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Упутство за исправљање писмених испитних задатака 
 
Задатак треба исправљати хемијском оловком црвене боје, према следећем. 
 
1.Тачан, исправан одговор   
2.Недостатак  
3.Не припада уз решење, прелази дати обим [    ] 
4. Груба  грешка, садржајна грешка  (подвлачење линијом)                  
5. Текст без смисла, логични, стилистички проблеми ∼∼∼∼∼∼ 
6. Груба правописна грешка (подвлачење са две линије)  
    (Груба правописна грешка: 

- погрешно писање  трајања времена сугласника, 
- погрешан начин писања стапања, једначења, асимилације и испадања, 
- погрешно (неисправно) писање малих и великих почетних слова, 
- погрешно (неисправно) писање заједно и одвојено глагола са глаголским 

префиксима, 
- погрешна употреба „љ“ 

 
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 који се појављују у оквирним наставним 
плановима се оцењују само ако су написани тачно по правопису. 
За решења се више од максималног броја бодова, „наградни бодови” не могу дати. 
Због лоших или непотпуних одговора се бодови не одузимају. 
Од кључа за исправљање се може одступити само у посебно оправданом случају. 
Наставник који исправља треба писмено да образложи разлоге одступања. 
 
Бодовање 
 
Добар одговор/део одговора:0,5 или 1 бод (како је назначено у упутству решења) 
Погрешан одговор: 0 бодова 
Одговор недостаје: 0 бодова 
 
0,5 бодова се искључиво може дати за делове елементе који су посебно означени у 
упутству. 
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Поједини елементи датог бода у упутству даље се већ не могу делити . 
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 иза 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 у случају 
средњег степена  једнак са укупним бројем 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 ако 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. 
 
b) 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 1-1 бод, а код дугачких 
вреде по 2-2 бода. 
Наставник који исправља задатке у есеју на конкретном месту решења једносмисленим 
знаком означава тачно (Овреме, односно Опростор), односно нетачно решење 
(подвлачење). 
 
c) 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. 

 
Hаставник 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. 

 
d) 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. 

 
Jедно 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. 
Hаставник 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 тако треба одредити чињенице битне за догађаје (нпр. Д1). 
 
3. Обим текстуалних задатака 
Важна компетенција при састављању текста је да кандидат изрази своје мисли у оквиру 
унапред одређеног простора (обима). У оправданом случају, реченица започета на 
тачкастим линијама може да се заврши – код кратких задатака у 2-3 реда, а код 
дугачких у 4-5 редова, и елементи одговора који се ту појављују могу да се вреднују. 
Елементи одговора који се налазе даље у следећим редовима не могу да се вреднују. 
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4. Сабирање броја бодова за текстуалне задатке 
После детаљног исправљања задатака, испитне бодове по задацима треба уписати у 
табелу која се налази на последњој страници радње, и тамо их сабрати. 
 

III Утврђивање укупног броја бодова радње 
 

Саберите постигнути број бодова у I и II делу. 
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I ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ КРАТАК ОДГОВОР 

 
1. Стара Грчка (По елементу 1 бод, укупно 4 бода) 
a) гласање црепићима / остракизам  
b) Тиранија (самовоља) / самовласт / спречавање тираније. (Тачан одговор се прихвата и 
у другачијој формулацији 
c) демократија  
d) Сваки грађанин је могао да учествује на народној скупштини.  Или Жребом су 
извлачили службенике или Увели су дневницу. (Тачан одговор се може прихватити и у 
другој формулацији. Може се прихватити и други тачан одговор..) 
 
2. Средњовековнo друштво (По елементу 1 бод, укупно 3 бода) 
A) 2., 4. 
B) 3. 
 
3. Кнез Геза (По елементу 1 бод, укупно 4 бода) 
a) паганске култове / паганство (Тачан одговор се прихвата и у другачијој формулацији) 
b) 2.  
c) 1.  
d) истовремено је упражњавао и хришћанство и паганске култове / примио је 
хришћанство, међутим, живео је као паганин, незнабожац. (Тачан одговор се прихвата и 
у другачијој формулацији.) 
 
