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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 
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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. 
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. 

 
Наставник који исправља есеј на конкретном место једносмисленим знаком означава 
тачну (), односно нетачну (подвлачење) употребу појмова. 
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Код дугачких и комплексних есеја посебно треба бодовати тзв. опште (К1) и 
конкретне (К2) историјске појмове. Код кратких есеја се 0, 1 или 2 бода додељују по 
већ наведеном принципу, а у 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 ЗАДАЦИ СА ЈЕДНОСТАВНИМ, КРАТКИМ ОДГОВОРИМА 
  
1. Стари Рим (укупно 4 бода) 
а) (0,5 бодова за сваки елемент) 

А) Акцијум - 4. 
Б) Египат - 6. 
В) Панонија - 2. 

б) Октавијан (Такође прихватљиво: Август) (1 бод) 
  
2. Монашки редови (укупно 3 бода) 
а) 2. (0,5 бодова) 
б) 1. (0,5 бодова) 
в) Свети Бенедикт из Нурсије (1 бод) 
г) просјачки редови (Такође је прихватљиво: Доминикански ред) (1 бод) 
  
3. Праисторија мађарског народа (укупно 4 бода)              

  
Тврдња 

Искључиво 
извор под 
словом А) 

Искључиво 
извор под 
словом Б) 

Оба  Ни један  

а) Позитивно приступа 
Мађарима Х       

б) Извештај о промени станишта 
карактеристичног за номадске 
народе. 

    Х 
  

в) Тврди да се Мађари баве 
риболовом пољопривредом и 
трговином. 

Х     
  

г) Приказује Мађаре који лутају 
у Карпатском басену.    Х     

(0,5 бодова по елементу)  
д) Византијско Царство (Такође је прихватљиво: Византија / Источно римско 
царство) (1 бод)              
ђ) Регино се са Мађарима сретао само као непријатељ. / Регино је био хришћанин. / 
Писци извора А) имали су трговачке интересе са мађарским народом. / Народ писаца 
извора А) и Мађари су живели у мир. (Одговор може да буде тачан и у случају да се 
другачије формулише.) (1 бод) 
                            
4. Католичка обнова (укупно 3 бода)  
а) Језуитски ред (0,5 бодова)  
б) 1. Папа              
    2. опраштање грехова / исповед / монах (оба одговора су прихватљива и у случају 
другачијег редоследа.) (1 бод по елементу).  
в) 3 (0,5 бодова) 
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5. Габор Бетлен (Укупно 4 бода) 
Тврдња Само А) Само 

Б) 
Оба Ни 

један 
а) Бетлен алудира на кршење права 
мађарских сталежа. 

  Х  

б) Бетлен алудира на тридесетогодишњи рат, 
који се везује за борбу протих 
Хабзбурговаца. 

Х    

в) Бетлен извор проблема види у двојном 
избору краља. 

 Х   

г) Бетлен је као крајњи циљ одредио 
уједињење Мађарске и Ердеља 
(Трансилваније). 

   Х 

(0,5 бодова по елементу.) 
д) Бетлен није добио турску подршку за наставак рата. / Разлог склапања мира није био 
само отпор мађарских редова / ток тридесетогодишњег рата. (1 бод) 
ђ) Османско царство није било заинтересовано за обнављање Мађарске / био је 
непоуздан савезник. (1 бод) 
( У д) и ђ) питању може да се прихвати другачије формулисани одговор, односно и 
други тачан одговор може да се прихвати.) 
  
6. Савезнички системи (укупно 4 бода) 
а) 2., б) 3. (0,5-0,5 бодова) 
в) Египат (може да се прихвати: Судан) (1 бод) 
г) Немачка / Немачко царство (1 бод) 
д) Уједно се односи и на мир и на рат / ратну победу. (Одговор може да се прихват у 
случају другачијег редоследа и другачијег формулисања одговора.) (1 бод) 
  
7. Будимпешта у доба дуализма (укупно 4 бода) 
а) Унутрашња миграција. / Пресељење у градове. / Урбанизација. (Прихвата се и 
другачије формулисан одговор.) (1 бод) 
б) 1. Асимилација / Мађаризација. 2. Већина миграната били су Мађари. (Прихватају се 
и одговори обрнутим редоследом и другачије формулисани.) (1 бод по елементу) 
в) 3., 5. (0,5 бодова по елементу) 
  
8. Стаљинистичка привредна политика (укупно 8 бодова) 

Тврдња Слово плаката 

a) Позива на такмичење у раду. Д 

б) Промовише запошљавање нових радника у индустрији. Б 

в) Представља и такозване непријатеље развоја. Б Ђ 

г) Појављује се култ личности на њему. В 

д) Приказује резултате колективизације. А Г 

ђ) Приказује један од главних совјетских производа за 
извоз 1930-тих година. 

