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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 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 
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0,5 бодова се искључиво може дати за делове елементе који су посебно означени у 
упутству. 
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 кандидат 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 кандидат лоше изабрао задатке: 

– ако је кандидат решио два текстуална (есејска) задатка, али их је погрешно 
изабрао у односу на раздобље, врсту задатка треба вредновати тако да при израчунавању 
укупног броја кандидат изгуби што мање бодова, односно треба исправити оба решења, 
и узети у обзир оно где је постигао већи број бодова;  

– ако је кандидат 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 кандидат 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 кандидат 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 задатка 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 месту решења 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 
словом „К“.  
Код кратких есеја се за опште и конкретне историјске појмове  (К1) може се 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 месту решења 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 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 тврдње). Примери који се код садржајних елемената налазе у 
загради (садржајни елементи који почињу скраћеницом „нпр.“) означавају да се може 
прихватити било који набројан елемент, 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 се везује уз њега се дају 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 знање (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 месту решења 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). 
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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, 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. Јулије Цезар. (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) A) 3., Б) 4., В) 1. 
б)  

1. 2. 3. 
A В Б 

 
2. Средњовековна привреда и друштво (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) 2. б) 1. в) 1. г) 2. 
 
3. Владавина Карла I (Роберта) (0,5 бодова по елементу, укупно 3 бода.) 

Тврдња Извор 
A Б Обадва Ни један 

а) Налаже расподелу једне регалије (краљевог прихода). X    
б) Означава парцелу као основу плаћања пореза.  X   
в) Обезбеђује услове издавања трајног златног новца.   X  
г) Укида годишњу промену новца.  X   
д) Износ деветине установљава на 18 денара.    X 
ђ) Укида обавезну размену имања. X    

 
4. Просвећеност (1 бод по елементу, укупно 7 бодoва.) 

Део из Основног закона 
Слово поред 

цитата из доба 
просвећености

a) „A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén 
nyugszik.” 
a) „Функционисање мађарске државе се заснива на принципу 
расподеле грана власти.“  

В 

b) „Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi 
felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.” 
б) „ Нико се не може сматрати кривим све док није установљена 
правоснажном судском одлуком његова кривична одговорност.“ 

Г 

c) „Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait 
tiszteletben kell tartani.” 
в) „Треба поштовати основна неотуђива људска права.“ 

А 

d) „Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok […] 
választják.” 
г) „Посланике Народне скупштине бирају [...] грађани бирачи.” 

Е 

e) „A Kormány az Országgyűlésnek felelős.” 
д) „Влада је одговорна Народној скупштини (Парламенту).” 

Д 

ђ) 2., 3. 
 
5. Демографске промене у XVIII веку (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) Били су радна снага. / Повећавали су пореску основицу. (Прихватају се и други 
садржајно тачни одговори.) 
б) Пренасељеност. / Недостак земље. (Прихватају се и други садржајно тачни одговори.) 
в) 1. 
г) 3. 
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6. Прва индустријска револуција (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) 3. 
б) 2. 
в) жељезница / појава парне локомотиве (Прихвата се и: парњача) (Прихватају се и 
тачан одговор у другачијој формулацији.) 
г) Убрзао се транспорт робе. / Повећала се мобилност радне снаге. / прошириле су се 
тржишне могућности. (Прихвата се и други одговор сличног смисла.) 
 
7. Мађарска у доба реформи (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) 1. Ференц Келчеи  2. Иштван Сечењи  3. Лајош Кошут 
б) (сталешка) скупштина / Диета 
 
8. Други светски рат (1 бод по елементу, укупно 4 бода 
a) 2. 
б) 3. 
в) Аустрија 
г) Мађарска 
 
9. Последице тријанонског мира (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) 3., 4. 
б) Била је несташица сировина, или Сузило се откупно тржиште (Прихватају се и други 
садржајно тачни одговори у другачијој формулацији.) 
в) 3. 
 
10. Источни и западни блок (Укупно 3 бода.) 
a) 3. (1 бод)  
б) 1., 3. (0,5 бодова по елементу.)  
в) НАТО (Северноатлантски споразум или Северноатлантски војни савез) (1 бод) 
 
11. Кадарово доба (1 бод по елементу, укупно 5 бодова.) 
a) 3.  
б) 3.  
в) 2.   
г) 1.  
д) Очекивало се да прихвати систем. (Прихватају се и други садржајно слични тачни 
одговори.) 
 
12. Порези и доприноси (1 бод, укупно 4 бода.) 
 