4. Географска открића (По елементу 1 бод, укупно 4 бода) 
 Колумбо Магелан Ни један 
A)  X  
B) X   
C) X   
D)   X 

 
5. Турски војни походи у Угарској (По елементу 1 бод, укупно 4 бода) 

Тврдња A) B) C) D) 
a) Као резултат похода настао је Ходолтшаг.    X 
b) Војни поход се удаљио од реке, која је представљала 
најзначајнији  правац снабдевања. 

  X  

c) Током војног похода један од владара je изгубио живот. X    
d) Војни поход је дотакао и две владарске престонице.  X   

 
6. Догађаји који су претходили Првом светском рату (По елементу 1 бод, укупно 4 
бода) 
a) 1. 
b) 1. Немачка / Немачко царство  
     2. Италија / Италијанско царство 
c) (тројна) Антанта 
 
7. Аустро-угарска нагодба  (Укупно 4 бода.)) 
a) да, 8. (По елементу 0,5 бодова) 
b) не, 17. (По елементу 0,5 бодова) 
c) не, 12. (По елементу 0,5 бодова) 
d) дуалистичка (1 бод) 
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8. Националсоцијалистичка Немачка (По елементу 1 бод, укупно 5 бодова) 
Тврдња Словни 

знак извора 
a) Приликом управљања кризом, поједине одлуке упливисали су  не 

само финансијски, већ и идеолошки, односно, породично-политички 
аспекти. 

D 

b) Програм наоружавања био је један од важних елемената  изласка из 
кризе. B C 

c) Набавку капитала и тржишта за извоз, потребне за инвестиције, 
потпомогла  је спољна трговина, руковођена од стране државе. A C 

(Словни знакови у једном реду, могу се и у обрнутом редоследу прихватити) 
 
9. Мађарска у Другом светском рату (По елементу 1 бод, укупно 4 бода) 
a) 1944. 
b) 1. 
c) Ступање, улазак Мађарске у рат (против Совјетског Савеза). (Тачан одговор се 
прихвата и у другачијој формулацији.) 
d) 3. 
 
10. Распад Совјетског Савеза (По елементу 1 бод, укупно 6 бодова) 

Опис Држава, земља 
a) Проценат руске мањине у овој држави био је највећи. Казахстан 
b) Приликом распада Совјетског Савеза економски је била 
најразвијенија држава-сукцесор. Естонија 

c) Економски, била је једна од најразвијенијих држава-
сукцесора Совјетског Савеза, 18% становништва чиниле 
су мањине. 

Русија 

d) У овој земљи проценат народности надмашио је 50%. Казахстан 
e) Пет посто становништва чинили су грађани руске 

националности. Захваљујући значајној популацији, у 
великој мери је допринела економском, привредном 
учинку Совјетског Савеза. 

Украјина 

f) B 
 
11. Мађари ван граница (По елементу 1 бод, укупно 4 бода) 
a) Париски мир(овни уговор) / диктат / мир, који је окончао Други светски рат 
b) Тријанонски мир(овни уговор) / диктат 
c) (национално) самоопредељење (Може се још прихватити:  aутономија) 
d) 4. 
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12. Данашње политичко уређење (По елементу 1 бод, укупно 4 бода.) 
 

Део Основног закона Влада Председник 
Републике 

Парламент 

а)„Megalkotja és módosítja Magyar-
ország Alaptörvényét.” 

Ствара и модификује Основни закон 
Мађарске 

  X 

b) „A […] törvényben nem szabályozott 
tárgykörben, illetve törvényben kapott 
felhatalmazás alapján rendeletet alkot.” 
 
„Доноси уредбе у […] закону 
нерегулисаном  кругу предмета, односно, 
на основу добијеног овлашћења,.“  
 

X   

c) „Megválasztja […] az Alkotmány-
bíróság tagjait és elnökét.” 

„Бира чланове и председника Уставног 
суда.“ 

  X 

d) „Kitűzi az országgyűlési képviselők, a 
helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választását.” 
 