А Д 

   е) Приказује и производна средства у јавном власништву. А Б Д 
Слова унесена у једну колону могу се прихватати и обрнутим редоследом. (0,5 бодова 
по елементу.) 
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ж) 2., 4. (0,5 бодова по елементу) 
з) Због једноставнијих радних услова / одеће. / Због недостка машина. (Прихата се  и 
другачије формулисан одговор, а прихвата се и други тачпан одговор.) (1 бод) 
  
9. Клебелсбергова образовна политика (укупно 4 бода) 
а) (0,5 бодова по елементу, укупно 1,5 бодова) 

Слово извора Редни број 
типа школе 

А) 1. 
Б) 8. 
В) 3. 

  
б) Лоша економска ситуација у земљи. / Недостатак финансијских 
средстава. (Прихвата се и друкчије формулисан одговор.) (1 бод) 
в) Тиме да Мађарска не може заостајати за другим земљама у региону. / Потреба за 
одржавањем културне доминације. (Прихвата се и друкчије формулисан одговор.) (1 
бод) 
г) Иштван Бетлен (0,5 бодова) 
  
10. Оснивање Народне Републике Кине (укупно 4 бода) 
а) 1 - А, 2 - Г. (0,5 бодова по елементу)  
б) земље совјетског блока / савезничке или комунистичке / социјалистичке 
земље (Прихвата се и друкчије формулисан одговор.) (1 бод)  
в) ( А Б) У Совјетском Савезу види конкурента. / (А В) Представљају их као 
савезника. (Прихвата се и друкчије формулисан одговор) (1 бод)  
д) Трећи свет / земље у развоју ( 1 бод )              
 
11. Кадарево доба (1 бод по елементу, укупно 4 бода) 
а) 1. Повећана потрошња / Купује се све више трајних производа.  
2. Многи су прихватили још и други посао / формирала се и тзв. друга привреда. 
 (Прихватљиви су другачује формулисани, садржајем слични одговори, прихватљиви су 
и други тачни одговори.) 
б) инфлација /опадање вредности новца / повећање цена 
в) Допринели су томе да систем постане непопуларан / промена система. (Прихвата се 
и друкчије формулисан одговор.) 
  
12. Националне мањине у Мађарској данас. (0,5 бодова по елементу, 4 бода укупно) 
а) 1. Д, 
    2. Г, 
    3. Б, 
    4. А, 
    5. Ђ. 
б) 1. 
в) 1. Удео Немаца који живе у насељу достиже 20 процената.; 

2. На захтев локалне мањинске самоуправе. (Прихватају се и одговори обрнутим 
редоследом и другачије формулисани одговори.) 
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II ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ ИЗЛАГАЊЕ 
13. Хришћанство у IVвеку                                                                               (кратак)          

Аспекти Радња, садржај Бодови 

Разумевање задатка 
  

Кандидат у основи представља преображење 
хришћанства у државну религију и приказује 
позадину тога у веку IV н.е. 

0-2 

Оријентација 
у простору и времену 

О Утврђује годину Миланског едикта (313. година) 
или време постајања државне религије (крај 4. века), 
те наводи један просторни елеменат (нпр. настанак 
хришћанства у Палестини, које се у почетку 
проширило углавном на источни део царства, брзо се 
шири у градовима). 

0-2 

Комуникација, 
примењивање 
стручног језика 

  

К1 Стручно користи следеће опште и конкретне 
историјске појмове: државна религија, црква, синод, 
веровање. 

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 важну чињеницу на основу слика (нпр. 
Хршћани су присиљени у катакомбе пре 
4. века; базилике се граде од 4. века) и у вези тога 
даје суштинску констатацију (нпр. укидањем 
прогона долази до изградње храмова; базилике су 
грађене по узору на римске палате). 

