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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 pont 
Одговор недостаје:                  0 pont 
 
0,5 бодова се може дати за елементе који су посебно означени у кључу.  
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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). 
A feladatok után található téglalapok közül a bal oldaliban a feladatra adható maximális 
pontszám van, a jobb oldali téglalapba kell beírni a vizsgázó által elért pontszámot. 
 

Код правоугаоника који се налазе испод задатака у левом је максималан број 
бодова за задатак, а у десни упишите укупан број бодова који је ученик постигао. 

Укупан број бодова код једноставних, кратких задатака треба уписати на 
задњу страницу радње, у одговарајуће поље ступца збирне табеле. 

Ако је укупни број бодова код једноставних, кратких задатака цео број, онда 
не треба ништа радити, а ако је разломак (одн. децималан број), онда га према 
математичким правилима заокружујемо на цео број (нпр. 23,5 бодова се заокружује на 
24 бода). 

 
II Исправљање и оцењивање текстуалних (есејских) задатака 

 
1. Избор задатка 
 
Оцењују се укупно три задатка: 

један кратак задатак који се односи на светску историју, 
један дугачак задатак који се односи на мађарску 
историју, један комплексни задатак. 

Задатак који се односи на светску историју и задатак који се односи на мађарску историју 
треба да се односе на различита раздобља. 
 

Оцењивање задатака у случају да је ученик лоше изабрао задатке: 
 

- ако је ученик решио три текстуална (есејска) задатка, али их је погрешно 
изабрао у односу на раздобље, тако треба вредновати да изгуби што мање 
бодова, односно треба исправити сва три решења, и она два, односно један где је 
дао тачан одговор траба узети у обзир, где је постигао већи број бодова; 

- ако је ученик решио више од три текстуална (есејска) задатка, али свој избор је 
означио једносмислено у табели, онда треба исправљати решења означених 
задатака и њихов број бодова узети у обзир. 

- ако је ученик решио више од три текстуална (есејска) задатка, али свој избор није 
означио једносмислено у табели, онда почињући од најмањег редног броја решеног 
задатка на основу правила избора треба оцењивати по растућем редоследу, нпр. у 
случају да је решио све текстуалне задатке треба исправљати задатке 13., 16. и 17. и  
њихов број бодова узети у обзир. 

Сваки започет задатак се сматра решеним, уколико ученик једносмислено није означио 
супротно. 
 
2. Вредновање, бодовање задатака 

Вредновање текстуалних задатака – аспекте вредновања, као и дате садржаје који 
им се придружују – треба извршити према упутству за исправљање. Према појединим 
аспектима постигнут број бодова треба уписати на листу задатка после тачкастих линија 
у дату табелу, а затим треба израчунати укупни број бодова и уз помоћ делиоца (2) 
испитни број бодова. Број испитних бодова по задатку не треба заокруживати. 
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a) Разумевање задатка: 
 

2 бода се дају ако је кандидат за аспекте Откривање чињеница битних за догађаје... и 
Стицање знања, употреба извора од могућег броја бодова добио барем половину. 
1 бод се даје ако је кандидат за аспекте Откривање чињеница битних за догађаје... и 
Стицање знања, употреба извора од могућег броја бодова добио мање од 
половине, али је добио барем 1 бод за неки од ова два аспекта. 
0 бодова се даје кандидат за аспекте Откривање чињеница битних за догађаје ... и  
Стицање знања, употреба извора од могућег броја бодова није добио ни један бод. 

Ако је број бодова за разумевање задатка 0, онда укупан број бодова може бити само 0. 
 
б) Оријентација у простору и времену 
Упутство означава садржајне елементе који припадају овом аспекту вредновања са О. 
Код кратких есеја заједно треба вредновати просторне и временске елементе (О), а код 
дугачких есеја одвојено (О1 и О2). Код комплексних есеја треба бодовати три или 
четири просторна и временска елемента (О1, О2, О3 и О4). Уколико се у упутству 
набрајају примери, онда се од набројаних примера вреднује дати број или друго тачно 
решење које одступа од наведеног. 
 

2 бода се дају ако је у кандидатовој радњи написан дати број тачних елемената. 
1  бод  се  даје  ако  недостаје  половина  датог  броја  тачних  елемената,  или  има 
погрешних. 
0  бодова  се  даје  ако нема  просторног  и/или  временског  елемента,  или  су они 
погрешни. 

        
Код кратких есеја просторни и временски елементи вреде по 1 бод, а код дугачких и 
комплексних вреде по 2 бода (односно у случају ређања са недостатком или грешком су 
по 1 бод). 
Међу  комплексним задацима код компаративног комплексног есеја се за по 2 
временска и просторна елемента даје укупно 8 бодова, док се код комплексног есеја који 
обухвата више раздобља у зависности од теме задатка за временске или просторне 
елементе даје по два бода, а за други елемент 2 бода, значи укупно се може дати 6 бодова. 
Наставник који исправља задатке у есеју на конкретном место једносмисленим знаком  
означава  тачно  (Овреме,  односно  Опростор),  односно  нетачно  решење 
(подвлачење). 
 
в) Комуникација, употреба стручне терминологије 
Упутство означава садржајне елементе који припадају овом аспекту вредновања 
означава са К. 
Код  кратких  есеја  се за опште и  конкретне  историјске  појмове (К1) може доделити 
0, 1 или 2 бода. Упутство очекује стручну употребу четири појма. Дати појмови се тумаче 
као примери. 

2 бода се дају ако у кандидатовом есеју има барем три стручно употребљена појма. 
1 бод се даје ако у кандидатовом есеју има један или два стручно употребљена 
појма. 
0 бодова се даје ако у кандидатовом есеју нема ни једног стручно употребљеног 
појма. 
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Наставник који исправља есеј на конкретном место једносмисленим знаком означава 
тачну (), односно нетачну (подвлачење) употребу појмова. 
Код дугачких и комплексних есеја посебно треба бодовати тзв. опште (К1) и 
конкретне (К2) историјске појмове. Код кратких есеја се 0, 1 или 2 бода додељују по 
већ наведеном принципу, а у кандидатов есеј треба написати исте такве ознаке. 
 
