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Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához 
 
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 сваки 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 упутству решења) 
Погрешан одговор: 0 бодова 
Одговор недостаје: 0 бодова 
 
0,5 бодова се може дати за елементе који су посебно означени у упутству. 
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Бодови за поједине елементе дати у упутству не могу се даље разлагати.  
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 упутству 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 једна укупном броју 
бодова).  
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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 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 
 
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 је у кандидатовој радњи написан дати број тачних елемената.  
1 бод се даје ако недостаје барем један од датог броја тачних елемената, али барем један је 
наведен. 
0 бодова се даје ако нема тачног просторног и/или временског елемента.  

      
Код кратких есеја просторни и временски елементи вреде по 1 бод, а код дугачких вреде 
по 2 бода.  
Наставник који исправља задатке у есеју 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 означава 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 есеј 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 кандидатов есеј 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. 
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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 проблем 
 
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 
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 дао ни тачно 
установљење.  

 
По једно познавање (информација) или повезаност може да се појави на више места у 
упутству као пример, 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 се један елемент може наћи у датом делу текста; И1 ако се оба 
елемента могу наћи у датом делу текста; посебно означавајући И1 и И1 ако се 
утврђивање и установљавање не налазе непосредно једно после другог, него у два 
различита дела есеја) тачну, односно – подвлачењем – нетачну анализу извора. 
Исто таки треба одредити 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. 
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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, 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 ЈЕДНОСТАВАН ОДГОВОР 
 
1. Стара грчка култура (Укупно 4 бода.) 

Опис Назив 
насеља 

Слово 
поред 
слике 

а) У доба процвата је била центар грчког света и 
класичне грчке културе. У центру града се издизала 
једна стрма стена која је на врху била равна, а на њој се 
после победничког рата против Персијанаца одвијала 
градња. Најзначајније дело је храм подигнут у част 
богиње заштитнице града и скулптура те богиње. 

Атина В 

б) Град који је основао Александар Велики био је центар 
културе у доба хеленизма. Изграђен је на основу тачних 
инжењерских пројеката, саобраћај су олакшавали 
широки путеви. Град је привлачио масе трговаца и 
туриста, чувени светионик је омогућавао да бродови 
могу пловити и после сумрака. 

Александрија А 

в) Центар је био Свети луг којег су окруживали хала са 
стубовима, камени зидови и ризнице полиса. Ту се 
издизао Зевсов храм, и ту су подизали споменике 
победницима игара које су редовно организовали у част 
врховног бога. Грци су за почетак рачунања времена 
сматрали прву записану годину одржавања игара. 

Олимпија Б 

(0,5 бодова по елементу.) 
г)  

 
 
 
(Тачан редослед 1 бод.) 
 

2. Средњовековно друштво (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
 
 
 
 
 

3. Средњовековна мађарска привреда (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) Карло I / Карло Роберт 
b) со 
c) A) 
d) Б) 
 
  

1. 2. 3. 

в a б 

Слово поред извора a) б) в) г) 

Редни број стручног израза 6. 1. 3. 2. 
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4. Енглеска уставна монархија (1 бод по елементу, укупно 3 бода.) 

Делови из  Декларације о праву Редни број 
гране власти 

a) „Hogy a bitorolt hatalom, t. i. a törvények ideiglenes hatályon 
kívül helyezése […] csupán királyi tekintély alapján […] 
törvénytelen.” 
а) „Да је узурпирана власт, односно привремено стављање закона 
ван снаге [...] само на основу краљевог ауторитета [...]незаконито.“ 

1. 

b) „Hogy az egyházi törvényszékeknek és más hasonló 
bizottságoknak vagy törvényszékeknek elrendelése, illetőleg 
felállítása törvénytelen és veszedelmes.” 
б) „Да је прописивање, односно постављање  црквених судова или 
других сличних већа или судова незаконито и опасно.“ 

3. 

c) „Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel bármely ürügy vagy 
kiváltságok alapján […] hosszabb időre és más módon, mint 
ahogyan a megajánlás megszabta vagy meg fogja szabni, 
törvénytelen.” 
в) „Да је подизање новца у име круне или под било којим изговором 
или на основу привилегије [...] на дуже време и на други начин, као 
што то одређује или ће одредити препорука, незаконито.“  

1. 

 
5. Ratio Educationis (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) Марија Терезија 
b) 2. 
c) сељаци / сељаштво или кмет / кметство 
d) нетачно 
 
6. Идеје XIX века (1 бод по елементу, укупно 5 бодова.) 
a) A) 3., Б) 4., В) 1.  
б) радништво / радници / радничка класа / пролетери  
в) Оба извора помињу несразмерност власничких односа / Оба извора сматрају да је 
управљање производњом у рукама једног уског, богатог слоја. (Прихватају се и други 
садржајно слични одговори.) 
 