Расписује парламентарне изборе, 
односно, изборе за локалне самоуправе и 
градоначелнике.“ 

 X  
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II. ТЕКСТУЛАНИ (ЕСЕЈСКИ) ЗАДАЦИ  
 

13. Католички препород - противреформација                   (кратак) 
Аспекти Радње, садржаји Pont 
 
Разумевање 
задатка 
 

Кандидат приказује одговоре противреформације на 
Лутерове тезе.  Одговор уз употребу извора упућује на 
битне повезаности. 0–2 

 
Оријентација у 
простору и 
времену   

О Кандидат утврђује један временски елемент који се 
везује уз тему (нпр. противреформација је настала у 16. 
веку, до концила је дошло између 1545-1563), и утврђује 
просторни елемент (католички препород се развио у 
Италији, концил је заседао у Тренту / Триденту / Северној 
Италији, помиње једну област коју је обухватила 
противреформација). 

0–2 
 

 
Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 
 

K1 Кандидат стручно користи опште, односно, конкретне 
историјске појмове: напр. католички препород / 
противреформација / реформација, католички / 
протестантски, концил. 

0–2 

K2 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. католици 
као извор вере поред Библије прихватају и свету традицију; 
не само Библију сматрају извором вере) и у вези с тим даје 
битно установљење (нпр. Лутер је само Свето писмо 
сматрао извором вере; протестантска Библија садржи мање 
књига / садржински је ужа, него католичка; традицију 
Лутер није сматрао основом вере)).  

0–3 

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

Д1 Утврђује да су брисали опроштајнице и у вези с тим  
даје битно установљење (нпр. јачали су свету тајну 
исповедања; изрекли су да се опроштење греха може  
примити искључиво посредством свештеника; Лутер се  
противио опроштењу грехова које се могло за новац 
откупити; ове тезе Лутера су по питању оправданости 
прихватили на концилу). 

0–3 

Д2 Утврђује један од верских корака, који се као одговор 
даје на Лутерове тезе (нпр. јачање поштовања светаца / 
реликвија, моштију светих; постојања места пургаторијума 
(„чистилишта“); седам светих тајни (сакрамената); црквене 
хијерархије / папског примата;  редовништва), и даје битно 
утврђење у вези са тим (нпр. циљ  концила био је тачно 
конципирање католичког учења; Лутер је прихватио само 
две свете тајне / прихватио је само крштење и Свето 
причешће  (Свету евхаристију); концил је описивањем 
верских теза јасно дао на знање, шта подразумева под 
јереси; саставили су листу јеретичких / забрањених књига; 
оквири функционисања црквених организација су опстали, 
али су уведена и нова правила; јачали су присуство бискупа 
у бискупијама; основан је језуитски ред; веру су ширили 

0–3 
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путем верских расправа / наставе, образовања / штампаних 
издања). 

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

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ /  БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 17 
 
14. Буџет Европске уније                                              (кратак) 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
 
Разумевање 
задатка 
 

Кандидат, првенствено, представља приходе и расходе, 
издатке буџета Европске уније. Уз коришћење извора, 
открива битне повезаности. 0–2 

 
Оријентисање у 
времену и 
простору 

О Кандидат утврђује просторни и временски елемент, 
повезан са Европском унијом (нпр. Римски уговор: 
1957/58; Мастришки уговор: 1992/1993; Лисабонски 
уговор 2007/2009; Прикључење Мађарске Европској унији: 
2004). 

0–2 
 

 
Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 
 

K1 Стручно употребљава следеће опште и конкретне 
историјске појмове: нпр. привреда, новац, буџет, приход / 
расход, издатак. 

0–2 

K2 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 суштинску чињеницу о дијаграму који је у вези 
са приходима ЕУ (нпр. највећи проценат међу приходима 
ЕУ представљају доприноси чланица ЕУ; Европска унија 
располаже и са царинским приходима; део пореза на 
промет / пдв такође  се тиче ЕУ) и у вези с тим даје битно 
установљење (нпр. допринос земље чланице зависи од 
величине националног дохотка; земље чланице само 
делићем својих националних доходака учествују у 
формулисању буџета ЕУ / буџетски приходи ЕУ су 
сићушни наспрам  буџетских прихода земаља чланица ЕУ; 
царине се убиру на спољним границама ЕУ; ЕУ је 
заједничка царинска зона; царине штите и тржиште ЕУ.) 