За стилистички квалитет и правопис се и код кратких (К2) и код дугачких, 
односно комплексних есеја (К3) може доделити 0, 1 или 2 бода. 
 

2 бода се дају ако се састав састоји од реченица са смислом, текст је логично 
састављен, и у њему нема више од једне грубе стилистичке или правописне грешке. 
1 бод се даје ако је састав лоше конструисан, непропорционалан, са недостацима, или 
ако садржи више стилистичких или правописних грешака. 
0 бодова се даје ако је састав само скица набацаних речи, нема међусобно повезаних 
реченица, или у тексту има више грубих стилистичких или правописних грешака. 

 
г) Стицање знања, употреба извора, откривање чињеница битних за догађаје, 
критичко размишљање и сконцентрисање на проблем 
Бодовање аспеката вредновања Стицање знања, употреба извора (у упутству означено 
са И) и Откривање чињеница битних за догађаје, критичко размишљање и 
сконцентрисање на проблем (у упутству означено са Д) се врши на основу истих 
принципа. Садржајни елементи одговора се састоје из два дела: записивање неке 
чињенице и установљење које се уз то везује (било каква узрочно-последична или друга, 
повезаност у вези утврђене тврње). Примери који се код садржајних елемената налазе у 
загради (садржајни елементи који почињу скраћеницом „нпр.“) означавају да се може 
прихватити било који набројан, односно осим тога и други тачан елемент одговора. 
Дакле, довољно је написати један од наведених примера да би се добио максималан број 
бодова. Код кратких и дугачких задатака, односно комплекнсог есеја који обухвата 
раздобља се за записивање једног тачног елемента даје 1 бод, за њему припадајуће тачно 
установљење 2 бода (за установљење се може дати и 1 бод, уколико је кандидатово 
установљење превише шематизовано, не истиче суштину или је нетачно); код упоредних 
комплексних есеја свака поједина анализа садржи три елемента: за записивање два 
извора који се упоређују, односно чињенице битне за догађаје по 1 бод, за њима 
припадајуће установљење се даје 2 бода (односно 1 бод), према следећем: 
 
Код кратких, дугачких и комплексног есеја који обухвата више раздобља: 
3 бода се дају ако је кандидат тачно записао једну чињеницу, и у вези ње дао тачно 
установљење. 
2 бода се дају ако кандидат није тачно записао чињеницу, али је у вези ње дао 
тачно установљење, или ако је тачно утврдио једну чињеницу, али му је установљење 
превише шематизовано, не истиче суштину, нетачно је. 
1 бод се даје ако је кандидат тачно записао једну чињеницу, и у вези ње није дао 
установљење, или није тачно утврдио чињеницу, установљење му је превише 
шематизовано, не истиче суштину, нетачно је. 
0 бодова се даје ако кандидат није тачно записао чињеницу, а није ни дао тачно 
установљење. 
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Код компаративних комплексних есеја: 
4 бода се дају ако је кандидат на основу оба извора записао по једну чињеницу, и у 
вези њих дао тачно установљење. 
3 бода се дају ако је кандидат само из једног извора тачно записао чињеницу, али је у 
вези ње дао тачно установљење, или ако је кандидат на основу оба извора записао по 
једну чињеницу, али му је установљење превише шематизовано, не истиче суштину, 
нетачно је. 
2 бода се дају ако је кандидат на основу оба извора записао по једну чињеницу, али 
није у вези њих дао тачно установљење, или ако је само из једног извора тачно 
записао чињеницу, а установљење му је превише шематизовано, не истиче суштину, 
нетачно је, или ако ни из једног извора није записао чињеницу, али је дао тачно 
установљење. 
1 бод се даје ако је кандидат само из једног извора тачно записао чињеницу, и није дао 
тачно установљење, или ни из једног извора није записао тачну чињеницу, а 
установљење му је превише шематизовано, не истиче суштину, нетачно је. 
0 бодова се даје ако кандидат није тачно записао чињеницу, а није ни дао тачно 
установљење. 

 
По једно познавање (информација) или повезано на више места може да се појави у 
упутству, али за сваки елемент се само за један аспект може доделити бод. 
Наставник који исправља есеј на конкретном место једносмисленим знаком означава 
(нпр. И1 ако је један елемент може наћи у датом делу текста; И1 ако се оба 
елемента могу наћи у датом делу текста; посебно означавајући И1 и И1 ако се 
записивање и установљавање не налазе непосредно једно после другог, него у два 
различита дела есеја) тачну, односно – подвлачењем – нетачну анализу извора. 
Исто тако треба означавати делимичне бодове за чињенице битне за догађаје (нпр. 
Д1). 
 
3. Обим текстуалних задатака 
Важна компетенција при састављању текста је да кандидат изрази своје мисли у 
оквиру унапред одређеног простора (обима). У оправданом случају, реченица започета 
на тачкастим линијама може да се заврши после тачкасте линије – код кратких задатака 
2-3 реда, а код дугачких у 4-5 редова, и елементи одговора који се ту појављују могу да 
се вреднују. Елементи одговора који се налазе даље у следећим редовима не могу да се 
вреднују. 
 
4. Сабирање броја бодова за текстуалне задатке 
 
После детаљног исправљања задатака треба сабрати делимичне бодове, а затим 
укупан број бодова по задацима уз помоћ делиова (2) прерачунати у испитне бодове. 
Испитне бодове по задацима не треба заокруживати! Испитне бодове по задацима треба 
уписати у табелу која се налази на последњој страници радње (групе испитних задатака), 
и тамо их сабрати. Ако је укупан број бодова: 

- цео број, онда ништа не треба радити 
- децималан  број,  онда  га  треба  заокружити  на  цео  број  према 

математичким правилима (нпр. 23,5 се заокружује на 24). 
 

