњава његово значење (нпр. 
кмет се ослободио, ако је успео да се споразуме са 
властелином, тиме су кметови постали власник 
земљишта / слободни грађани, а уз то би ишло и укидање 
кметовских услуга) или у вези тога даје једно 
суштинско установљење (нпр. мало кметова су могли 
да се ослободе, кметови нису имали довољно капитала 
да би се ослободили). 

0–3 

Д3: Записује да се јавила мисао обавезног откупа 
урбарских намета / ослобађања кметства, и у вези тога 
даје једно битно установљење (нпр. тиме би кметови 
аутоматски постали власници земљишта / слободни 
грађани, то би ишло са укидањем кметовских услуга, 
покренуло питање државне накнаде племићима, што је 
иницирао Лајош Кошут, било је у Декларацији 
опозиције, прихваћено је априлским законима / током 
револуције.  

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. 
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1712 írásbeli vizsga 13 / 14 2017. május 10. 

 
16. Револуција 1956.        (дугачак) 
 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује циљеве револуције. 
Кандидат истичући суштину приказује догађаје 23. 
октобра 1956.  
Анализа открива околности избијања револуције. 
Кандидат у одговор користи, анализира изворе, и из 
тога формулише битна установљења и последице. 

 
 

0–2 

Оријентација у 
простору и 
времену 

О1: Записује да је револуција избила 23. октобра 1956. 
  0–2 

О2: Свестан је неких просторних елемената теме (нпр. 
места дешавања у Будимпешти, совјетска окупација, 
Мађарска је била део совјетског блока). 

0–2 

Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 

К1: Стручно употребљава следеће опште историјске 
појмове: нпр. диктатура, систем, комунизам / 
социјализам, демократија.  

0–2 
 

К2: Стручно употребљава следеће конкретне 
историјске појмове: нпр. планска привреда, реформски 
комуниста, совјетска интервенција, слобода говора / 
штампе.  

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 неке битне захтеве из првог дела извора 
(нпр. 
Повлачење совјетских трупа, враћање националног 
грба, успостављање националних празника), и у вези 
тога даје битно установљење да је револуција имала за 
циљ стварање независне државе. 

0–3 
 

И2: Записује неке битне захтеве из другог дела извора 
(нпр. вишепартијски избори, право на штрајк, слобода 
говора / штампе), и у вези тога даје једно суштинско 
установљење (револуција је за циљ поставила 
успостављање демократије, то се у Ракошијевом систему 
није остварило). 

0–3 
 

И3: Записује неке битне захтеве из трећег дела извора 
(нпр. рационализовање планске привреде, помагање 
сељака са малим газдинствима), и у вези тога даје 
једно суштинско установљење (нпр. нису одбацили 
социјалистички привредни систем, могли су да одрже 
државно / јавно власништво,  објављивали су 
равноправност облика власништва, политика „трећег 
путника“- не упоређује се ни са левичарима, ни са 
десничарима / пожуривали су решење које одговара 
мађарским односима. 

0–3 
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1712 írásbeli vizsga 14 / 14 2017. május 10. 

 

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

Д1: Записује да је револуција кренула као дефиле 
студената,  у вези тога даје једно суштинско 
установљење (нпр. више пута су дозвољавали и 
забрањивали, солидарност са Пољском, описује места 
/ путни правац демонстрација). 

0–3 

Д2: Записује да су демонстранти захтевали да Имре 
Нађ буде председник владе, и у вези тога даје једно 
суштинско установљење (нпр. његов ранији положај 
министра владе, говор Имреа Нађа, замисли 
реформских комуниста, несигурност партијског 
руководства). 

0–3 

Д3: Записује опсаду Радија или обарање Стаљиновог 
споменика, и у вези тога даје битно установљење (нпр. 
започео је оружани сукоб, партијско руководство је 
тражило совјетску интервенцију, циљ је био уклањање 
веће јавности / симбола система, уместо реформи већ 
је била реч о револуцији / борби за слободу).  

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. 
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Места извора који се појављују у задацима (текст, слика, табела, график): 
1. задатак: www.pinterest.com, freecoloringpages.co.uk, www.angelfire.com, sulinet.hu, 
twitter.com, www.flickr.com 
11. задатак: wikipedia.org 
a) 
1. http://www.dunamuzeum.hu/1956/images/orszagos/o_d01.jpg 
2. http://images.slideplayer.hu/6/5651486/slides/slide_22.jpg 
3.  
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_tortenete/c
h07s02.html 
4. http://epa.oszk.hu/01400/01466/00012/pdf/banyaszattorteneti_EPA01466_2011_02_07Az 
1950-esvek.pdf 
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