0–3 

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

Д1 Утврђује да одређену ставку издатака ЕУ чине 
субвенције кохезијске политике / регионалне финансијске 
подршке / стуктурне припомоћи, и у вези с тим даје битно 
установљење (нпр. у оквиру тога потпомажу 
придруживање заосталих  регија ЕУ; могу се захтевати 
искључиво за циљеве које је одредила ЕУ – нпр. за развој 
инфраструктуре,  за инвестиције заштите животне средине, 
за стварање радних места; средства се могу аплицирати, 
добити путем конкурса) или утврђује додатно једну 
чињеницу  у вези са буџетом (нпр. највећи нето уплатилац 
је Немачка; највећи плодоуживаоци нето користи  су мање 
развијене земље; постоје нето уплатиоци и плодоуживаоци, 
који уживају користи; буџет прихвата Савет / Европски 
парламент) и у вези с тим утврђује битно установљење 
(нпр. из уплата Немачке,  доста новаца се  слива у облику 

0–3 
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наруџбине код немачких фирми; на тржиштима мање 
развијенијих земаља предузећа развијених земаља могу се 
ширити; поред нето уплата и исплата, важне су и друге 
економске, привредне предности / неповољности; поједине 
земље чланице помоћу дугих разговора, дискусија настоје 
да за себе издејствују, постигну најповољније решење.) 
Д2  Утврђује да други део одређене ставке издатака ЕУ 
представља заједничка пољопривредна политика и у вези с 
тим даје битно установљење (нпр. средства тога су: 
субвенције које се заснивају на земљи / субвенција цене / 
фиксиране откупне цене; првенствено, служи одржавању 
становништва у провинцији и животне форме; данас све 
више доминира развој провинције; захтева спровођење, 
остваривање аспеката заштите животне средине; има и 
тамну, лошу страну: нпр. пољопривредне цене су више / 
недостатак конкуренције) или утврђује додатну чињеницу, 
везану за буџет (нпр. највећи нето уплатилац је Немачка; 
највећи плодоуживаоци нето користи  су мање развијене 
земље; постоје нето уплатиоци и плодоуживаоци, који 
уживају користи; буџет прихвата Савет / Европски 
парламент) и у вези с тим утврђује битно установљење 
(нпр. из уплата Немачке,  доста новаца се  слива у облику 
наруџбине код немачких фирми; на тржиштима мање 
развијенијих земаља предузећа развијених земаља могу се 
ширити; поред нето уплата и исплата, важне су и друге 
економске, привредне предности / неповољности; поједине 
земље чланице помоћу дугих разговора, дискусија настоје 
да за себе издејствују, постигну најповољније решење.) 

0–3 

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

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ /  БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 17 
 
15. Владавина Јосифa II                  (дугачак) 
Аспекти Радње, садржаји бод 
 
Разумевање 
задатка 
 

Кандидат првенствено представља владарске методе Јосифа 
II, њихову идејну, мисаону позадину, надаље његове 
најзначајније уредбе. Одговор коришћењем извора открива 
битне повезаности. 

0–2 

 
Оријентација у 
простору и 
времену 

О1 Утврђује да је Јосиф II  владао између 1780-90.. 0–2 
О2 Утврђује да је Угарска у том периоду била део 
Хабзбуршког царства. 

0–2 
 

 
 
 
Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 
 

K1 Стручно употребљава следеће опште историјске 
појмове: нпр. краљ, цар, племић / сталежи (редови), кмет. 0–2 

K2 Стручно употребљава следеће конкретне  историјске 
појмове: нпр. просвећени апсолутизам, Едикт о толеранцији, 
уредба о кметовима, жупанија / круна. 

0–2 

K3 Излагање је дато у реченицама, садржај је логично 
састављен. У одговору нема грубих стилистичких или 
правописних грешака. 