III Утврђивање укупног броја бодова радње 
 
Саберите постигнути број бодова у I и II делу (заокружене на цео број)!
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I ЗАДАЦИ СА ЈЕДНОСТАВНИМ, КРАТКИМ ОДГОВОРИМА 
 

1. Хришћанство (укупно 4 бода.) 
а) (Никејски / никијски ) Синод (0,5 поена) 
б) јеретик(ци) (Такође прихватљиво: Аријевци) (0,5 бодова) 
в) апостол(и) (0,5 бодова) 
г) Константин (Велики) (0,5 бодова) 
д) Било их је много./ Цареви су тиме јачали сопствену власт. (Одговор може да буде 
тачан и у случају да се другачије формулише.)  (1 бод) 
ђ) Желели су да сачувају јединство цркве. (Одговор може да буде тачан и у случају да 
се другачије формулише.) (1 бод) 
 
2. Феудализам (укупно 4 бода.) 
а) (II) Филип (0,5 бода) 
б) (V) Рајмунд (0,5 бода) 
в) Виљем (0,5 бода) 
г) 3. (0,5 бода) 
д) лажно 
Зато што се рат није води између Роне и Ебре / није унутар подручја означеног 
феудалном заклетвом. / Јер је само дужан да ратује између Роне и Ебра. (Одговор може 
да буде тачан и у случају да се другачије формулише, складу са географским 
ограничењем) (1 бод) (0,5 бода се не може дати. 1 бод се може дати само ако је 
кандидат подвукао тачан одговор и образложио га.) 
ђ) Виљемови феудални господари би се борили један против другог. Није јасно кога би 
Виљем требао да подржава. / Виљем са једне стране треба да подржи грофа од Тулуза а 
са друге стране грофа од Лангедока због феудалних односа. (Одговор може да буде 
тачан и у случају да се другачије формулише, ако се односе на двоструку феудалну 
посвећеност Виљема) (1 бод) 
 
3. Заузимање Карпатског басена (укупно 3 бода.) 

Број сцене на слици Слово извора 
1. А 
2. Г 
3. Б 

(0,5 поена по елементу.) 
б) 1. (0,5 бодова.) 
в) Сватоплук / Моравски кнез није више живео за време освајања. (Одговор може да 
буде тачан и у случају да се другачије формулише.)  (1 бод) 
 
4. Апсолутизам у Француској (укупно 4 бода) 
а) Рат за шпанско наследство (1 бод) 
б) Јавни дуг се повећава трошењем двора. / Изградња / луксуз / одржавање двора 
допринела је високом јавном дугу. (Одговор може да буде тачан и у случају да се 
другачије формулише.)  (1 бод) 
в) Смањити порезе / Смањење пореза. (Одговор може да буде тачан и у случају да се 
другачије формулише.)  (1 бод) 
г) 1., 4. (0,5 бода по елементу.) 
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5. Мохачка битка (Укупно 4 бода) 
Име 

 
Редни број 

 
а) Криштоф Франгепан хрватски бан 
 

3. 

б) краљица Марија Хабзбуршка 
 

2. 

в) Јован Запоља из Трансилваније 
 

5. 

г) султан Сулејман 
 

4. 

д) Ђорђе маркиз од Бранденбурга и чешки канцелар 
Адам Нојхаус 
 

1. 

(0,5 бодова по елементу.) 
ђ) 2. (0,5 бодова) 
е) Због наслеђивања престола./Пошто су обојица постали мађарски краљеви./Пошто је 
дошао ред на двоструки избор краљева. (Одговор може да буде тачан и у случају да се 
другачије формулише.) (1 бод) 
 
6. Наполеонови ратови (укупно 4 бода.) 
а) Колонијални интереси Велике Британије нису били угрожени. / Британија је још увек 
могла да тргује са својим колонијама. (Одговор може да буде тачан и у случају да се 
другачије формулише.) (1 бод) 
б) Пошто су Британци имали превласт на мору, није их могао војним путем поразити. 
(Одговор може да буде тачан и у случају да се другачије формулише.) (1 бод) 
в) 1804. (0,5 бодова) 
г) Папа (0,5 бодова) 
д) Република (0,5 бодова) 
ђ) Ватерло (0,5 бодова) 
 
7. Економија у доба дуализма (укупно 4 бода.) 
а) 2., 5. (0,5 бодова по елементу.) 
б) 1., 5. (0,5 бодова по елементу.) 
в) Слободна трговина без царина / Царинска унија. (Одговор може да буде тачан и у 
случају да се другачије формулише.) (1 бод) 
г) Већина робе (пшеница/брашно) се могла продати у Аустрији. / Угарска роба је била у 
повољнијем положају од робе која се увозила изван Монархије (Одговор може да буде 
тачан и у случају да се другачије формулише.) (1 бод) 
 
8. Фашистичка Италија (укупно 4 бода) 
а) (0,5 бодова по елементу) 

Слово извора А) Б) В) 
Редни број тврдње 2. 4. 1. 

б) А (0,5 бодова) 
в) Заснован је на (екстремном) национализму. / Наглашава национално јединство; 
Одбацује класну борбу. / Очекује сарадњу радника и аристократије ; Не карактерише га 
антирелигијско/антицрквено осећање; Не жели да одузме приватну својину. (Било која 
два одговора могу бити тачна и у било ком редоследу. Одговор може да буде тачан и у 
случају да се другачије формулише.)  (1 бод по елементу.)  



Történelem szerb nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2113 írásbeli vizsga 9 / 21 2022. május 4. 

