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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 који захтевају једноставан 

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 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 кључу решења) 
Погрешан одговор: 0 бодова 
Одговор недостаје: 0 бодова 
 
0,5 бодова се може дати за елементе који су посебно означени у кључу. 
Бодови за поједине елементе дати у кључу не могу се даље разлагати.  
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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 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, тако треба вредновати да изгуби што мање 
бодова, односно треба исправити сва три решења, и она два, односно један где 
је дао тачан одговор траба узети у обзир, 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 упутству за исправљање. Према појединим 
аспектима постигнут број бодова треба уписати на листу задатка после тачкастих линија 
у дату табелу, а затим треба израчунати укупни број бодова и уз помоћ делиоца (2) 
испитни број бодова. Број испитних бодова по задатку не треба заокруживати.  
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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). Код комплексних есеја треба бодовати три или 
четири просторна и временска елемента (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 је у кандидатовој радњи написан дати број тачних елемената.  
1 бод се даје ако недостаје половина датог броја тачних елемената, или има 

погрешних. 
0 бодова се даје ако нема просторног и/или временског елемента, или су они 

погрешни.  
 
Код кратких есеја просторни и временски елементи вреде по 1 бод, а код дугачких 

и комплексних вреде по 2 бода (односно у случају ређања са недостатком или грешком 
су по 1 бод).  

Међу комплексним задацима код компаративног комплексног есеја се за по 2 
временска и просторна елемента даје укупно 8 бодова, док се код комплексног есеја који 
обухвата више раздобља у зависности од теме задатка за временске или просторне 
елементе даје по два бода, а за други елемент 2 бода, значи укупно се може дати 6 бодова.  

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 ни једног стручно употребљеног 

појма.  
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Наставник који исправља есеј на конкретном место једносмисленим знаком 

означава тачну (), односно нетачну (подвлачење) употребу појмова.  
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 кандидатов есеј 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.  

 
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 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 
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 упоредних 
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.  
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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. 

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 
оба елемента 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 – нетачну анализу извора. 

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. Стари Рим (укупно 3 бода) 

а ) Место: Акцијум 
 Година: 31. п.н.е./пр. Хр.     (по елементу 0,5 бода) 
б ) Република (0,5 бода) 
ц ) Принципат (0,5 бода) 
д ) Прикривена аутократија у облику републиканске форме. / Војна диктатура која 
се позивала на народ. (Одговор може да буде тачан и у случају да се другачије 
формулише.) (1 бод) 

 
2. Средњовековно друштво (укупно 4 бода.) 

а) 1. (0,5 бода) 
б) Опстанак / Добили су земљу.; Добили су заштиту (Одговор је прихватљив и 
обрнутим редоследом као и другачијим формулисањем) (по елементу 0,5 бода) 
ц) 3. (0,5 бода) 
д) Плаћали су порез племићима и цркви. (бискупу) / Бискуп им је уједно био и 
земљопоседник. (Може да се прихвати другачије формулисан одговор. ) (1 бод) 
е) Порез су могли да дају у новцу или у производу. (Може да се прихвати 
другачије формулисан одговор.) (1 бод) 
 

3. Мађарска праисторија (по елементу 1 бод, укупно 4 бода.) 
а) Угрофински 
б) племе 
ц) двојна кнежевина 
д) шаман/талтош 

 
4. Рат за шпанско наследство (Укупно 4 бода.) 

 
а.) Која династија је  „ владајућа кућа 
царевог величанства „? 

Хабзбург 

б.) Која земља је држава „ 
најхришћанскијег краља „?  
 

Француска 

ц.) Коју државу извор назива „ 
Светим римским царством“? 
 

Римско – немачко царство/империја 

д.) На ком континенту су се налазили 
Индије? 

(Јужна/Средња-) Америка 

 (по елементу 0,5 бода) 
 е) Велика Британија је овако могла да контролише трговину на Средоземном 
мору. (1 бод) 
 ф) Холандија је била заштићена од напада Француске. / Хабзбурзи ће добити 
надокнаду због губитка шпанског престола. (1 бод) 
 ( У е) и ф) питању може да се прихвати другачије формулисани одговор, 
односно и други тачан одговор може да се прихвати.) 
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5. Габор Бетлен (Укупно 3 бода.)  
 
Тип кнежевских прихода                            Кнежевски извор прихода 
Приватни (племићки) извор прихода           а) деветина 
 царине 
 ковање новца 
Регалски приходи                                           б) најамнина рудника 
 ц) монополи  
 д) порези Саса / саски порези 
Извори прихода који су изгласани на 
скупштини                                      
 

Порези слободних краљевских градова 

 Војни порез 
(Одговори дати на б) и ц) могу да се замене.) 
(по елементу 0,5 бода) 
е) Прогнане протестантске занатлије је позвао у Ердељ. (1 бод) (Одговор може да се 
прихвати и ако је ормулисан на другачији начин) 
 
6. Прва индустријска револуција (Укупно 4 бода) 
а) Индија (1 бод) 
б) Због ширења парних машина / механизација / фабрика. (Одговор може да се 
прихвати и ако је ормулисан на другачији начин) (1 бод) 
ц) Због забране увожења памука није било сировине. ( Одговор може да се прихвати и 
ако је формулисан на другачији начин) (1 бод) 
д) Повећање наталитета; повећање потражње; укудање забране за увоз памука; 
јефтинија обрада памука 
( Међу наведенима било која два решења, било којим редоследом,и  другачије 
формулисано може да се прихвати.) ( по елементу 0,5 бодова) 
 
7. Мађарско друштво у доба дуализма (4 бода) 

Тврдња Подаци табеле 
потврђују да је 
тачно. 