0-3 

И2 Утврђује један битан елемент извора (нпр. 
Расправа у Никејском синоду између различитих 
догми; цар је посредник; свештеници долазе из оба 
дела царства) и закључује да је доктрина о Светом 
тројству обједињена / прихваћена. 

0-3 

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

  

Д1 Утврђује да је Константин Велики Миланским 
едиктом дозволио ширење хришћанске религије  и у 
вези тога даје ј е д н у  суштинску констатацију (нпр, 
тиме је окончао прогон хришћана; позивао се на 
своје предсказање; у циљу јачања своје моћи штити 
хришћане да би их придобио; након тога се почела 
формирати црквена организација). 

0-3 

Д2 Утврђује да је цар Теодосије хришћанство 
учинио државном религијом и у вези тога даје 
ј е д н у  суштинску констатацију (нпр. почео је 
прогон пагана; забранио је паганске церемоније / 
институције; покушавао је да осигура јединство 
своје империје).   

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. Њу Дил                                                                                            (кратак) 
Аспекти Радња, садржај Бодови 

Разумевање задатка 
  

Кандидат у основи представља економску улогу 
државе у управљању кризама на примеру Њу Дил-а 
из 1930-их. Одговор помоћу коришћених извора 
указује на суштинске узајамне везе. 

0-2 

Оријентација 
у простору и времену 

О Утврђује да се глобална економска криза 
догодила између 1929. и 1933. године / колапс на 
берзи догодио се 1929. године / Рузвелт је постао 
председник САД-а 1933. године и утврђује 
просторни оквир ове теме (нпр. криза је почела 
падом њујоршке берзе, а проширила се на цео свет, 
криза је осим САД најтеже погодила Немачку). 

0-2 

Комуникација, 
примењивање 
стручног језика 

  

К1 Стручно користи следеће опште и конкретне 
историјске појмове: тржиште, криза, незапосленост, 
берза. 

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 један кључни елемент карикатуре (нпр. 
влада троши новац; критикује владино расипање), и 
у вези тога даје суштинску констатацију (нпр 
Рузвелтов циљ је био утицање државе на  привредне 
процесе; држава је наступила као поручилац, држава 
је настојала да створи солвентну потражњу; САД су 
имале значајне буџетске резерве). 

0-3 

И2 Утврђује један битан елемент извора (нпр. 
планира наступ против шпекуланата; приватна 
имовина у САД-у је неприкосновена) и даје 
суштинску констатацију о томе (нпр. шпекулације 
на берзи су довеле до избијања кризе; формирањем 
надзора берзе почиње усмравање функционисања 
берзе,  упркос државној интервенцији, тржишна 
економија је остала нетакнута, и поред могућности 
државне интервенције су осигурана права слободе). 

0-3 

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

  

Д1 Наводи  да је држава омогућила (јавна) 
запослења, и у вези тога даје суштинску 
констатацију (нпр. смањена је незапосленост; 
покренут је корпус цивилних резервиста; покренута 
су велика инфраструктурна улагања; увећана су 
синдикална права; увођење минималца, циљ 
увођења је био повећање потрошње / куповне 
моћи;). 

0-3 

Д2 Утврђује бар једну другу важну меру Њу Дила-а 
(нпр. затварање банака; девалвација новца; 
подржавање “поштене утрке“; компензација 
фармера; регулација производње) и у вези тога даје 
ј е д ну  суштинску констатацију (нпр. Заштита 
уштеђевина; изградња државе благостања; рад 
Америчке централне банке надзире председник, они 

0-3 
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су подржавање спољне трговине, мере су праћене 
задуживањем државе). 

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. Златна була             (дугачак) 

Аспекти Радња, садржај Бодови 
Разумевање 
задатка 
  

Кандидат у основи описује мере Златне буле и њихову 
позадину. Одговор помоћу коришћених извора указује на 
суштинске узајамне везе. 

  
0-2 

Оријентација 
у простору и 
времену 
  

О1 Утврђује датум доношења Златне буле (1222).  0-2 
О2 Утврђује један просторни елеменат (нпр. Златна була је 
издата у Стоном Београду (Секешфехервар), до издавања 
је дошло након крсташког рата Андрије II, помиње краљеве 
освајачке походе). 

0-2 

Комуникација, 
примењивање 
стручног језика 
 
 
 

К1 Стручно користи следеће опште историјске појмове: 
краљ, (краљевска) жупанија, имање, привилегија. 