Назив пореза Пореска основица Износ пореза 
Порез на додатну вредност Б Д 
Лични порез на доходак В Г 
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II ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ УЗ АНАЛИЗУ 
 

13. Реформатска црквена организација     (кратак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује реформатску црквену 
организацију. 
Одговор коришћењем извора открива битне повезаности. 

 
 

0–2 
Оријентација у 
простору и 
времену 

О: Калвинову реформацију поставља у XVI век, помиње 
барем један просторни елемент који се везује за 
реформатску цркву (нпр. Калвиново француско порекло, 
Женева као центар, Швајцарска, Холандија, Шкотска, 
поједини делови Мађарске, итд. као претежно реформатске 
територије). 

0–2 
 

Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 

К1: Стручно употребљава следеће опште и конкретне 
историјске појмове: нпр. реформација, реформат, 
протестант, црква. 

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 неке битне елементе из текста (нпр. боље је ако 
више њих држе власт у рукама, Бог кажњава тиране, 
институције које ограничавају краљеву власт су корисне), и 
у вези тога даје битно установљење (нпр. то је повезано са 
Калвиновим схватањем о људској кривици, то се назива и 
теорија о тиранству, Калвин одбацује апсолутизам и 
подржава принципа народне контроле / расподеле власти. 

0–3 

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

Д1: Утврђује да се на челу реформатске црквене општине 
налази бирано тело световњака (презбитерат), и у вези тога 
даје битно установљење (нпр. следи пример древне цркве, 
који произилази из принципа контроле / расподеле власти, 
свештеник је службеник / позваник црквене заједнице, и 
служи ко пример и за политичка уређења). 

0–3 
 

Д2: Записује једну другу битну чињеницу у вези 
реформатске црквене организације или њеним 
принципијеним основама (Калвин је бежећи из Француске у 
Женеву основао прву верску заједницу; у реформатској 
цркви нема хијерархије / поједине црквене општине су 
смосталне; реформатску цркву карактерише пуританизам; 
калвинизам се првенствено раширио у градовима; ширење 
калвинизма је било повезано са државним уређењем 
републике / отпором сталежа), и у вези тога даје битно 
установљење (нпр. управљао је верком заједницом у Женеви 
великом моралном строгошћу, а разлог томе је пример 
древне цркве / принцип расподеле власти / одбацивање 
традиција које нису библијске / одбацивање свештеничке 
светости; то карактерише једноставна унутрашњост цркве; 
једноставна црквена архитектура; одбацивање таштине; 
поштовање штедљивости / поштовање марљивог рада; то је 
повезано са градском самоуправом / материјалним 
интересима грађанства / развојем капитализма; спомиње 

0–3 
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један кокретни историјски догађај у којем је Калвинова 
реформација имала значајну улогу, нпр. борба за слободу у 
Низоземској, француски верски рат, енглески грађански рат, 
мађарски сталешки покрети). 

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 
 
 
 

14. Тројни савез        (кратак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује формирање Тројног савеза. 
Одговор коришћењем извора открива битне повезаности. 

 
0–2 

Оријентација у 
простору и 
времену 

О: Утврђује да се Тројни савез формирао 1882. а чланови су 
били Немачка, Аустроугарска монархија и Италија. 0–2 

 

Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 

К1: Стручно употребљава следеће опште и конкретне 
историјске појмове: нпр. Тројни савез, велика сила, 
интереси великих сила, одбрана. 

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 суштину текста (нпр. уговорне стране обећавају 
међусобну одбрану у случају да их Француска нападне),  и у 
вези тога даје битно установљење (нпр. тиме је и Италија 
постала члан савеза, Италија је због колонијалног питања 
дошла у сукоб са Француском, али ни тиме се није смањила 
напетост између Италије и Монархије, циљ је био да се 
Француска изолује).  

0–3 

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

Д1: Утврђује да је Тројном савезу претходио двојни савез 
Немачке и Аустроугарске, и у вези тога даје битно 
установљење (нпр. постојао је одбрамбени уговор против 
Француске и Русије, Немачка је насупрот Русији радије 
подржавала Монархију). 