7. Друштво у доба дуализма (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) … све касније удавале. 
б) … је порасла приликом рођења очекивана дужина живота. 
в) … повећао се број становника у главном граду. 
г) … нагло се повћао број оних који су се исељавали.  
(Прихватају се и други садржајно слични одговори, уколико се заснивају на изворима.) 
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8. Први светски рат (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 

Опис државе Редни број 
државе

а) Ранији савезници су спречили њено ширење на Балкану. Зато је и 
упркос деспотском уређењу ступила у савез са либералним, уставним 
силама. 

6. 

б) Њен циљ је био очување многонационалног царства. Зато је ступила у 
савез са својим суседом, најјачом силом у Европи. 

5. 

в) Глани циљ јој је била освета због једног пораза због којег је изгубила 
територију. Зато је зауставила колонијалне намере и склопила савез са 
највећом колонијалном силом. 

2. 

г) Прикључила се једном савезничком блоку зато што су је у 
колонијалним настојањима спречавале највеће колонијалне силе. У рат 
је ипак ступила на другој страни. 

4. 

 
9. Мађарска у Другом светском рату (1 бод по елементу, укупно 6 бодова.) 
a) 1944  
б) депоертација  
в) Совјетски савез  

Тврдња А) Б) В)
г) Мађарска влада је покушавала олабавити своју зависност од 
Немачке.  X  

д) Мађарска је током рата често била под страном војном 
окупацијом. X   

ђ) Мађарска је постала ратна територија. 
   X 

 
10. Хладни рат (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) 1. 
б) гвоздена завеса 
в) 2., 3. 
 
11. Мађарска тржишна привреда (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) 3. 
б) 2. 
в) 2. 
г) 1. 
 
12. Мађарски Роми (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) висок проценат смртности / ниске (очекиване / просечне) године живота (Прихвата се 
и одговор у другој формулацији.) 
b) 2., 4. 
c) Још као јако млади почињу да пуше. (Прихвата се и одговор у другој формулацији.) 
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II ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ УЗ АНАЛИЗУ 
 

13. Корени ислама     (кратак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод.
Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује јеврејско-хришћанске корене 
ислама. Одговор коришћењем извора открива битне 
повезаности. 

0–2 

Оријентација у 
простору и 
времену 

О:Утврђује почетак рачунања времена по исламу (622) и један 
просторни елемент везан уз тему(нпр.свети град ислама је 
Мека, свети град Јевреја / хришћана / муслимана је Јерусалим, 
ислам је настао у Арабији, све три вере су настале на Блиском 
истоку).  

0–2 
 

Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 

К1: Стручно употребљава следеће опште и конкретне 
историјске појмове: нпр. ислам, једнобожачка вера, Коран, 
хришћанство. 

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:Утврђује да је ислам признао јеврејске и хришћанске 
пророке / верска учења,и у вези тога даје битно установљење 
(нпр.Мухамед је дошао у везу са Јеврејима и хришћанима; 
Мухамеда сматрају за последњег пророка / „печатом 
пророка“; ислам себе сматра за испуњење ранијих изјава; 
ислам признаје и Библију за свету књигу / Јевреје и хришћане 
сматра за „народе књиге“; ислам и Исуса сматра само за 
пророка). 

0–3 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје, 
критичко 
размишљање и 
сконцентрисањ
е на проблем 

Д1:Утврђује да је ислам слично хебрејској вери и 
хришћанству монотеистичка вера, у вези тога даје битно 
установљење (нпр. према учењу ислама њихов бог је исти  са 
Јеврејским / хришћанским – „Аврамов Бог“; ислам одбацује 
да је Исус бог / Свето Тројство; ислам је вера преобраћања – 
за разлику од јеврејске / слично хришћанској).  

0–3 
 

Д2:Записује да је Коран света књига ислама, и у вези тога даје 
битно установљење (нпр. према предању арханђел Гаврило је 
диктирао Мухамеду / Мухамед је преносио божије откровење; 
по садржају у многим стварима личи на Библију; у три вере / 
светим књигама се појављују слични верски прописи: нпр. 
пост, ходочашће, милостиња). 

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. Националсоцијализам    (кратак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује карактеристике средстава 
контролисања друштва и нацистичке пропаганде у 
нацистичкој Немачкој. 
Одговор коришћењем извора открива битне повезаности. 