9. Мађарска у Другом светском рату (комплексан тест задатак) (укупно 8 бодова) 
а) Немачка победа се сматра извесном. / Биће потребно само кратко учешће./ Немачка ће 
брзо победити./ Војници ће бити кући за жетву. (Одговор може да буде тачан и у случају 
да се другачије формулише.) (1 бод) 
б) 1. Елиминише совјетску претњу. (Одговор може да буде тачан и у случају да се 
другачије формулише.) (1 бод) 
2. Доступни су даљи резултати ревизије. (Одговор може да буде тачан и у случају да се 
другачије формулише.) (1 бод) 
Одговори означени редним бројевима 1 и 2 су такође прихватљиви обрнутим 
редоследом. 
в) Претходни ревизијски раст Мађарске могу бити угрожени / Мађарска може изгубити 
северну Трансилванију (Ердељ) и Секељску земљу. (Одговор може да буде тачан и у 
случају да се другачије формулише.)  (1 бод) 
г) Мађарска је већ доказала своју приврженост Алијанси./ Силе Осовине признају 
савезничку лојалност Мађарске. (Одговор може да буде тачан и у случају да се другачије 
формулише.) (1 бод) 
д) Немачка је одбила да врати Мађарској више територија него што је то била одлука 
Беча./ Немачка је гарантовала Румунији границе након друге одлуке Беча. / Немачкој 
није било у интересу да окрене Румунију против себе. (Одговор може да буде тачан и у 
случају да се другачије формулише.)  
ђ) Датум жетве је сувише близу да би се војници вратили кући. / Рат ће се уз марш војске, 
наставити и по најоптимистичнијем сценарију ће дуже трајати него што ће се војници 
вратити кући до жетве. (Одговор може да буде тачан и у случају да се другачије 
формулише.) (1 бод) 
е) 26. јуна 1941. (0,5 бодова) 
ж) Ласло Бардоши (0,5 бодова) 
 
10. Европске интеграције (укупно 4 бода) 
а) (0,5 бодова) 

1. 2. 3. 
Б В А 

б) Европска економска заједница / ЕЕЗ / Заједничко тржиште (0,5 бодова) 
в) капитал (0,5 бодова) 
г) Б (0,5 бодова) 
д) Избегавање рата. (Одговор може да буде тачан и у случају да се другачије 
формулише.) (1 бод) 
ђ) Повећање утицаја (западне) Европе (у светској економији и светској политици). или 
противтежа суперсилама / Сједињеним Државама / Совјетском Савезу. или 
Заустављање ширења комунизма./ Замена изгубљених колонијалних тржишта. (Одговор 
може да буде тачан и у случају да се другачије формулише.)  (1 бод) 
 
11. Промена режима у Мађарској (укупно 3 бода) 
а)  

1. 2. 3. 

В А Б 
Тачан редослед је 0,5 бодова. 
б) упутство за планирање (систем) / планска економија / планско управљање (0,5 бодова) 
в) (спонтана) приватизација (0,5 бодова) 
г) 2., 4. (0,5 бодова по елементу.) 
д) инфлација (0,5 бодова)  
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12. Запошљавање (0,5 бодова по елементу, укупно 4 бода.) 
а) уговор о раду 
б) плата(е) / основа плате(а) / плата(е) 
в) радно време (током радног времена) 
г) синдикат 
д) 

Закон о раду то 
дозвољава 

 

То је забрањено Законом 
о раду 

 

То није обухваћено 
Законом о раду 

4. 1.,2. 3. 
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II ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ ИЗЛАГАЊЕ 

13. Енглески сталежи             (кратак) 
Аспекти Радња, садржај Бодови 

Разумевање 
задатка 
  

Кандидат у основи представља најважније карактеристике 
функционисања енглеске монархије. Одговор открива 
суштину помоћу извора. 

0-2 

Оријентација 
у простору и 
времену 

О  Кандидат наводи да је енглеска монархија формирана у 
13. веку, наводећи да је Магна Карта / Карта Либертатум, 
која је чинила основу енглеске државе, издата 1215. године 
и да се њени налази односе на Енглеску. 

0-2 

Комуникација, 
примењивање 
стручног 
језика 

  

К1 Стручно користи следеће опште и конкретне историјске 
појмове: нпр. краљ, сталеж, парламент, закон. 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 извора (нпр. краљ је позвао 
грофа/лордове да се посаветују; четворка се саветовала са 
главним свештеницима и краљем; гроф је морао да се 
појави лично; краљ наводи да је у горњем дому дводомног 
дома Парламент / Дом лордова. 

0-3 

И2 Утврђује један битан елемент извора (нпр. краљ је 
наложио шерифу да организује избор витезова/грађана; 
краљ је питао управнике округа; представнике грађана 
присуствовали су доњем дому дводомног парламента / 
дому комуна, грађана. 

0-3 

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

  

Д1 Утврђује да је подела власти/сарадња између краља и 
сталежа и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр., 
ово се зове сталешки дуализам; краљевски новац / у 
оскудици војске био је принуђен да се ослања на сталеже; 
краљ је тако дошао до више прихода / био је у стању да 
делотворније изврши своју вољу, а наређења су добила 
већи утицај у управљању државом / локална управа је 
вођена самостално) 

0-3 

Д2 Утврђује да је краљевски суверенитет (командовање 
војском, управљање спољним пословима, ковање) и у вези 
тога даје суштинску констатацију (нпр. порез се могао 
наплаћивати само уз сагласност наређења; наредбе је могао 
да нареди краљ само ако учествују у рату који су сматрали 
оправданим; закони се доносе наредбама у парламенту / 
владар их само представља и освећује; 
права суверенитета и права поретка која их ограничавају 
заједно чине дуализам поретка; Магна Карта Либертатум 
осигурала права сталежа / ограничава права владара). 

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. Први светски рат                     (кратак) 
Аспекти Радња, садржај Бодови 
Разумевање 
задатка 
  

Кандидат у основи представља стање исхране током Првог 
светског рата. Одговор помоћу коришћених извора указује 
на суштинске узајамне везе. 

0-2 

Оријентација 
у простору и 
времену 

О Тврдње се односе на Први светски рат који се одвијао 
између 1914. и 1918. године и наводи просторни елемент 
(нпр. између централних сила и  сила антанте, Мађарска је 
била део Аустроугарске монархије, Монархија је била 
чланица централних сила, рат се одвијао на фронтовима). 