Подаци табеле 
потврђују да је 
нетачно. 

Према подацима 
из табеле 
немогуће је 
установити. 

а.) Више од 
половине 
мађарског 
становништва 
располагало је 
сопственом 
имовином. 

  
 

X 

 

б.) 1% 
најимућнијих 
земљопоседника је 
поседовала више 
од половине 
укупног земљишта. 
 

 
 

X 
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ц.) 
Земљопоседници 
који су били 
националне 
мањине у просеку 
су поседовали мање 
имање (посед) од 
мађара. 
 

 
 

X 

  

д.) Од прилике 
једна трећина 
пољопривредника 
није поседовала 
земљиште. 
 

   
 

X 

(по елементу 0,5 бода) 
 е) цензусно (бирачко право) (1 бод) 
 ф) Због тога што је нижи цензус / у случају основног бирачког права могло је да 
гласа више народности. / Због тога што је међу мање богатим слојевима био већи однос 
народности. (Тачан одговор може да се прихвати и у случају да је формулисан на 
другачији начин.) (1 бод) 
 
8. Светска економска криза ( укупно 4 бода ) 
а) 3. 
б) 2. 
ц) 2. 
д) 1. (по елементу 0,5 бода) 
е) Пораст потражње је повећала цену акција, (што је изазвало новију потражњу). 

(1 бод) 
ф) Када би свака држава ово урадила, ни једна не би могла да извози. / Сужено је 
тржиште. / Нагомилале су се залихе које нису могле да се продају. (1 бод) 
 ( Дати одговори на е) и ф) могу да се прихвате иако су другачије формулисани )  
 
9.Ревизија (Укупно 8 бодова) 
 

Датум                  Слово/а 
извора 

 

а) 2. новембар 1938. Ф  
б) март 1939. Б Г 
ц) 30. август 1940. А Е 
д) април 1941. Ц  

  (Слова која су у једном реду могу да се замене) 
(по елементу 0,5 бодова) 
е) 3.  (0,5 бодова) 
ф) 3.  (0,5 бодова) 
г) 2. (0,5 бодова) 
х) Закарпатје (1 бод) 
и) Делвидек (Може да се прихвати : Војводина) (1 бод) 
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 Датум повећања области  Однос мађарског становништва у 
назад припојеним областима 

 

ј) 2. новембар 1938 84,4  
к) март 1939. 9,2  
л) 30. август 1940. 51,8  

(по елементу 0,5 бодова) 
 
10. Израел (укупно 4 бода) 
а) 
 

 1. карта 2. карта 3. карта 
Слово описа Ц Б Д 
Година 1967 1917-1918 1948 
    

 (по елементу 0,5 бодова) 
 б) (1956) револуција (и ослободилачка борба). (1 бод) 
 
11. Револуција 1956. (укупно 4 бода) 

а) (по елементу 0,5 бодова) 
А) 4. 
Б) 4. 
Ц) 2.  
Д) 5. 
Е) 6. 
Ф) 7. 

 
б) Пал Малетер (1 бод) 

 
12. Порески систем (по елементу 1 бод, укупно 4 бода.) 
а) општи порез на промет / ПДВ 
б) порез на лични доходак  
ц) осигуравање пензије / пензиони фонд / пензија 
д) здравствено осигурање / фонд здравственог осигурања / здравство 
Одговор на ц) и д) и у обрнутом редоследу могу да се прихвате. 
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II ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ ИЗЛАГАЊЕ 
 
13. Османско царство        (кратак) 
Аспекти Радње и садржаји Бодови 
Разумевање 
задатка 

Кандидат углавном приказује приходе османског султана. 
Одговор помоћу коришћених извора указује на суштинске 
узајамне везе. 

0-2 

Оријентација 
у  
простору и 
времену 

О Утврђује, да је временски период о коме се говори златно 
доба Османског царства, период географских открића 
/освајања у Мађарској/, и утврђује један просторни елемент 
теме (нпр. главни град Константинопољ/Истамбул – Мала 
Азија – и Балкан – матично подручје, источни базен 
Средоземног мора). 

0-2 

Комуникација, 
примењивање 
стручног 
језика 

К1 Стручно користи следеће опште и конкретне историјске 
појмове: нпр. леванатска трговина, султан, порез, 
земљопосед. 

0-2 

К2 Излагање се састоји од реченица, текст се логично 
надограђује. Одговор не садржи тешке језичке или 
правописне грешке. 