0–2 
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Стицање знања, 
употреба извора 
 

И1Утврђује један битан елемент текста  (нпр. Јосиф II  је од 
државних службеника захтевао обавезање према држави / 
јавном добру; Јосиф II и сам себе сматра првим – слугом - 
државе), у вези с тим даје суштинско установљење (нпр. 
Јосиф II је владао у духу просвећеног апсолутизма; владао је 
путем уредаба; 6000 / у Угарској 3000 / неизвршено / издао 
је много уредаба;  једна државно-службеничка  / 
интелектуална група / постали су присталице јозефиниста; 
државно-службеничко место независно од порекла / вере, за 
многе је било отворено). 

0–3 

И2 Утврђује да је Јосиф II своје царство сматрао једином 
државом / желео је створити јединствено царство, и у вези с 
тим  утврђује битно установљење (нпр. није признао 
мађарско – сталешко – осамостаљивање; није се крунисао за 
угарског краља; није сазвао Угарску скупштину). 

0–3 

И3 Утврђује да је Јосиф II – осим три – повукао све уредбе, 
и у вези с тим даје суштинско установљење (нпр. да је то 
изнудило противљење сталежа / рат – против Турака –који 
је изгубљен / претња Пруса / вест о француској револуцији; 
тиме је отворена могућност за успостављање сталешког 
управљања; Јосиф II је своје уредбе повукао непосредно 
пред своју смрт). 

0–3 

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

Д1 Кандидат утврђује суштину Едикта о толеранцији (нпр. 
слободно исповедање, практиковање вере  појединих 
верника одређених вероисповести), у вези с тим утврђује 
битно установљење (нпр. уредба се односила на евангелисте, 
реформате и православне; мања ограничења – нпр. торањ, 
звоно, улаз – опстала су; државни службеници су осим 
католика могли да буду и из других вероисповести) 

0–3 

Д2 Утврђује суштину Уредбе о кметовима (нпр. слободна 
селидба / учење, образовање  / слободан избор занимања / 
омогућавање подношења тестамента), и у вези с тим 
утврђује битно установљење (нпр. укинута је везаност 
кметства за земљу; сам систем кмества није укинут; Joсиф  II 
је желео да брише и сам назив кмета). 

0–3 

Д3 Утврђује суштину једне основне уредбе (нпр. немачки 
језик је постао службени језик у целом царству; уместо 
жупанија / основао је административне округе; одредио је  - 
попис становништва – попис поседа),   у вези с тим утврђује 
битно установљење (нпр. немачки језик заменио је 
латински; као реакција томе јачала је подршка  мађарској 
култури / покренуто је језичко реформисање; тиме је укинуо 
сталешку самоуправност; циљ је био укидање племићког 
бесцаринства; циљ је био модернизација / централизација; 
наишао је на жестоко противљење  мађарских сталешких 
редова). 

0–3 

Д4 Самосталним знањем, тачним установљавањем, 
допуњава и потврђује своју анализу. 0–3 
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Исти одговор се не може прихватити за два различита садржајна елемента 
(употреба, извора, чињенице битне за догађаје) и приликом бодовања. 
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16. Економска, привредна политика у Ракошијево доба   (дугачак) 
Аспекти Радње, садржаји бод 
 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује економску, привредну 
политику Ракошијевог доба и представља њен утицај на 
животне прилике. Одговор коришћењем извора открива 
битне повезаности 

0–2 

 
 
Оријентација  у 
простору и 
времену 

О1 Утврђује временске границе Ракошијевог доба 
(1948/49-1953/56. 0–2 

О2 Утврђује да је у то доба Мађарска била део совјетског 
блока / економска, привредна политика копирала је 
совјетски пример, или  помиње изградњу „Сталинвароша“  
(Sztálinvárosa).. 

0–2 
 

 
 
 
Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 
 

K1 Кандидат  стручно употребљава следеће опште 
историјске појмове: нпр. индустрија, индустријализација,  
пољопривреда, животне прилике, услови / животни 
стандард. 

0–2 

K2 Стручно употребљава следеће конкретне историјске 
појмове: нпр. национализација (подржављење), планска 
привреда /  планско привређивање, колективизација, 
пољопривредна задруга / „теес”.   