0-2 

К2 Стручно користи следеће конкретне историјске 
појмове: барон, племић, регалије, слуга (сервијент). 

0-2 

К3 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 извора (нпр. поклањањем 
имања крше се права житеља тврђава и дворјанина / 
ишпана и тврђавских кметова, организација тврђава је 
почеласлабити) и у вези тога даје суштинску констатацију 
(нпр. због борбе око престола / да би обебедио одбрану 
дели имања; краљевске жупаније су почела да се 
претварају у поседе племића; доношење Златне буле 
захтевали су правно оштећене друштвене групе). 

0-3 

И2 Утврђује један битан елемент извора (нпр. сврха масе 
било је да се феудалним господарима одузиму имања и 
звања; сврха Златне буле је враћање привилегија и 
једнакости из периода краља Светог Стефана) и у вези тога 
даје суштинску констатацију (нпр. маса је чинила слуге; 
узрок незадовољства било је давање привилегија супрузи 
Андрије II, Гертруди, њеној родбини / странцима; као 
резултат поклањања имања, слуге су се плашиле својих 
имања и губитка слободе; владарева надмоћ довела је до 
огорчености). 

0-3 

И3 Утврђује један битан елемент извора (нпр. Право 
сервијената на састављање тестамента, изузев четвртине 
његове кћерке; имања преузима краљ само у случају 
изумирања наследства - и одсуства тестамента; у случају 
изненадне смрти сервијента наследници су ближа родбина) 
и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. краљ их је 

0-3 
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тиме утврдио на имањима; одступање је успорено / краља 
је тешко могао утврдити).  
И4 Утврђује један битан елемент извора (нпр. забрањује 
девалвацију; прописује побољшање квалитета новца; 
забрањује учешће Јевреја и Исмаелита у управљању 
краљевским приходом) и у вези тога даје суштинску 
констатацију  (нпр. девалвацију новца Андрија II користи 
за покривање дугова крсташког похода; давањем регалија 
у закуп нарушио је интересе цркве и племства; регалије је 
давао у закуп нехришћанима; ни касније није одржао своја 
обећања; 

0-3 

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

Д1 Помиње две привилегије за слуге (сервијенте) у Златној 
були (који нису наведене у изворима) (нпр. ослобађање од 
пореза, нису могли бити осуђивани без пресуде, војна 
обавеза само при заштити земље, нема обавезу да прихвате 
краљ) и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. 
слуге (сервијенти) би могле постати услед поклањања 
имања подређени баронима / постати кметови; они 
сервијенти који нису ратовали морали су плаћати порез ; 
само краљ их је могао осудити / барони су имали власт над 
њима; одлазили су у иностране походе за краљев новац). 

0-3 

Д2 Утрђује суштину клаузуле отпора (нпр. ако владари 
прекрше тачке Златне буле, барони / високо свештенство / 
племићи могу да се побуне против краља без неверства / 
издаје) и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. ово 
је гаранција за спровођење Златне буле,  слично 
западњачким / енглеским примерима; почетак се односило 
само на бароне / достојанственике; касније је читаво 
племство имало ово право, међутим, краљеви су га често 
занемаривали). 

0-3 

Д3 Утврђује да су се сервиенти (слуге) касније утопили са 
племством / а сервиенти и племићи су правно једнаки и у 
вези тога даје суштинску констатацију (нпр. неки кметови 
су се утопили у племство; накнадно су стекли независно 
право; краљевске жупаније су постепено замениле 
племићке жупаније; племиће су називали баронима у доба 
Златне буле), или су утврдили да су те привилегије касније 
биле учвршћене као основно право племства. 

0-3 

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 
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16. Економска улога државе                  (дугачак)      
Аспекти Радња, садржај Бодови 

Разумевање 
задатка 
  

Кандидат у основи описује структуру и приходе данашњих 
јавних финансија у Мађарској. Одговор помоћу 
коришћених извора указује на суштинске узајамне везе. 

  
0-2 

Оријентација 
у простору и 
времену 

О1 Закључци се односе на доба после промене режима 
(транзиције). 

0-2 

О2 Закључци се односе на Мађарску. 0-2 

Комуникација, 
примењивање 
стручног језика 
 
 
 

К1 Стручно да користи следеће опште историјске 
појмове: држава, економија, новац, порез. 

0-2 

К2 Стручно да користи следеће конкретне историјске 
појмове: буџет, допринос, социјално осигурање, порез на 
лични доходак. 