0-2 

 
Стицање 
знања, 
коришћење 
извора 

И1 Утврђује, да су од хришћана – а и од  Јевреја – очекивали 
порез по глави и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. 
за узврат за исте уживали су заштиту / верску трпељивост; 
ислам је хришћанство и јудаизам сматрао својим претечом; 
држава није била заинтересована за прелазак на ислам, ово је 
поспешивало освајање). 

0-3 

И2 Утврђује суштину извора (нпр. фалсификовали су 
султанове наредбе; корупција је била значајна) и у вези тога 
даје суштинску констатацију (нпр. да је узрок појаве била 
незаинтересованост / потчињеност / депотска овисност; 
последица појаве је смањење државних прихода / опадање 
привреде; са успоравањем освајања опао је број имања која су 
се могла даривати за службу). 

0-3 

Откривање 
чињеница које 
су образовале 
догађаје, 
критичко 
размишљање 
усмерено на 
проблем 

Д1 Утврђује, да је султан располагао са знатним имањем у 
државној својини (хас / кхас) и у вези тога даје суштинску 
констатацију (нпр. да је султан / калфа у приципу власник 
свих имања у Османском царству; а остала имања су доделили 
као службена имања; хас имања су постала највредније 
територије / градови са већим бројем становништва; царство 
је располагало са развијеном пореском евиденцијом). 

0-3 

Д2 Утврђује, да је султан имао приходе и од левантске 
трговине и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. 
поготово после освајања Блиског Истока; један од главних 
средишта био је Констатинопољ/Истамбул; у XVI веку 
левантска трговина почела је да опада)   

0-3 

Исти одговор не може да се прихвати приликом бодовања два посебна елемента 
садржаја (коришћење извора, фактори који утичу на исход догађаја) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 20 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 10 
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14. Колонизација         (кратак) 
Аспекти Радња, садржаји Бодови 
Разумевање 
задатка 

 Кандидат приказује привредне разлоге колонизације крајем 
XIX века и чињенице које су исту омогућиле. Одговор помоћу 
коришћених извора указује на суштинске узајамне везе. 

0-2 

Оријентација у 
простору и 
времену 
 

О Утврђује један битан временски елеменат теме (нпр. 
истовремено је у току и друга индустријска револуција, у току 
је након стварања националних држава, имаће улогу у Првом 
светском рату, ово је било доба империјализма / грађења 
царства), и један битан просторни елеменат (нпр. ширење 
Британске империје, главне веће силе које су колонизовале, 
Суески- / Панамски канал, подела Африке). 

0-2 

Комуникација, 
примењивање 
стручног 
језика 
 

K1 Стручно користи следеће опште и конкретне истроријске 
појмове: нпр. колонија, (друга) индустријска револуција, 
демографски бум / исељење, тешка индустрија / градња 
железнице / наоружање. 

0-2 

K2 Излагање се састоји од реченица, текст се логично 
надограђује. Одговор не садржи тешке језичке или правописне 
грешке. 

0-2 

Стицање 
знања, 
коришћење 
извора 

И1 На основу мапе утврђује, да су у том периоду била у току 
значајна међуконтинентална миграциона кретања народа и у 
вези  тога даје суштинску констатацију (нпр. исељеници су се 
насељавали на колонијама исељеника; исељење је текло са 
протеривањем / обесправљањем староседелаца; колонизација 
је омогућила и азијско исељење; исељеници су обезбедили 
радну снагу за САД / за привреду колонија на колонијама; у 
Европи се одвијао демографски бум). 

0-3 

И2 Утврђује, да је британске колоније / домине повезивао 
телеграфски кабел и са матичном земљом и међусобно,  и у 
вези тога даје суштинску констатацију (нпр. олакшао је и 
убрзао комуникацију / контролу колонија / привредне везе).  

0-3 

Откривање 
чињеница које 
су образовале 
догађаје, 
критичко 
размишљање 
усмерену на 
проблем у 
центру 

Д1 Утврђује, да је један од циљева колонизације био 
обезбеђивање извора сировине и тржишта и у вези тога даје 
суштинску констатацију (нпр. ово је поспешивала 
индустријска револуција; упркос колонизацији у бити текла је 
слободна трговина; ово је имало улогу у стварању савезничких 
система / у избијању Првог светског рата) 

0-3 

Д2 Утврђује предност Европе у наоружању / технологији и у 
вези тога даје суштинску констатацију (нпр. разлог томе је, да 
је почела да се развија друга индустријска револуција; развили 
су индустрију оружја, машинке; Велика Британија је владала 
морима света; трупе су се већ могле да се превозе железницом) 
или  
Утврђује утрку великих сила за колонијама и у вези тога даје 
суштинску констатацију (нпр. Велика Британија / Француска је 
желела да задржи своју империју; и Немачка је желела да 
стекне колоније; зато су колонизирали и безвредне територије; 

0-3 
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ово је имало улогу у стварању савезничких система / у 
избијању Првог светског рата)    

Исти одговор не може да се прихвати приликом бодовања два посебна елемента садржаја 
(коришћење извора, фактори који утичу на исход догађаја)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 20 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 10 
 
15. Систем власти Хабзбурговаца у Мађарској у XVI веку                              (дугачак) 

Аспекти Радња, садржај Бодови 
Разумевање 
задатка 
 

Кандидат углавном приказује политичко уређење и 
организовање одбране против Турака у Краљевини Мађарској 
у XVI веку. У свом одговору приказује и политичку улогу 
питања религије. Одговор помоћу коришћених извора указује 
на суштинске узајамне везе. 