0–2 

K3 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. 
увели су планску привреду; израдили су  трогодишњи а 
потом и петогодишњи план;  према пропаганди / званичном 
ставу, планови су били надмашени),  и у вези с тим даје 
једно суштинско установљење (нпр. претходно је 
спроведена национализација; тржишни односи су укинути; 
потрошачке захтеве нису узели у обзир; присилно 
остваривање квантитативног, количинског учинка често 
пута је ишло на уштрб квалитета; остваривање планова 
постигли су фалсификацијом података / израбљивањем, 
експлоатисањем радне снаге). 

0–3 

И2 Утврђује да у датом раздобљу за набавку основних 
артикала ваљало је више радити, него пре рата, и у вези с 
тим даје једно суштинско установљење (нпр. плате су 
држали на ниском нивоу /  реална вредност плата била је 
ниска; опао је животни стандард) 

0–3 

И3 Утврђује једну битну суштину на основу плакате (нпр. 
плаката је пропагирала јединство радничке и сељачке 
класе; пропаганда је пропагирала повeћање животног 
стандарда; раднике су подстицали на мирнодопски кредит) 
и у вези с тим даје једно суштинско установљење (нпр. 
према идеологији, управљање државом било је у рукама 
„радног народа”; у стварности капитал / радну снагу су 

0–3 
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одузели од пољопривреде у циљу индистријализације; у 
стварности је опао животни стандард; мирнодопски кредит 
је значио  куповину – изнуђених – државних обвезница / са 
мирнодопским кредитима радници су држави 
позајмљивали, кредитирали). 

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

Д1 Утврђује да је у пољопривреди извршена насилна 
колективизација / „позадругивање“, и у вези с тим даје 
једно суштинско установљење (нпр. да су сељаци своја 
земљишта и радна средства предали радним задругама, за 
узврат, добили су ренту; сељаке са сопственом имовином, 
поседима кажњавали су са високим порезима / обавезном 
предајом; против сељака са сопственом имовином, 
поседима вршили су притисак такозваном 
противкулашком пропагандом  /  метењем тавана; услед 
позадругивања опала је производња; само мањи део 
земљишта је успешно колектизовано).  

0–3 

Д2 Утврђује да је вршена индустријализација, и у вези с 
тим даје једно суштинско установљење (нпр. да су открили 
нове руднике; градили су се нови индустријски градови; 
првенствено су развили тешку индустрију; није било 
довољно сировина за развој тешке индустрије; повећао се 
проценат, сразмер индустријских радника; увели су радно 
такмичење / стахановистички покрет; развој тешке 
индустрије служио је војним циљевима). 

0–3 

Д3 Утврђује податак који се односи на животне прилике - а 
који се не налази у изворима (нпр. настаје несташица 
намирница; привремено су увели систем бонова; постојао 
је недостатак станова; многе жене морале су се такође 
запослити; опале су платежне / имовинске разлике) и у вези 
с тим даје једно суштинско установљење (нпр. да у 
задругама сељаци нису били заинтересовани у делотворној 
производњи; у многим задругама недостајало је стручно 
знање; у вези са употребом одређених намирница 
прописани су оброци по глави; поновна изградња станова, 
уништених у рату текла је полагано; један запослен није 
могао да издржава своју породицу, плате је одредила 
држава). 

0–3 

Д4 Самосталним знањем, тачним установљавањем, 
допуњава и потврђује своју анализу. 0–3 

Исти одговор се не може прихватити за два различита садржајна елемента 
(употреба, извора, чињенице битне за догађаје) и приликом бодовања 
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Места извора ( слика, табела, графикон) који се налазе у радном листу: 
2. https://www.vecteezy.com/vector-art/161723-peasant-vector-pack https://imgur.com/gfr4ueI  
http://www.medievalchronicles.com/medieval-clothing/medieval-peoples-clothing/medieval-mens-clothing/  
5. www.tudasbazis.sulinet.hu/ www.mti.hu  
6. Száray Miklós: Történelem III. (Forrásközpontú történelem) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2013. 
10. Krajkó–Rudl–Szónokyné: A Szovjetunió utódállamai. Szeged, 2001. 
https://www.ncpedia.org/media/george-hw-bush-and-boris 
https://www.thesundaily.my/world/gorbachev-hails-bush-for-role-in-ending-cold-war-MI192385  
14. http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm 
16. grafikus: Czeglédi. Offszet Nyomda. 
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