0–3 
 

Д2: Утврђује једну другу битну чињеницу у вези настанка 
Тројног савеза или његовом значају (нпр. у његовом 
настанку је Бизмарк играо водећу улогу; томе је претходио 
конфликт Русије и Аустроугарске монархије на Балкану; 
убрзало је зближавање Француске и Русије / против њега је 
настала Антанта / само на кратак период је обезбедило 
изолацију Француске; убрзало је трку у наоружању, касније 
се савезу придружила и Румунија), и у вези њих даје битно 
установљење (нпр. Бизмарков циљ је изолација Француске / 
то је било обезбеђивање немачког јединства / његовим 
одласком је немачка спољна политика постала агресивнија; 
ширење Русије / Србија је претила територијалном 
јединству Монархије; Тројни савез и Антанта су се сукобили 
у светском рату / Немачка и Монархија су биле централне 
силе / Италија и Румунија су се повукле из савеза; Немачка 

0–3 
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је почела да изграђује флоту / израдио је Шлифенов план).  
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 
 
15. Оснивање мађарске државе    (дугачак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 
 

Кандидат у основи приказује  делатност (Светог) Стефана I 
у вези организовања цркве, и указује на њен политички 
значај. Одговор коришћењем извора открива битне 
повезаности. 

0–2 

 
 
Оријентација у 
простору и 
времену 

О1: Утврђује године владавине Светог Стефана I 
(997/1000/1001–1038). 0–2 

О2: Утврђује да је Естергом постао црквени центар, и записује 
још један просторни елемент дате теме (нпр. оснивање 
манастира у Панонхалми / Печвараду / Веспремвелђу, долазак 
мисионара из Римско-немачког царства, неко друго 
надбискупско / бискупско место столовања).

0–2 
 

 
 
Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије  

К1: Стручно употребљава следеће опште историјске појмове: 
нпр. хришћанин, закон, краљ, црква. 0–2 

К2: Стручно употребљава следеће конкретне историјске 
појмове: нпр. десетина, бискуп, надбискуп, манастир.   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 на основу извора (нпр. 
било је забрањено реметити литургије, кажњавали су оне 
који се у цркви нису достојно понашали), и у вези тога даје 
једно суштинско установљење (нпр. Стефан је обавезао 
поданике да се прдржавају хришћанских верских прописа, 
стављен је већи акценат на преобраћање младих у 
хришћанску веру, обреди на обавезном / латинском језику 
нису свакоме одржали пажњу, у народу је хришћанство 
полако прихваћено).   

0–3 

И2: Записује једну битну чињеницу на основу извора (нпр. 
Стефан је основао женски манастир у Веспремвелђу / основао 
манастире, имање / приход / поданике даривао манастиру), и у 
вези тога даје једно суштинско установљење (нпр. 
одомаћивањем монашког начина живота је помогао и ширење 
хришћанства, осигурао одржавање манастира, Веспремвелђи 
женски манастир је држао грчкиг верски обред). 

0–3 

И3: Записује једну битну чињеницу на основу извора (нпр. 
Стефан је свога сина подстицао да задржи хришћанство, 
хришћанску веру је сматрао основом краљевске власти),  
и у вези тога даје једно суштинско установљење (нпр. 
Стефан се трудио да осигура наставак своје политике, од 
папе је добио круну, апостолска краљевска титула је 
упућивала на делатност организовања цркве, прихватање 
хришћанства је омогућило краљево крунисање / 

0–3 
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организовање државе, прихватањем хришћанства се 
Мађарска уклопила међу европске државе).   

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

Д1: Записује једну битну чињеницу у вези примања 
хришћанства или Стефановог васпитања (нпр. Стефанов 
отац, кнез Геза је примио хришћанство; Стефан је добио 
хришћанско васпитање), и даје једно суштинско 
установљење у вези његовог политичког значаја (нпр. 
прихватање хришћанства је омогућило да се Мађарска 
уклопи међу европске државе / крунисање краља, 
организовање цркве је било у тесној вези са организовањем 
државе, прихватање хришћанства је припомогло склапање 
спољнополитичких савеза).  

0–3 

Д2: Записује да је Стефан основао надбискупије и бискупије,  
и у вези тога даје једно суштинско установљење (нпр. 
поглавару цркве је титула надбискупа значила независност, 
формирање црквене организације је ишло паралелно са 
побеђивањем побуњених племенских вођа / ширењем 
краљеве власти на Карпатски басен, Стефан је даривањем 
земљишних имања обезбедио материјалне основе црквеног 
функционисања, у бискупијама су основане парохије, поред 
надбискупија / бискупија и каптоли су вршили 
административне задатке). 

0–3 

Д3: Записује да је Стефан и законима обезбедио ојачавање 
хришћанства, и спомиње барем два значајнија  закона (нпр. 
увођење десетине, за по десет села  је обавезна изградња 
цркве, обавезна недељна литургија / пост / исповедање). 

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 
 
16. Ракошијево доба      (дугачак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује привредну политику 
Ракошијевог доба. Одговор коришћењем извора открива 
битне повезаности. 