0-2 

Оријентација у 
простору и 
времену 
 

O1 Утврђује расцеп државе на три дела  / пад Будима (1541) и 
утврђује још један елемент у времену (нпр. Турци нису успели 
да освоје тврђаву у Јегри (1552); могућност за појачање 
одбрамбеног система након пада Сигета (1566) дао је период 
након склапања мира у Једрену (Хадрианопољ). 

0-2 

O2 Утврђује најмање два елемента у простору (нпр. 
Краљевина Мађарска је била део Хабзбуршког царства / стоји 
под влашћу Хабзбурга; упућује на место пограничних тврђава 
/ капетанских управа; наводи називе три дела државе; седнице 
парламента одржавале су се у Братислави-Пожуну). 

0-2 

Комуникаци-
ја, коришћење 
стручне 
терминологи-је 
 

К1 Стручно користи следеће опште историјске појмове: нпр. 
двор, жупанија, одбрана, кмет. 

0-2 

K2 Стручно користи следеће конкретне историјске појмове: 
нпр. седница парламента, сталеж професионалних војника, 
пограничне тврђаве, реформација. 

0-2 

K3 Излагање се састоји од реченица, текст се логички 
надограђује. Одговор не садржи тешке језичке или правописне 
грешке. 

0-2 

Стицање 
знања, 
коришћење 
извора 
 
 

И1 Утврђује један битан елемент табеле (нпр. органи Мађарске 
били су фактички подређени органима царства; наводи 
централне органе Мађарске владе) и у вези тога даје суштинску 
констатацију (нпр. Представљао је апсолутистичка стремљења 
Хабзбурговаца; насталим институцијама управљали су 
Хабзбурзи; Намесништво је институција која замењује краља 
под вођством палатина; канцеларија је управљала јавном 
управом; комора се бавила финансијама, руковала је са 
приходом владара; централни управни органи Мађарске били 
су формално самостални; владар је настојао да царство буде 
јединствено). 

0-3 

И2 На основу делова извора утврђује једну чињеницу у вези 
финансијске позадине одбране од Турака (нпр. да су се 

0-3 
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сталешки редови Немачко-римског царства и остале 
хабзбуршке покрајине такође прихватиле удела у финансијској 
подршци; Хабзбурзи су имали значајне износе за одбрану 
ослањајући се на своје пространо царство) и у вези тога даје 
суштинску констатацију (нпр. Хабзбурзима је било у интересу 
да зауставе турску најезду; у Европи се на Мађарску гледало 
као на "одбрамбени бастион хришћанства"; финансијска 
подршка подстицала је мађарске сталеже на сарадњу са 
двором; мађарски сталежи без помоћи бечког двора нису могли 
да одрже пограничне тврђаве). 
И3  Утврђује један битан елеменат извора (нпр. са бесплатним 
радом кметова су желели да ојачају утврђења и у вези тога даје 
једну суштинску констатацију (нпр. и мађарски сталежи су 
учинили кораке у интересу одбране од Турака; терет одбране 
против Турака пребацили су на кметове / повећали су кулук). 

0-3 

И4  Утврђује један битан елемент извора (нпр. деценијама нису 
изабрали палатина; палатина је требало изабрати на седници 
парламента у року од годину дана) и у вези тога даје суштинску 
констатацију (нпр. краљ није живео у земљи /његово седиште 
било је у Бечу, у земљи га је представљао палатин; мађарски 
сталежи нису имли непосредан утицај на владара; због 
опасности од Турака у вршењу власти ипак су били приморани 
на услуге мађарских сталежа; у другом делу XVI века углавном 
су црквена лица дошла на место палатина као намесници). 

0-3 

Откривање 
чињеница које 
су образовале 
догађаје, 
критичко 
размишљање 
усмерену на 
проблем 

Д1 Утврђује да је облик управљања у земљи био сталешки 
дуализам  / монархија мађарских сталежа и изводи једну 
суштинску констатацију у вези тога (нпр. да су парламент и 
жупанија биле институције мађарских сталежа; извршну власт 
је имао владар; само је парламент имао право за разрезивање 
пореза и регрутовање / парламент је располагао са правом да 
изабере краља; жупанија је имала могућност да спречи 
извршење уредбе владара; за настанак закона било је потребно 
одобрење владара).   

0-3 

Д2 Утврђује један битан елемент организовања одбране од 
Турака који се не налази у изворима (нпр. у интересу одбране 
од Турака успостављене су капетанске управе/капетаније; 
изграђен је нови систем пограничних тврђава) и у вези тога 
даје суштинске констатације (нпр. да су капетанске управе 
спадале под надзор дворског ратног већа; у утврђењима су 
служили чланови сталежа војних редова и страних легионари, 
пограничне тврђаве су се континуирано модернизовале). 