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 битну чињеницу у вези података у табели 
(нпр. Чини скоро половину БДП-а развијених земаља; 
издаци мађарске владе у проценту БДП-а слични су 
потрошњи у развијеним земљама) и у вези тога даје 
суштинску констатацију (нпр. спомиње најмање два 
пројекта који се финансирају из буџета јавних финансија: 
одржавање институционалног система, заштита јавних 
добара, стабилизација економије, прерасподела). 

0-3 

И2 Утврђује да се приходи од акциза постепено повећавају 
од 2010. године, и у вези тога даје суштинску констатацију 
(нпр. због постепеног повећања трошкова; може настати и 
због повећане потрошње; трошкови на гориво / дуван / 
делимично алкохол / кажњени за луксузну робу / 
здравствену потрошњу; акцизе су везане за порез на 
потрошњу). 

0-3 

И3 Утврђује важну информацију из табеле (нпр. укупан 
добитак од 18,5% бруто плате запослених; плата 
запослених достиже 10% пензије / 7% здравственог 
осигурања / 1,5% доприноса на тржишту рада) (нпр. 
доприноси покривају трошкове вођења здравственог 
осигурања / пензијског система; између осталог, 
оптерећење у Мађарској је релативно велико због 
доприноса). 

0-3 

И4 Утврђује да финансијски органи / предузећа плаћају 
порез на добит и у вези тога даје суштинску констатацију 
(нпр. порез на добит је део пореза на приход; порез на 
добит обрачунава се од прихода предузећа). 

0-3 
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Откривање 
чињеница које су 
образовале 
догађаје, 
критичко 
размишљање 
усмерено на 
проблем 

Д1 Утврђује најмање два подсистема опште државе 
(централни буџет / фонд за здравствено осигурање / 
пензиони фонд / општински буџет) и у вези тога даје 
суштинску констатацију (нпр. централни буџет се користи 
за финансирање владиних задатака / покрива државне 
издатке; финансира трошкове пензионог система, фонд 
здравственог осигурања за 
здравствено финансијског управљања 

0-3 

Д2 Утврђује порез на приход као један од главних извора 
државног прихода и у вези тога даје суштинску 
констатацију (нпр. порез на лични приход је порез на 
доходак; тренутно је у Мађарској једнолична;у другим 
државама постоји и прогресивна; тренутни однос у 
Мађарској је 15%). 

0-3 

Д3 Утврђује да је међу главним прихода државног буџета 
пореза на додату вредност (ПДВ), и у вези тога даје 
суштинску констатацију (нпр ПДВ потрошача / припада 
индиректним порезима у Мађарској; у  Мађарској, је 
тренутно на већину производа 
27 одсто). 

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 

 
17. Изборно право и изборни систем   (комплексно – прелаз кроз векове) 

Аспекти Радње, садржај Бодови 

Разумевање 
задатка 
  

Кандидат у основи приказује измене изборног закона и 
изборног система од 1920. до данас према датим 
критеријумима. Одговор помоћу коришћених извора указује 
на суштинске узајамне везе. 

0-2 

Оријентација 
у простору и 
времену 
  
 
 
 

О1 Утврђује два важна датума из периода до краја Другог 
светског рата (нпр. пад Совјетске Републике: 1. август 1919., 
избор Хортхија за гувернера: 1920., именовање Г. Бетлена за 
премијера: 1921., изборна одредба: 1922., крај рата у 
Мађарској: април 1945.) . 

0-2 

О2 Утврђује два важна датума из периода после Другог 
светског рата (нпр. избори 1945., избори са плавим натписом 
1947.,успостављање комунистичке диктатуре 1948/1949., 
промена режима 1989-90.). 

0-2 

О3 У току разраде теме води рачуна о хронолошком 
редоследу, а његове тврдње односе се на Мађарску. 

0-2 
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Комуникација, 
примењивање 
стручног 
језика 
 
 

К1 Стручно користи следеће опште историјске појмове: 
гласачко (бирачко) право, изборни систем, парламент, 
демократија. 

0-2 

К2 Стручно користи следеће конкретне историјске појмове: 
јавно / тајно гласање, једнопартијски / 
вишестраначки систем, изборни округ, изборна листа. 