0–2 

Оријентација у 
простору и 
времену 

О1: Записује да је Ракошијево доба трајало од 1948/49 до 
1953 / 1956.  0–2 

О2: Утврђује неке просторне елементе теме (нпр. нови 
индустријски градови – Стаљинград / Дунаујварош, 
Татабања, Казинцбарцика; Мађарска је део совјетског 
блока). 

0–2 

Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 

К1: Стручно употребљава следеће опште историјске појмове: 
нпр. комунизам / социјализам, марксизам, диктатура, 
национализација, партија.  

0–2 
 

К2: Стручно употребљава следеће конкретне историјске 
појмове: нпр. планска привреда, колективизација, 
омасовљење задруга, производна задруга, индустријали-
зација, такмичење у раду. 

0–2 
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К3: Излагање је дато у реченицама, садржај је логично 
састављен. У одговору нема грубих стилистичких или 
правописних грешака. 

0–2 
 

Стицање знања, 
употреба извора 

И1: Записује један  битни елемент из извора (нпр. у том добу 
су ударници имали огромне привилегије / луксузне артикле, 
благостање је приписивано политичком уређењу), и у вези 
тога даје битно установљење (нпр. путем такмичења у раду 
су се трудили да подстичу производњу, награђени радници 
су постигли иреалне резултате, по совјетском моделу су 
ударнике истицали као пример пред осталим радницима, 
добили су награду за прекорачивање норме, растући 
раднички слој се тешко ослобађао од својих провицијских / 
сељачких корена, систем се уз помоћ ударника легитимисао 
/ желео да докаже своју успешност). 

0–3 
 

И2: Записује један битан елемент поруке плаката (нпр. у 
пољопривреди је функционисао систем предавања приноса, 
пропаганда подстиче на благостање),  и у вези тога даје 
суштинско установљење (нпр. предаја приноса се одвија 
насилно, изазива отпор код сељаштва, због система предаје 
приноса људи су скривали произведену храну / дошло је до 
глади). 

0–3 
 

И3: Утврђује један битан елемент из табеле (нпр. већина 
артикала или услуга је било доступно само уз више рада, 
него пре Другог светског рата, хлеб је у односу на друге 
артикле и услуге био релативно јефтинији, и у вези тога даје 
једно суштинско установљење (нпр. животне прилике су 
постале лошије, политичко руководство је само 
најосновније артикле за опстанак учинило доступним, људе 
су исцрпљивали подизањем норми, више рада није пратило 
побољшање животних прилика). 

0–3 
 

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

Д1: Утврђује да су увели планску привреду и објашњава 
њено функционисање (нпр. планиране привредене циљеве 
за пет година на државном нивоу су расподелили на 
поједине фабрике, карактерисало га је централно привредно 
управљање, привреда није функционисала на тржишној 
основи, него политичким управљањем) или у вези тога даје 
једно битно установљење (нпр. за планску привреду су 
сматрали да је вишег реда од тржишне привреде, уз њену 
помоћ су желели да постигну брз привредни успон). 

0–3 

Д2: Записује да је започео насилни развој тешке индустрије, 
и у вези тога даје суштинско установљење (нпр. то су 
сматрали за основу модернизације, тиме је могло да се 
повећа бројно стање радничке класе, а уједно је служило и 
за војну припрему, капитал су створили из колективизације 
у пољопривреди). 

0–3 

Д3: Утврђује да је преуређивање пољопривреде 
колективизацијом приведено крају, и у вези тога даје битно 
установљење (нпр. основни идеолошки принцип је био 
супериорност заједничке имовине, од земље коју су одузели 
сељацима су створили производне задруге / државна 

0–3 
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газдинства, услед колективизације ослобођену радну снагу 
су пренели у индустрију, резултати у пољопривреди су се 
погоршали, национализацију су пратили терор и страх. 
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 
 
Места извора који се појављују у задацима (текст, слика, табела, график): 
2. задатак: Az ábra forrása: Száray Miklós: Történelem I. (Forrásközpontú történelem, Nemzeti Tankönyvkiadó) 
6. задатак: A diagramok forrása: Bihari Péter: A befejezetlen múlt 4; Polgári társadalmak és nemzetállamok (1776–1870); 
Raabe Klett, 1999; 77. o. 
9. задатак: A térképvázlat forrása: Száray Miklós – Kaposi József: Történelem IV. (Forrásközpontú történelem, Nemzeti 
Tankönyvkiadó) 
16. задатак: www.zml.hu 
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