0-3 

Д3 Утврђује једну чињеницу у вези са политичким значајем 
реформације (нпр. мађарско племство / значајан део друштва 
прихватило је реформатску веру; и сталеж војних редова био је 
реформатске вере) и у вези тога даје суштинску констатацију 
(нпр. и тиме су изражавали супротстављање са католичким 
Хабзбурзима; због опасности због турске претње Хабзбурзи 
нису могли да сузбију протестантизам; протестантизам се 

0-3 
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испреплитао са одбраном права сталежа).     
Д4 Своју анализу допуњује и поткрепљује својим самосталним 
знањем и констатацијама. 

0-3 

Исти одговор не може да се прихвати приликом бодовања два посебна елемента садржаја 
(коришћење извора, фактори који утичу на исход догађаја)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 36 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 18 
 
16. Демографија Мађарске у другој половини XX века  (дугачак) 
Аспекти Радња, садржај Бодови 
Разумевање 
задатка 

Кандидат углавном приказује демографске промене у 
Мађарској и разлоге истог од Другог светског рата до 
транзиције. Одговор помоћу коришћених извора указује на 
суштинске узајамне везе. 

0-2 

Оријентација у 
простору и 
времену 

О1 Утврђује временске границе Ракошијеве и Кадареве ере: 
Ракоши ера: 1948/49 – 1953/56, Кадарева ера: 1956- 1988/1989) 

0-2 

О2 Утврђује неки просторни елемент теме (нпр. за време 
диктатуре Мађарска је била део Совјетског блока, мигранти у 
највећем делу стижу из суседних земаља / из круга мађарске 
националне мањине). 

0-2 

 
Комуникаци-
ја, примењива-
ње стручног 
језика 
 

К1 Стручно да користи следеће опште историјске појмове: 
нпр. демографија, усељење, рађање, умирање. 

0-2 

К2 Стручно користи следеће конкретне историјске појмове: 
нпр. подршка породицама / додаци / надокнада за негу деце / 
помоћ за негу деце, остарелост / остарело друштво, 
запосленост жена / модел породице у којој двоје зарађују, 
друштвено осигурање / пензија / модернизација.   

0-2 

К3 Излагање се састоји од реченица, текст се логично 
надограђује. Одговор не садржи тешке језичке или 
правописне грешке. 

0-2 

Стицање 
знања, 
коришћење 
извора 

И1 Утврђује једну битну информацију са мапе (нпр. након 
Другог светског рата из суседних земаља било је миграције 
људи у Мађарску; из Мађарске било је миграције у Немачку / 
у суседне земље) и у вези тога даје суштинску констатацију 
(нпр. са  поново отцепљених територија дошли су Мађари; 
побегли су због угњетачке / асимилационе  политике суседних 
држава; Немци су се иселили из Мађарске; извршила се 
замена словачког и мађарског становништва   

0-3 

И2 Утврђује да је 1950-тих година повећан број рођења и у 
вези тога даје суштинску констатацију (нпр. један од разлога 
била је забрана абортуса; повећање броја становништва био је 
политички циљ; дугорочно није повећао број становништва – 
али је изобличио старосну конструкцију / резултирало је 
бројчано велике генерације; овај период се назива Ратко- ера). 

0-3 
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И3 Утврђује да је мајкама које су подизале децу припадало 
право на олакшице (нпр. надокнада за негу деце, одржавање 
радног односа / урачунавање),  и у вези тога даје суштинску 
констатацију (нпр. циљ предузете мере број рођења / повећање 
броја становништва у Кадаровој ери; број рођења  / 
становништва се није повећао значајно / у Кадаровој ери се 
није због овога повећавао).    

0-3 

И4 Утврђује, да је у време транзиције у Мађарску дошло много 
избеглица / миграната  и у вези тога даје суштинску 
констатацију (нпр. дошли су из редова Мађара из суседних 
земаља; избегли су због угњетачке / асимилационе  политике 
суседних држава; разлози њихове миграције били су и 
привредног карактера / због добробити; многи су побегли 
испред јужнословенских ратова). 

0-3 

 
Откривање 
чињеница које 
су образовале 
догађаје, 
критичко 
размишљање 
усмерену на 
проблем  
 
 

Д1 Утврђује, да је за време Другог светског рата Мађарска 
претрпела значајан губитак људи и у вези тога даје суштинску 
констатацију (нпр. Убијено је више стотина хиљада Јевреја; 
био је значајан војни губитак; због претварања у ратиште 
значајан је био и губитак цивилног становништва; депортовали 
су више стотина хиљада људи  у Совјетски савез). 

0-3 

Д2 Утврђује, да је у другој половини XX века у бити опао број 
рођења и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. разлог 
тога је да је школованост / запошљавање жена био у порасту  / 
касније склапање брака; ово је било у вези са општом 
модернизацијом друштва / ово су за цео развијени свет 
карактеристични токови).     

0-3 

Д3 Утврђује, да је од 1980-тих година почео пад демографије и 
у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. резултат тога је 
да друштво стари / проблеми пензијског система / изобличење 
тржишта радне снаге; стварно опадање је настало касније од 
природног опадања – због миграционог вишка; ово је било у 
вези са општом друштвеном модернизацијом / 
карактерситични токови за цео развијени свет).       