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 важан податак из табеле (нпр. уводи се цензус 
о образовању – и за мушкарце и за жене повишена старосна 
доб) и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. смањен 
проценат бирача који имају право гласа; тиме је сужено до 
тада постојеће бирачко право; први пут је уведена уредба / 
накнадно донет закон; строжи услови се односе на жене; 
бирачко право се одређује на основу вишегодишњег 
пребивалишта). 

0-3 

И2 Утврђује битну информацију из извора (нпр. 
Клебелсберг се залаже за сужавање изборних права; истиче 
необразованост као аргумент; плашио се екстремне 
страначке демагогије) и у вези тога даје суштинску 
констатацију (нпр. страх од понављања Совјетске 
Републике; формирали су ауторитарни режим / ограничени 
парламентаризам; овај систем се у Европи сматрао 
анахронистичким). 

0-3 

И3 Утврђује битну чињеницу изборног система (нпр. 
појединачне изборне јединице и листе; поновно је јавно 
гласање на селу; у великим градовима је било локално 
гласање) и у вези тога даје суштинску констатацију,  д а  ј е  
т о  г а р а н т о в а л о  с м е њ и в а њ е  в л а д а ј у ћ е  п а р т и ј е  
(уз ограничење изборних права). 

0-3 

И4 Утврђује једну битну информацију о бирачком праву 
1945. (нпр. поново је уведено опште право гласа; на 
изборима су учествовале само легалне демократске странке; 
Немци су искључени из права гласања / квалификовани су 
као следбеници претходног режима) и у вези тога даје 
суштинску констатацију (нпр. укинути су услови 
образовања / обавезан боравак у једном месту; подједнако се 
примењивало на жене и мушкарце; настојали су да ослабе 
десничарске странке). 

0-3 

И5 Утврђује суштину изборног система из 1945. године 
(нпр. на основу жупанијских и државних листа) и у вези тога 
даје суштинску констатацију (нпр. укидање традиционалног 
начина гласања; постају важније странке него политичке 
личности; појавили су се релативно непознати политичари). 

0-3 
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Откривање 
чињеница које 
су образовале 
догађаје, 
критичко 
размишљање 
усмерено на 
проблем 

Д1 Утврђује да је током комунистичке диктатуре постојао 
једнопартијски систем, и у вези тога даје суштинску 
констатацију (нпр. избори су били само формални; званично 
су кандидати били службеници Народног фронта, а у 
међувремену прешли су на систем изборних округа (кварта), 
до 1985. године само је по један кандидат именован из 
кварта). 

0-3 

Д2 Утврђује да је у пероду промене режима обновљен 
вишепартијски систем и и у вези тога даје суштинску 
констатацију (нпр. то су сматрали основом демократије; 
сходно томе измењен је устав). 

0-3 

Д3. Утврђује да је мешовити изборни систем ступио на 
снагу, и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. у 
појединим изборним жупанијама већина ужива права гласа / 
на територијалним и националним листама већина ужива 
права гласа, на терироријалне листе може да се гласа 
накнадно, из националних листа удео гласова су мандати 
странака). 

0-3 

Д4 Утврђује важну чињеницу у вези спровођења избора 
(нпр. избори у појединим окрузима могу бити из два круга; 
потребне су препоруке за номинацију; изборима је 
претходила кампања и предизборна тишина; парламентарна 
граница је била4 – касније 5% ), и у вези тога даје 
суштинску констатацију (нпр. овим је пружио прилику за 
сарадњу између странака; више партија може да се пријави 
од броја који илази у Народној скупштини; партије добијају 
материајлну помоћ од државе; то је помогло да се усмери 
власт / покишава да искључује екстремност). 

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) 
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18. Националне грађанске државе: 
Немачка и Мађарска                      (комплексно-компаративни)              

Аспекти Радња, садржај Бодови 

Разумевање 
задатка 
  

Кандидат у основи упоређује стварање и карактеристике 
немачких и мађарских националних грађанских држава према 
датим критеријумима. Одговор помоћу коришћених извора 
указује на суштински узајамне везе. 

  
0-2 

Оријентација 
у простору и 
времену 
  
 
 
 
 

О1 Записује датум оснивања Немачког царства (1871). 0-2 
О2 Записује датум нагодбе (1867). 0-2 
О3 Утврђује два просторна елемента немачке историје (нпр. 
формиран је мали немачки савез, Пруска је објединила 
немачке територије, њен главни град је Берлин). 