0-2 

Комуникација, 
примењивање 
стручног језика 
  

К1 Стручно користи следеће опште и конкретне историјске 
појмове: нпр. антанта /централне силе, залеђе, бонови за 
храну /систем карте /ставка /недостатак радне снаге, ратна 
економија. 

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 засновану на извору да су 
зараћене стране међусобно блокирале бродарство 
поморском блокадом и у вези тога даје суштинску 
констатацију (нпр. ометање трговине са својим колонијама 
/ учешће у светској трговини /увоз хране; блокадом су биле 
погођене посебно централне силе; централне силе 
прекинуле везу између сила Западне Антанте и Русије). 

0-3 

И2 Утврђује један битан елемент извора да се основне 
намирнице могу набавити само на основу бонова за храну 
и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. држава је 
на тај начин обезбедила опште снабдевање; па су покушали 
да спрече снабдевање / инфлација; ово је било неопходно 
због оскудице залиха; снабдевање војске било је 
приоритет; реквирирана је и храна за војску). 

0-3 

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

Д1 Наводи важну последицу несташице хране (нпр. глад, 
инфлација, опште незадовољство) и у вези тога даје 
суштинску констатацију (нпр. разлог дуготрајног рата / 
фронтовски рат / то је била битка за ресурсе; више је ишло 
на штету централних сила него што су погођене земље 
Антанте; ово је допринело антиратним протестима / крај 
рата / пораз / јачање социјалистичких покрета / до 
револуција). 

0-3 

Д2 Наводи још једну чињеницу да је пољопривредна 
производња значајно опала и у вези тога даје суштинску 
констатацију (нпр. зато што је значајан део мушкараца 
мобилисан; у пољопривреди је недостајало радне снаге; и 
животиње које су служиле за рад однела је војска; смањена 
је употреба ђубрива). 

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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15. Питање ослобађања кметова у Мађарској у доба реформи  (дугачак) 
Аспекти Радња, садржај Бодови 

Разумевање 
задатка 
  

Кандидат у основи представља питање ослобођења кметова 
у Мађарској у доба реформи. Одговор помоћу коришћених 
извора указује на суштинске узајамне везе. 

  
0-2 

Оријентација 
у простору и 
времену 
  

О1 Утврђује најмање две године од наведених које се везују 
за тему  (1830: издавање Сечењијевог Кредита / почетак ере 
реформи, 1832-36: прва државна скупштина за реформе, 
1839-40: доношење закона о добровољном наслеђивању, 
1847: опозиционе декларације, 1848: крај ере реформи / 
доношење априлских закона / ослобођење кметова). 

0-2 

О2 Утврђује један просторни елеменат теме (нпр. Мађарска 
је била део Хабзбуршког царства, сабори су одржавани у 
Братислави). 

0-2 

Комуникација, 
примењивање 
стручног 
језика 
 
 
 

К1 Стручно користи следеће опште историјске појмове: 
нпр. кмет, племић /земљопоседник, национална скупштина, 
закон. 

0-2 

К2 Стручно користи следеће конкретне историјске 
појмове: нпр. добровољно наследство, обавезно 
наследство, грађанска трансформација / грађанско друштво 
/ заједнички интереси, проширење права. 

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 суштински елемент извора (нпр. робот је 
неефикасан: уговорени посао је ефикаснији од робота; 
роботски кметови не користе савремене алате) и у вези тога 
даје суштинску констатацију (нпр. Сечењијев кредит игра 
значајну улогу у покретању дебате о питању кметства; 
Сечењи је приступио питању кметства са економске тачке 
гледишта; кметство / робот је модеран / окарактерисао као 
препреку развоју берзе; потреба за ослобођењем кметова). 

0-3 

И2 Утврђује један битан елемент извора (нпр. Аутор се 
залаже за пуну надокнаду племића; по њему ненадокнада је 
прекршај / резултира економском штетом; обавезно 
наслеђивање би подразумевало потребу да се обезбеди 
племство), и у вези тога даје суштинску констатацију 
(нпр., без обећања репарације, племство се није могло 
придобити за ослобођење кметова; због недостатка јасноће 
накнаде, многи племићи су се противили ослобађању 
кметова; противљење реформи је питање надокнаде 
повезивало са увођењем јавног терета; ослобођење кметова 
од рада / лишити носиоце пореза; у цитираном делу аутор 
је објаснио „напредни“ програм). 

0-3 

И3 Утврђује суштински елемент извора (нпр. аутор тврди 
да се кметови морају ослободити да би се ојачала нација; 
након ослобођења кметова, етнички различито кметство ће 
формирати нацију) и у вези тога даје суштинску 
констатацију (нпр. ослобођење кметова престанак 
привилегија / подразумевало би једнака права; ослобађање 

0-3 
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кметова била је преплетена са питањем националности; 
противљење реформама позивало се на стварање политичке 
нације). 
И4 Утврђује суштински елемент извора (нпр. већина 
кметова су били надничари; већина кметова није имала цео 
посед; на целој парцели није било много кметова; у просеку 
отприлике је шест кметовских породица било по кметској 
парцели) и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. 
пораст становништва довео је до распарчавања земљишних 
поседа; невоља кметова је такође подстакла решење питање 
кметства; ослобађање кметова за многе није значило и 
приступ земљи). 

0-3 

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

Д1 Помиње чињеницу о важности питања кметова у 
погледу (нпр. кметство је чинило огромну већину друштва; 
питање кметства била је тема која се стално понавља у 
парламенту; ослобађање кметова је антиреформска / било је 
једно од главних захтева либерала), и у вези тога даје 
суштинску констатацију (нпр. страх од устанка кметова 
такође је подстакао решавање овог питања; само на тај 
начин би се могла десити грађанска трансформација / 
удружење интереса / укидање сталежа). 

0-3 

Д2 Утрђује доношење добровољног наслеђивања и 
објашњава појам добровољног наслеђивања (кмет се 
ослобађа властелинске зависности за одређени износ по 
договору са земљопоседником), или утврђује да је врло 
мали број кметова успео да искористи ову прилику. 