0-3 

Д4 Самосталним знањем, исправним констатацијама допуњује 
и поткрепљује своју анализу. 

0-3 

Исти одговор не може да се прихвати приликом бодовања два посебна елемента 
садржаја (коришћење извора, фактори који утичу на исход догађаја) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 36 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 18 
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17. Јавноправни однос између Мађарске и Хабзбуршког царства (комплексно – кроз 
векове) 
Аспекти Радња, садржај Бодови 
Разумевање 
задатка 

Кандидат углавном приказује развој јавноправног односа 
између Мађарске и Хабзбуршког царства између 1687 – 1970. 
Одговор помоћу коришћених извора указује на суштинске 
узајамне везе. 

0-2 

Оријентација 
у простору и 
времену 
 

О1 Утврђује најмање два основна датума у вези са темом пре 
него што је Марија Терезија ступила на трон (нпр. признавање 
признавање наследне монархије: 1687, Диплома Леополдинум: 
1691, седница парламента у Оноду / свргавање са трона: 1707, 
мир склопљен у Сатмару: 1711, прихватање Прагматичне 
Санкције: 1723). 

0-2 

О2  Утврђује најмање два основна датума у вези са темом након 
што је Марија Терезија ступила на трон (нпр. јемчити 
издвојеност Мађарске: 1741, владавина Марије Терезије: 1740-
1780, владавина Јосипа II: 1780 – 1790). 

0-2 

O3 Утврђује најмање два елемента у вези са темом (нпр. 
Трансилванија, Крајина, Братислава, Беч). 

0-2 

 
Комуникаци-
ја, коришћење 
стручне 
терминологи-
је 
 

К1 Стручно да користи следеће опште истроријске појмове: 
владар, власт, парламент, закон) 

0-2 

К2 Стручно користи следеће конкретне истроријске појмове: 
персонална унија, апсолутизам,  свргавање са трона, 
Прагматичка санкција). 

0-2 

К3 Излагање се састоји од реченица, текст се логично 
надограђује. Одговор не садржи тешке језичке или правописне 
грешке. 

0-2 

Стицање 
знања, 
коришћење 
извора 

И1 Утврђује једну битну информацију у вези мапе (нпр. 
Краљевина Мађарска се није заузела позицију у оквиру својих 
средњовековних територија; Трансилванија је остала издвојена 
територијална јединица, настала је Крајина као издвојена 
територијална јединица) и у вези са тим изводи једну 
суштинску констатацију (нпр. исту је равноправни став 
Мађарске сматрао незаконитим / увредом за мађарске сталеже; 
са одлуком владар је желео да слаби утицај сталежа; 
Трансилванија је могла да сачува свој унутрашњи друштвени 
ред; стварање Крајине образложили су са турском опасношћу; 
територијални интегритет Мађарске се није успоставио у 
посматраном периоду).    

0-3 

И2 Утврђује један битан елемент извора (нпр. мир склопљен у 
Сатмару је гарантовао издвојеност / слободу Мађарске у 
оквиру царства; забранио је даље оружане покрете; амнестирао 
је побуњенике), у вези с тим изводи суштинску констатацију 
(нпр. Ракоцијева борба за слободу није успела да избори 
потпуну независност; резултат Ракоцијеве борбе за слободу је 
да је у оквиру царства остала издвојеност Мађарске; Сатмарски 

0-3 
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мир је био резултат компромисне нагодбе владара и мађарских 
сталежа). 
И3 Утврђује чињеницу да је наслеђивање неподељиво  и у вези 
стим  изводи суштинску констатацију (нпр. да тиме закон 
одређује да царство сачињава једну целину са земљама 
Мађарске круне и територијом преко Лајте; са овим Законом 
између Мађарске и царства развио се чвршћи однос од 
персоналне уније; сталеж војних редова је ово прихватио због 
турске опасности). 

0-3 

И4 Утврђује један суштински елемент извора (нпр. да је владар 
дао обећање да ће по могућности боравити у Мађарској; 
гарантује за Мађарску да ће управљати са самосталним / 
споственим законима) и у вези с тим изводи суштинску 
констатацију (нпр. од 1526. године био је јавноправни проблем 
да су владари Хабзбурзи из Беча управљали са земљом / нису 
боравили у Мађарској; Марија Терезија је била у положају да 
је била принуђена због рата због наслеђивања; мађарски 
сталежи су пружили помоћ владару заузврат за своје 
бенефиције).    

0-3 

И5 Утврђује један битан елемент извора (Јосип II се није 
крунисао; по аутору песме краљевска власт углавном зависи од 
круне), и у вези с тим изводи суштинску констатацију (нпр. 
владар није желео да положи заклетву за испоштовање права 
сталежа која су наведена у условима крунисања; вечито 
краљевство је унапред лигитимисао његову власт; мађарски 
сталежи је изостанак крунисања ценио као увреду; Свету круну 
је Јосип II чувао у Бечу; на крају његове владавине су у 
свечаним околностима носили исту у Будим; Света круна је 
било заједничко оличење владара и сталежа; Јосип II није 
признавао мађарску издвојеност; Јосип II је сматрао да је 
Мађарска део свеопштег царства).    