0–2 

Оријентација у 
простору и 
времену 

О: Утврђује да је Хитлер 1933. дошао на власт у Немачкој. 0–2 
 

Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 

К1: Стручно употребљава следеће опште и конкретне 
историјске појмове: нпр. друштво, власт, пропаганда, 
националсоцијализам / нацизам. 

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:Утврђује један битан елемент са слике (нпр. нацистичка 
диктатура је средњошколце васпитавала као војнике / 
навикавала на дисциплину; диктатура је приморавала ђаке да 
учествују на државним манифестацијама; нацистичка 
омладинска организација је имала Хитлерову посебну 
наклоност), и у вези тога даје битно установљење (нпр. тако 
су млади прихватили нацистичку идеологију; припремало је 
младе за рат; манифестације су служиле и за васпитање за 
верност Хитлеру; ни образовање није било ослобођено од 
нацистичке идеологије; укинули су традиционалне цивилне 
организације). 

0–3 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје, 
критичко 
размишљање и 
сконцентрисањ
е на проблем 

Д1:Утврђује да је нацистичка држава била тоталитарна 
диктатура, и у вези тога даје битно установљење (нпр. нису 
поштовали / кршили су основна људска права; насилничке 
организације / тајна полиција је држала друштво у страху; 
јачањем антисемитизма су формирали слику о непријатељу; 
сва власт се сконцентрисала у Хитлеровим рукама / формирао 
се култ Фирера). 

0–3 
 

Д2:Утврђује једну од карактеристика нацистичке пропаганде 
(нпр. одржавали су масовне манифестације; укинули су 
слободу штампе; користили су модерна средства – радио и 
филм), и у вези тога даје битно установљење (нпр. пропаганда 
у једном правцу је желела да докаже истину нацистичке 
идеологије; успешне масовне манифестације – нпр. 
Олимпијада у Берлину, партијски дани у Нирнбергу – су 
приказивали славу нацизма; техничке иновације су такође 
ојачавале поверење према нацистима; основали су посебно 
министарство за пропаганду).  

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. Спољна политика Матије Хуњадија   (дугачак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује  спољну политику Матије 
Хуњадија. Одговор коришћењем извора открива битне 
повезаности. 

 
0–2 

Оријентација у 
простору и 
времену 

О1: Утврђује да је Матија владао 1458–90. 0–2 
О2: Утврђује барем два просторна елемента (нпр. опсада 
Беча, заузимање Моравске / Шлезије, јужна линија 
пограничних тврђава, битка код Кењермезеа, вишеградска 
краљевска палата).

0–2 

Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 

К1: Стручно употребљава следеће опште историјске 
појмове: нпр. краљ, наслеђе / династија, освајање / ширење, 
мир. 

0–2 
 

К2: Стручно употребљава следеће конкретне историјске 
појмове: нпр. црна војска, (ванредни) ратни порез, 
погранична тврђава, Света круна. 

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 битан елемент из текста (нпр. Матија 
оправдава свој напад верском супротношћу / јеретизмом, 
чешки краљ оптужује Матију жељом за влашћу), и у вези 
тога даје једно суштинско установљење (нпр. Матија је 
покушао да освоји Чешку, изговор за чешки рат је био 
хуситизам, један од Матијиних циљева је било стицање 
титуле изборног кнеза). 

0–3 
 

И2: Утврђује суштину текста (нпр. Матија је желео да 
спречи наслеђивање Хабсбурговаца у Мађарској; 
Фридрих / Хабсбурговци испрва нису признавали Матију за 
мађарског краља),  и у вези тога даје једно суштинско 
установљење (нпр. Матија је већ приликом ступања на 
престо требао да се бори против Хабсбурговаца; Матија је 
заузео велики део Аустрије / Беч; Матија је безуспешно 
настојао да стекне царску круну; Матија је желео да 
припреми наслеђе за Ивана Корвина). 

0–3 
 

И3: Утврђује суштину текста (нпр. изасланика је 
одушевио сјај вишеградске палате),  и у вези тога даје једно 
суштинско установљење (нпр. грађевине су служиле да 
прикажу Матијину моћ; Матија је и ренесансним двором 
желео да докаже владарске врлине; брак склопљен са 
Беатрисом је био покушај оснивања династије). 

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

Д1: Записује да је Матија против Турака водио мировну / 
одбрамбену политику, и у вези тога даје једно суштинско 
установљењеу (нпр. појачао је линију пограничних 
тврђава; између себе су поделили раније тампон-државе / 
Босну; у том периоду није било значајног турског напада 
на Мађарску; одбили су турске упаде).  

0–3 

Д2: Утврђује да је Матија одржавао сталну плаћеничку 
војску (црна армија), и у вези тога даје једно суштинско 
установљење (нпр. то је обезбедило спољнополитичке 
успехе; за то је требало повећати владареве приходе; 
војску су добрим делом формирали страни плаћеници). 