0-3 

Д3 Утврђује да је поднета тужба за принудно наслеђивање 
и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. 
промовисао је Лајоша Кошута у својим чланцима; био је 
део програма Опозиционе странке; опозиција је реформама 
предвиђала државну компензацију; постићи револуцију / 
након доношења априлских закона). 

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 

 
16. Политика Ђуле Гембеша током кризе      (дугачак)  

Аспекти Радња, садржај Бодови 

Разумевање 
задатка 
  

Кандидат представља економске, социјалне и политичке 
последице светске економске кризе, односно руководство 
Ђуле Гембеша у то време. Одговор помоћу коришћених 
извора указује на суштинске узајамне везе. 

  
0-2 

Оријентација 
у простору и 
времену 

О1 Утврђује мандат Ђуле Гембеша: 1932 - 1936. 0-2 
О2 Утврђује просторни елемент (нпр. криза је настала у 
Сједињеним Државама, Гембеш је био под утицајем 

0-2 
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италијанског фашизма, односи се на економску кризу и 
територијални губитак после трианона). 

Комуникација, 
примењивање 
стручног језика 
 
 
 

К1 Стручно користи следеће опште историјске 
појмове: нпр. криза, спољна трговина, трговина, 
пољопривреда. 

0-2 

К2 Стручно користи следеће конкретне историјске 
појмове: нпр. право гласа, антисемитизам, екстремизам, 
аграрна реформа. 

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 На основу табеле утврђује битан елемент извора (нпр. 
пре светске кризе највише извоза ишло је у Аустрију и 
Чехословачку; после светске кризе највећи део извоза 
отишао је у Немачку; извоз у Италију је значајно порастао 
након глобалне кризе) и у вези тога даје суштинску 
констатацију (нпр. пад спољнотрговинске размене са 
наследним државама Аустроугарске монархије после 
светске кризе; након кризе Гембеш је успешно освојио 
нова тржишта у Немачкој / Италији; чак је успоставио 
дипломатске односе са Совјетским Савезом из економског 
интереса; јачање трговачких односа са Немцима праћено је 
повећањем немачког утицаја; потписивање Римских 
записника побољшало је трговинске односе). 

0-3 

И2 Утврђује битан елемент извора на основу графикона 
(нпр. незапосленост је била највећа 1930-их; незапосленост 
је већ пала када је Гембешева моћ дошла на власт), 
и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. Гембеш 
је дошао на власт када је глобалне криза била на дну; 
економска ситуација се побољшала до 1934; стицање 
нових тржишта је отворило радна места; владине мере су 
такође помогле да се смањи незапосленост). 

0-3 

И3 Утврђује један од битних елемената извора (нпр. 
напетост између Гембеша и Бетлена; Гембеш је напао 
бивше водеће политичаре) и у вези тога даје суштинску 
констатацију (нпр. главни противници Гембеша били су 
унутар владајуће партије / реорганизовао владајућу 
партију / Бетлен и његове колеге су напустили нову 
владајућу партију Гембеша; Гембеш се отворио крајњој 
десници; Гембешева сфера је настојала да потисне 
конзервативце у други план; Тражио је непосредну 
лидерску улогу; Хорти је планирао да га замени због 
његовог противљења конзервативцима / Гембешева тежњи 
за моћи; Гембешев програм је био неуспешан због отпора 
конзервативаца). 

0-3 

И4 Утврђује један од битних елемената извора (нпр. 
студенти су захтевали ограничење броја јеврејских 
студената; аутор је фаворизовао присуство јеврејских 
студената), и у вези тога даје суштинску констатацију 
(нпр. криза је ојачала антисемитизам мађарског друштва; 

0-3 
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јавно мњење је кривило Јевреје за невоље / незапосленост; 
Јевреји су сматрани грешницима; оваква атмосфера је 
утицала на бржу распрострањеност у друштву). 

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

Д1 Утврђује чињеницу која није поменута у изворима у 
вези са кризом (нпр. пољопривреда / тешка индустрија; 
пала је цена ораница; задуженост је била висока; 
финансијска криза / кредитна криза), и у вези тога даје 
суштинску констатацију (нпр. јавна потрошња је морала 
да се смањи, екстремизам је ојачао, средња класа се 
осећала угрожено; многи су очекивали јачу државну 
интервенцију/јачу државну управу; сељаштво је најтеже 
погођено кризом). 

0-3 

Д2 Утврђује да је Гембеш најавио владин програм / његов 
програм се звао Национални план рада, и у вези тога даје 
суштинску констатацију (нпр. циљ је био стварање  
националне државе чији су циљеви државна корист; 
предлози за решавање друштвене кризе; његова обећања су 
била контрадикторна; обећао је нешто сваком слоју 
друштва; није успео да спроведе свој програм). 

0-3 

Д3 Утврђује конкретну меру Гембеша (нпр. желео да 
изгради корпоративни систем; обећано тајно бирачко 
право / продужење бирачког права; обећана аграрна 
реформа), и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. 
синдикати би нестали / економска улога државе би ојачала 
/ следила би пример Италије; његова обећања нису 
испуњена: изборе је пратила скандалозна превара; није 
могао да спроведе поделу земље; положај сељаштва није 
могао бити битно побољшан). 

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. Федерална политику Хабзбуршког царства и Аустроугарске монархије
 (комплексно – прелаз кроз векове) 

Аспекти Радње, садржај Бодови 

Разумевање 
задатка 
  

Кандидат у основи представља федералну политику 
Хабзбуршког царства и Аустроугарске монархије између 
1740-1914. Одговор помоћу коришћених извора указује на 
суштинске узајамне везе. 

0-2 

Оријентација 
у простору и 
времену 
  
 
 

О1 Утврђује две значајне године од периода до 1815. године 
(нпр. почетак аустријског рата за наследство: 1740; крај 
аустријског рата за наследство: 1748; почетак 
Седмогодишњег рата: 1756; крај Седмогодишњег рата: 1763; 
почетак француских револуционарних ратова: 1792; крај 
француских револуционарних ратова / формирање Свете 
алијансе: 1815). 