 

Откривање 
чињеница које 
су образовале 
догађаје, 
критичко 
размишљање 
усмерено на 
проблем 

Д1 Утврђује да су 1687. године прихвтили закон о вечитом 
краљевству Хабзбуршке куће / одрекли су се права на слободан 
избор краља и у вези с тим изводи суштинску констатацију 
(нпр. ово су урадили због захвалности што се повратила Буда / 
због протеривања Турака; владар је приликом крунисања и 
даље био дужан да положи заклетву о правима сталежа; раније 
су Хабзбурзи владали као изабрани краљеви; услед одлуке 
значајно је ојачала власт према сталежу).   

0-3 

Д2 Утврђује да је првобитан циљ Ракоцијеве борбе за слободу 
био повраћај права сталежа / каснији циљ је био потпуна 
независност и у вези с тим изводи суштинску констатацију 
(нпр. образовали су самосталну државну организацију 
независну од Хабзбурга; под вођством Ракоци Ференца 
сачињавали су конфедерацију сталежа/ Ракоција су изабрали за 
везирског кнеза, седница парламента у Оноду је изрекла 
свргавање Хабзбурга са трона). 

0-3 
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Д3 Утврђује, да  је уношењем Прагматичне санкције у закон и 
на женску лозу се проширило вечито краљевство Хабзбурга и 
у вези с тим изводи суштинску констатацију (нпр. ово је било 
потребно зато јер се могло очекивати да Карло III неће добити 
сина; владар је тиме покушао да обезбеди наследство за Марију 
Терезију; заузврат за изгласање овог закона поново су признали 
издвојеност Мађарске).    

0-3 

Д4  Утврђује, да је Јосип II пре смрти повукао већину својих 
наредби и вези с тим изводи суштинску констатацију (нпр. на 
ово је био принуђен због  погоршања спољне и унутрашње 
политике; до краја његове владавине у земљи се веома повећао 
отпор сталежа; приликом ступања на трон новог владара / 
Леополда II поново је настао компромис између Двора и 
Мађарске; мађарски сталежи су се одрекли својих стремљења 
за независност; нови владар Леополд II престао  је са 
централистичком / просвећеном апсолутистичком владавином 
свог претка). 

0-3 

Д5 Самосталним знањем, исправним констатацијама допуњује 
и поткрепљује своју анализу. 

0-3 

Исти одговор не може да се прихвати приликом бодовања два посебна елемента садржаја 
(коришћење извора, фактори који утичу на исход догађаја)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА КОЈИ СЕ МОГУ ПОСТИЋИ У ЗАДАТКУ 44 
БРОЈ БОДОВА КОЈЕ ЈЕ МОГУЋЕ ПОСТИЋИ НА ИСПИТУ 22 
 
18. Реформација и католичка обнова                                 (комплексно – компаративни) 
Аспекти Радња, садржај Бодови 
Разумевање 
задатка 

Кандидат по датим аспектима углавном упоређује обнову по 
Лутеру и обнову католицизма. Одговор помоћу коришћених 
извора указује на суштинске узајамне везе. 

0-2 

Оријентација 
у простору и 
времену 
 

О1 Утврђује датум реформације по Лутеру; 1517.   0-2 
О2  Утврђује, да је католичка реформа кренула средином XVI 
века / након реформације; или Утврђује датум сабора у 
Триденту (1545 – 1563).   

0-2 

О3 У вези реформације Лутера и обновом католицизма 
утврђује најмање по један елемент у простору (нпр. Витемберг, 
Вартбург, Аугзбург, Шпајер, Рим, Тридент). 

0-2 

О4 Утврђује по један просторни елеменат у вези са 
проширењем евангелистичке и католичке вероисповести у 
раном модерном добу (нпр. северне територије Немачке, 
Скандинавија; Шпанија, Италија, Аустрија, Пољска, Баварска, 
Француска). 

0-2 

Комуникација, 
примењивање 
стручног 
језика 

К1 Стручно користи следеће опште историјске појмове: вера, 
вероисповест, образовање, култура) 

0-2 

К2 Стручно користи следеће конкретне историјске појмове: 
нпр. реформација, католик, евангелиста / лутеран, барок). 

0-2 
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К3 Излагање се састоји од реченица, текст се логично 
надограђује. Одговор не садржи тешке језичке или правописне 
грешке. 

0-2 

Стицање 
знања, 
коришћење 
извора 

И1 Утврђује сиже Лутерових теза које су наведене у извору 
(нпр. осуђивао је праксу индулгенција;  папа може да опрости 
само оне казне које је сам изрекао), утврђује сиже одлука 
сабора која су наведена у извору (нпр. одлучено је да се 
обуставе злоуотребе у вези са опроштајем; у вези са 
опроштајем одредили су већу дисциплину; институцију 
опроштења нису брисали) и у вези стим изводи упоредну 
констатацију (нпр. злоупотребе у вези са опроштајем 
осуђивала су оба аспекта; постојење пургаторија Лутер је 
негирао, док је католички прихватио исти).    