0–3 

Д3: Утврђује да су Матијини приходи увелико 
превазилазили приходе његових претходника / 
наследника, и у вези тога даје једно суштинско 
установљење (нпр. најзначајнији приход је био ванредни 
ратни порез; велики део прихода су били кметовски 
порези; опорезивање је изазвало незадовољство; то је 
ишло заједно са потискивањем сталежа).  

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 БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ / БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 33 
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16. Бетленова консолидација    (дугачак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује унутрашњо-политичку и 
привредну консолидацију за време док је Иштван Бетлен 
био председник владе. Одговор коришћењем извора 
открива битне повезаности. 

0–2 

Оријентација у 
простору и 
времену 

О1: Утврђује године када је Иштван Бетлен био 
председник владе (1921–31).  0–2 

О2: Упућује на тријанонске губитке територија. 0–2 

Комуникација, 
употреба стручне 
терминологије 

К1: Стручно употребљава следеће опште историјске 
појмове: нпр. народна скупштина, партија, гласачко право / 
гласање, инфраструктура.  

0–2 
 

К2: Стручно употребљава следеће конкретне историјске 
појмове: нпр. консолидација, зајам од Друштва народа, 
пенге, Мађарска народна банка.  

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 суштину извора (нпр. обезбеђивање 
ограниченог права окупљања), и у вези тога даје битно 
установљење (нпр. Бетлен је ограничио функционисање 
најзначајније опозиционе снаге; онемогућио је протесте 
против непопуларних мера; ограничавањем 
социјалдемократа је ојачао положај владајуће партије; 
одржао се вишепартијски систем, али је парламентаризам 
само ограничено функционисао; основна права слободе су 
се остваривала само ограничено). 

0–3 
 

И2: Записује један битан елемент из извора (нпр. Бетлен се 
оградио од екстремних политичких праваца / од 
револуционара; за циљ је поставио развој који се базира на 
историјским традицијама; Партија јединства је заступала 
хришћанске / националне  / конзервативне идеје), и у вези 
тога даје суштинско установљење (нпр. екстремни покрети 
су били забрањени; против екстремиста је употребио 
полицијска / кривично-правна средства; Партија јединства је 
добила већину на изборима; била је стабилна / несмењива 
владајућа партија; основали су је партија малих поседника 
и КНЕП). 

0–3 
 

И3: Утврђује суштину извора (нпр. влада је трошила 
значајне суме на инвестиције у инфрастуктуру / развој 
саобраћаја и телекомуникација),  и у вези тога даје једно 
суштинско установљење (нпр. то је једним делом омогућио 
зајам од Друштва народа; предуслов је била финанасијска 
консолидација; то је оправдавао и тријанонски губитак 
територија; то је допринело развоју привреде / њеној 
модернизацији). 

0–3 
 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје, 

Д1: Утврђује један битан елемент парламентаризма који се 
не појављује у изворима (нпр. Бетлен је сузио гласачко 
право; тајно гласање је било само у великим градовима; 
поново је успоставио горњи дом), и у вези тога даје једно 

0–3 
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критичко 
размишљање и 
сконцентрисање 
на проблем 

битно установљење (нпр. осигурао је на изборима 
доминацију владајуће партије; ојачао је конзервативни 
карактер система; спречио је радикалне промене; настао је 
ограничени парламентарни систем).  
Д2: Утврђује  један битан елемент финансијске 
стабилизације (нпр. узимање зајма од Друштва народа; 
оснивање Мађарске народне банке; увођење новчане 
јединице пенге), и у вези тога даје једно битно 
установљење (нпр. зајам од Друштва народа је омогућио 
државне инвестиције / увођење пенгеа; Народна банка је 
издала пенге; увођење пенгеа је зауставило инфлацију / 
поставило привреду на стабилну основу).  

0–3 

Д3: Утврђује једну чињеницу у вези привредних промена  
(нпр. делимично су условљене губитком налазишта 
сировина / распад тржишта Монархије; потиснуте су 
индустријске гране за чији рад су потребне сировине; 
модерне индустријске гране су почеле да се развијају; 
влада је помагала механизацију пољопривреде; развијао се 
туризам),  и у вези тога даје једно битно установљење (нпр. 
држава се опоравила од кризе после тријанонског мира; 
дошло је до промене привредне структуре; стабилизација 
привреде је припомогла политичку консолидацију; велика 
светска привредна криза је зауставила развој).  

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: A), Б), Г) pinterest.com; В) en.wikipedia.org 
2. задатак: http://www.uciimtorino 
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