0-2 
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 О2 У току разраде теме наводи две значајне године из 
периода после 1815. Године (нпр. царска интервенција у 
Угарској: 1849; почетак Кримског рата: 1853; крај Кримског 
рата: 1856; Аустро-француско-пијемонтски рат: 1859; 
Пруско-аустријски рат: 1866; савез трију царева: 1873; 
двојни савез: 1879; тројни савез: 1882). 

0-2 

О3  У разради теме кандидат обраћа пажњу на хронолошки 
редослед, а његово излагање се односе на Хабзбуршко 
царство. 

0-2 

Комуникација, 
примењивање 
стручног 
језика 
 
 

К1 Стручно користи следеће опште историјске појмове: нпр. 
савез, рат, краљ, велика сила. 

0-2 

К2 Стручно користи следеће конкретне историјске појмове: 
нпр. револуција, династија, Света алијанса, тројни савез. 

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 да је Британија била главни савезник 
Хабзбуршког царства током аустријског рата за наследство 
и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. Британци 
су желели да избегну прекомерно слабљење Хабзбуршког 
царства; Британци су подржавали Хабзбуршко царство да би 
одржава равнотежу снага; није могао да рачуна ни на једну 
велику силу осим на Британску, а као резултат рата задржао 
је јединство Хабзбуршког царства (немачко-римска царска 
титула је остала код Хабзбуршко - лотариншке династије / 
Хабзбуршко Царство је изгубило Шлезију). 

0-3 

И2 Утврђује да су Француска (и Русија) биле савезнице 
Хабзбуршком царству током Седмогодишњег рата и у вези 
тога даје суштинску констатацију (нпр. вековно 
противљење Французима је решено (познато и као 
дипломатска револуција); француски савез је касније 
запечаћен браком; услед рата Шлезија није враћена). 

0-3 

И3 Утврђује битну чињеницу из извора (нпр. Наполеон се 
оженио принцезом Маријом Лујзом; Наполеон је био 
захвалан надвојводи Карлу што му је омогућио брак са 
Маријом Лујзом) и у вези тога даје суштинску констатацију 
(нпр. успео је да спроведе брак Наполеоновом победом 1809; 
Наполеонов миран однос са Хабзбурговцима био је 
загарантован његовим династичким браком; Хабзбуршко 
царство је тада испало из коалиције против Наполеона / али 
се поново придружило након неуспеха у Русији; као део 
пријатељског односа, хабзбуршке снаге су се придружиле 
Наполеону против Русије). 

0-3 

И4 Утврђује битан елемент графикону (нпр. Хабзбуршко 
царство је постало међународно изоловано 1850-их и 1960-
их; односи Хабзбуршког царства са његовим бившим 
савезницима су се погоршали), или наводи разлог 
погоршања односа са најмање две велике силе и у вези тога 
даје суштинску констатацију (нпр. морао је да се сам бори 
против Француза у Италији / Прусима за немачку 

0-3 
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територију; изолација је довела до међународних неуспеха; 
резултирало и унутрашњополитичким променама). 
И5 Утврђује битан елемент извора (нпр. Бизмарк тврди да 
монархије морају да раде заједно; монархије су више 
угрожене револуцијама него једна од друге) и у вези тога 
даје суштинску констатацију о савезу три цара (нпр. 
сарадња је још увек почивала на династичкој основи / 
оживеле су традиције Свете алијансе; циљ Немаца је био да 
изолују Француску; партијама се придружила подела 
Пољске; Балкански сукоби су оптерећивали унутрашње 
односе савеза Русије и Аустроугарске монархије). 

0-3 

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

Д1 Утврђује да је Хабзбуршко царство било редовни 
учесник у антифранцуским коалицијама и у том погледу 
истиче важну ствар (нпр. ширење револуционарних идеја је 
угрозило монархије; желеле су да обнове власт Бурбона у 
Француској; коалиције су претрпеле низ пораза: – на челу са 
Британијом укинуто је Немачко-римско царство / 
успостављено Аустријско царство). 

0-3 

Д2 Утврђује успостављање Свете алијансе и у вези тога даје 
суштинску констатацију (нпр. главна сврха савеза је била 
спречавање револуција; окупљени ради одржавања 
легитимних монархија; завет је такође био оправдан 
божанским легитимитетом; успели су да донесу релативну 
стабилност Европи у наредним деценијама; такође су имали 
за циљ да одрже статус кво). 

0-3 

Д3. Утврђује да је 1849. Хабзбуршко царство затражило и 
примило помоћ од Русије да победи револуцију, и у вези 
тога даје суштинску констатацију (нпр. Света алијанса је 
оправдала помоћ; Британци су прихватили и руску 
интервенцију; захтев за помоћ проузроковао је 
Хабзбуршком царству значајан губитак ауторитета; 
Хабзбурговци нису могли сами да угуше рат за независност). 

0-3 

Д4 Утврђује да је Аустроугарска монархија закључила 
двоструки/троструки савез са Немачким царством (и 
Италијом) и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. 
савез су објединили Бизмарк и Ђула Андраши; Монархија је 
била сигурна у немачку подршку / против руске претње: 
Бизмарк је желео да изолује Француску; у Првом светском 
рату овај савез је чинио језгро централних сила). 

0-3 

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

0-3 

Исти одговор не може да се прихвати приликом бодовања два посебна 
елемента садржаја (коришћење извора, фактори који утичу на исход догађаја) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 44 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 22 
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18. Либерализам и марксизам.     (комплексно – компаративни) 
Аспекти Радња, садржај Бодови 

Разумевање 
задатка 
  

Кандидат у основи упоређује идеје либерализма и марксизма 
према датим критеријумима. Одговор помоћу коришћених 
извора указује на суштински узајамне везе. 