 
 
 

0-4 

И2 Утврђује један битан елеменат Лутеровог говора наведен у 
извору (нпр. по Лутеру сакраменти су знакови који поспешују 
веру; без вере не вреде ништа) утврђује један битан елеменат 
одлука сабора које су наведене у извору (нпр. негирање да је 
сакрамент основао Исус / њихов број / истинитост треба 
казнити са изопштењем) и у вези стим  изводи упоредну 
констатацију (свету тајну олтара и крштење обе вероисповести 
су прихватиле као свету тајну; Лутер је признавао само две 
свете тајне, док је католичка црква потврдила догму седам 
светих тајни; Лутер је негирао снагу свете тајне да прослеђује 
помиловање, док је исти католичка црква и даље тврдила). 

 
 
 

0-4 

И3 На основу слике утврђује да је унутрашњост 
евангелистичке цркве једноставна / пуританска, на основу 
слике утврђује да је унутрашњост католичке цркве китњаст / у 
барок стилу и у вези с тим изводи упоредну констатацију (нпр. 
изградња цркве је у случају обе вероисповести изражавала 
верске замисли; са једноставним унутрашњим простором 
протестантизам је желео да прикаже честит начин живота / док 
су католици китњастим / барокним унутрашњим простором 
цркве оглашавали славу Божију; евангелистичка замисао је у 
први план ставио више проповед, док је католичка црква 
желела да са црквеним окружењем утиче на чула).        

 
 
 

0-4 

Откривање 
чињеница које 
су образовале 
догађаје, 
критичко 
размишљање 
усмерену на 
проблем у 
центру 

Д1 Утврђује један аспект лутеранске реформе у односу на 
црквено уређење (нпр. верници су имали више утицаја на 
управљање верским животом; евангелистичке црквене 
општине располагале су са значајним самоуправама; укинути 
су монашки редови, нису прихватали папину власт); утврђује 
једну карактеристику католичког црквеног уређења (нпр. 
верским животом католика у бити су и даље управљали 
попови; црквена организација и даље је остала хијерархична; 
остали су монашки редови; учврстили су да је папа главни) у 
вези ових изводи упоредну констатацију (нпр. евангелистичке 
цркве радиле су у националним оквирима, док је католичка 
црква и даље остала изнад нација; хијерархичан систем је 
омогућавао делотворније наступање насупрот евангелистичкој 

 
 
 

0-4 
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организацији која је била више расцепкана; док су самоуправне 
традиције протестаната касније постале основе каснијим 
уставним политичким системима, за то време католичка 
хијерархија делотворно се прилагођавао апсолутистичким 
државним уређењима; на терторијама које су прешле на 
евангелистичку веру један део црквене имовине су 
секуларизовали, док је на територијама са католичком вером 
црква задржала своју имовину).    
Д2 Утврђује, да је важан циљ Лутерове реформе да се 
проповеда на националном језику, утврђује да је католичка 
реформа и даље задржала латински језик као црквени језик / 
омогућио је да се проповеда на националном језику и вези ових 
изводи упоредну констатацију (нпр. национални језик је од 
латинског језика делотворније помагао ширење 
вероисповести; насупрот латинског језика коришћење 
националног језика је омогућавао културу ширих слојева; 
национални језик је – насупрот латинског језика – омогућавао 
је повећање утицаја световних; латински језик је – насупрот 
националном језику – помагао очување културалног 
монополијума / хијерархије цркве; заједно са ширењем 
националног језика настали су преводи библије код обе 
вероисповести; поред националног језика и ширење штампања 
помогао је да учења вероисповести дођу до што више људи).    

 
 
 

0-4 
 

Д3 Утврђује једну битну чињеницу у вези са евангелистичким 
образовним- културалним животом (нпр. много се полагало на 
висок ниво образовања; основали су нове факултете / нове 
колегијуме), утврђује једну битну чињеницу у вези са 
образовним-културалним мерама католичке реформе (нпр. и 
католичка реформа је прописала висок степен образовања 
попова, у овом периоду отворене су нове католичке 
институције за образовне) и у вези ових изводи упоредну 
констатацију (нпр. и лутеранска реформација и католичка 
обнова сматрала је да је важан висок степен образовања попова 
/ унапредили су образовање и културални живот / помагали су 
ширење штампања; развој католичког образовања са 
закашњењем је пратио евангелистички; брзом ширењу 
евангелистичког учења насупрот католичког допринео је 
предност у развоју образовања; католичку веру је у почетку 
спречавала слабија позиција образовања у односу на 
евангелистичку; ширење штампања поспешивао је културални 
живот обе вероисповести).       

 
 
 
 

0-4 

Д4 Самосталним знањем, исправним констатацијама допуњује 
и поткрепљује своју анализу. 

0-4 

Исти одговор не може да се прихвати приликом бодовања два посебна елемента садржаја 
(коришћење извора, фактори који утичу на исход догађаја) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА КОЈИ СЕ МОГУ ПОСТИЋИ У ЗАДАТКУ 44 
БРОЈ БОДОВА КОЈЕ ЈЕ МОГУЋЕ ПОСТИЋИ НА ИСПИТУ  22 
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