0-2 

О4 Утврђује два просторна елемента савремене Мађарске 
историје (нпр. била је у склопу Аустро-Угарске монархије, 
уједињене с Трансилванијом,  главни град је Будимпешта). 

0-2 

Комуникација, 
примењивање 
стручног 
језика 
 
 

К1 Стручно користи следеће опште историјске 
појмове: национална држава, грађанска држава, устав, 
народна представништва. 

0-2 

К2 Стручно користи следеће конкретне историјске појмове: 
грађански брак, одговорна влада, бирачко право, либерализам 
/ национализам. 

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 надлежност немачког цара (нпр. доношење и 
укидање закона; именовање канцелара, потписивање закона), 
утврђује надлежности мађарског краља (нпр. доношење и 
укидање закона; именовање премијера и министара; 
одобравање закона) и у вези тога даје суштинску констатацију 
(нпр. оба владара су била на челу уставне монархије; немачки 
цар је имао више слободе у именовању премијера - канцелар 
није био одговоран, премијер да; обојица су била везана за 
институције / нити један владар није могао да буде осуђиван; 
обојица су морала да се искључе из политичких  надметања 
(обојица су имала широка овлашћења – за разлику од других 
уставних монархија). 

0-4 

И2 Утврђује елемент немачког грађанског брака (нпр. само 
матичар може да склапа брак; забрањено је пре тога ступити у 
црквени брак; могућ је развод), утврђује елемент мађарског 
грађанског брака (нпр. само грађански званичник може да 
закључује брак, забрањено је пре тога ступити у црквени брак; 
могућ је развод), и у вези тога даје суштинску констатацију 
(нпр. два закона су у основи иста; њихово усвајање било је део 
такозване културне борбе; обе државе су покушале да потисну 
– католичку – цркву; корак у раздвајању државе и цркве у обе 
земље). 

0-4 
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И3 Утврђује да је у Немачкој постојало опште бирачко право 
(за мушкарце), утврђује да у Мађарској постоји цензус у вези 
бирачког права (имовина / приход / образовање) и у вези тога 
даје суштинску констатацију (нпр. у оба случаја 
је бирачко тело сматрано народним; мађарско изборно право 
се сматрало заосталим, немачко изборно право било је 
напредно, мађарско се може сматрати под обновом из 1848; у 
недостатку одговорне владе, немачко опште гласачко право 
није довело до више демократске државе од цензуса 
 у Мађарској). 

0-4 

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

Д1 Утврђује важну инормацију која се односи на формирање 
Немачког царства (нпр. дошло је до династичког уједињење; 
то је било резултат пруско-француског рата), утврђује важну 
чињеницу која се односи на обнову мађарске државне власти 
(нпр. компромисом постигнут са владарем; Устав из 1848. Је 
враћен) и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. у оба 
случаја извучен је закључак из неуспеха уједињења 1848.; у 
оба случаја је сматрано обновом државе; у оба случаја је 
дошло до династичког решења; у немачком случају 
успостављено је ново царство, а у Мађарској је враћена 
независност). 

0-4 

Д2 Утврђује важну чињеницу о њемачкој територијалној 
структури или администрацији (нпр. Њемачка је била 
федерална држава; Пруска је преовладавала), утврђује важну 
чињеницу о мађарској територијалној структури или 
администрацији (нпр. Хрватска је била део Мађарске; уведен 
је заједнички жупанијски систем) и у вези тога даје суштинску 
констатацију (нпр. Мађарска је за разлику од Немачке била 
више административно / централизовано уједначена; у 
Немачкој су задржане династичке покрајине, док је у 
Мађарској укинута администрација сталежа). 

0-4 

Д3 Утврђује да се у Немачкој претежно говорио немачки језик 
/ имала је само пољску мањину / знатан део немачког 
становништва је живео ван државе; утврђује да половини 
становништва Мађарске мађарски језик није био матерњи, и у 
вези тога даје суштинску констатацију (нпр. у Немачкој није 
било етничких сукоба док су Мађаркој имали значајну улогу; 
обе државе су сматрале себе националним државама и 
понашале су се у складу са тим; Немачка држава је створена 
уједињењем држава, Мађарска је постала национална држава 
од историјске државе; у Мађарској је направљена разлика 
између политичке нације и националности, док у Немачкој за 
то није било потребе). 

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) 
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