  
0-2 

Оријентација 
у простору и 
времену 
  
 
 
 
 

О1 Утврђује суштински временски елемент либерализма 
(нпр. његово формирање је почело још у 18. веку; проширило 
се у 19. веку). 

0-2 

О2 Указује на суштински временски елемент о марксизму 
(нпр. марксизам се развио у 19. веку; Комунистички манифест 
је објављен 1848). 

0-2 

О3 Утврђујe да се либерализам развио у западној Европи. 0-2 

О4 Утврђује један просторни елемент марксизма (нпр. 
марксизам се развио у западној Европи; марксизам је први пут 
реализован у Русији; Маркс је био немачки филозоф / живео у 
Лондону и Паризу). 

0-2 

Комуникација, 
примењивање 
стручног 
језика 
 
 

К1 Стручно користи следеће опште историјске појмове: нпр. 
идеја / идеологија, просветитељство, револуција, неједнакост. 

0-2 

К2 Стручно користи следеће конкретне историјске појмове: 
нпр. либерализам, марксизам, слободна конкуренција, 
диктатура пролетеријата. 

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 суштински елемент заснован на извору (нпр. 
револуционарно законодавство мора бити праведно; 
револуција се може прихватити само за слободу; револуција 
не може бити циљ произвољног насиља), а утврђује 
суштински елемент заснован на другом извору ( на пример, 
пролетаријат изводи непотребну револуцију против 
буржоазије; пролетаријат може доћи на власт само по цену 
пораза буржоазије) и у вези тога даје суштинску констатацију 
(нпр. обе идеје сматрају револуционарну промену 
прихватљивом; либерализам је револуцију сматрао 
неопходном ). 

0-4 

И2 Утврђује суштински елемент заснован на извору (нпр. 
јавни интерес не може надјачати права појединца; давање 
приоритета јавном интересу води ка тиранији) и утврђује 
суштински елемент на основу другог извора (нпр. постоји 
колективистичка заједница међу радницима; радници помажу 
међусобно; сукоб између појединца и заједнице нестаје — и у 
вези тога даје суштинску констатацију (нпр. улога појединца 
је оцењена супротно; либерализам даје приоритет правима 
појединца док марксизам прокламује примат заједнице). 

0-4 

И3 Утврђује суштински елемент заснован на извору (нпр. 
индивидуални интерес / аспирација је способна за огроман 
економски учинак; није потребна спољна интервенција за 
развој; закони често ометају индивидуалну иницијативу) и 

0-4 
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утврђује суштински елемент заснован на другом извору (нпр. 
од буржоазије узима сав профит, пролетаријат концентрише 
производна добра; интервенције и имовинска права се врше 
насилно) и у вези тога даје суштинску констатацију (нпр. 
приватна својина док марксизам подржава заједничку 
својину; либерализам подржава приватну својину, 
либерализам подржава економију без ограничења / слободну 
конкуренцију, марксизам сматра државну регулацију 
неопходном). 

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

Д1 Утврђује да идеје либерализма потичу из просветитељства, 
док је марксизам настао из противречности индустријске 
револуције и ставља их у поређење (нпр. марксизам је касно 
следио либерализам; основне вредности просветитељства — 
нпр. једнакост — прихватљиве су обе идеје). 

0-4 

Д2 Утврђује да је главни циљ либерализма био постизање 
једнакости грађана и да је главни циљ марксизма био 
постизање друштвене/имовинске једнакости, и пореди их 
(нпр. марксизам, за разлику од либерализма, такође сматра да 
су слободе рестриктивне у интересу пуне једнакости: 
либерализам прокламује слободу свих људи, док марксизам 
настоји да ограничи права одређених друштвених група у 
интересу једнакости; док је либерализам изражавао циљ 
једнакости насупрот привилегијама поретка, марксизам 
насупрот капиталистичком грађанству). 

0-4 

Д3 Утврђује да је либерализам настојао да постигне уставно 
државно уређење, и наводи да је марксизам сматрао да је 
диктаторска (диктатура пролетеријата) држава неопходна, и 
пореди их (нпр. њихова перцепција политичког система била 
је некомпатибилна; само социјалдемократија одвојена од 
марксизма могла је да прихвати уставни систем; либерализам 
се залагао за оквир националне државе, марксизам је 
прокламовао наднационалну сарадњу). 

0-4 

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

0-4 

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

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 44 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 22 

 
 
Извори који су коришћени у задацима (фотографије, табеле, карте):  
1.  
http://romaikor.hu/ki_kicsoda_a_romai_tortenelemben/dominatus_csaszarai_(284%E2%80%93395)/constantinus_(c__flavius_val
erius_constantinus)_407%E2%80%93411/nagy_konstantin__az_elso_kereszteny_uralkodo/kereszteny_uralkodo_es_a_vilag_ura_
(324_337)/cikk/a__niceai__zsinat   
https://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/S%E1ry%20P%E1l.pdf  
Mt, 10,1 https://szentiras.hu/SZIT 
2. Sz. Jónás Ilona (szerk.): Európa és a Közel-Kelet IV–XV. század. Budapest, Tankönyvkiadó, 1981 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Chronicon_Pictum_P021_A_magyarok_bej%C3%B6vetele.JPG/3
50px-Chronicon_Pictum_P021_A_magyarok_bej%C3%B6vetele.JPG  
Képes krónika (Geréb László fordítása)  
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6. James Gillray karikatúrája (1805) http://www.tcj.com/wp-content/uploads/2015/06/N-1A.jpg 
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George Cruikshank karikatúrája (1814) – British Museum:  
https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1865-1111-22997.  
7. Magyarország története 7/1. Bp. 1978. Főszerk.: Pach Zsigmond Pál. (A fejezet szerzője Vörös Antal.) 
8. Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Róma, 1929–1937.  
https://www.treccani.it/enciclopedia/fascismo_%28Enciclopedia-Italiana%29/  
9. A vezérkari főnök emlékirata, 1941. június 14. In: Diplomáciai Iratok Magyarország Külpolitikájához. S.a.r. 
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