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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, језички, стилистички проблеми 
   (подвлачење таласастом линијом)          ∼∼∼∼∼∼ 
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 
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0,5 бодова се искључиво може дати за делове елементе који су посебно означени у 
упутству. 
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 E) 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. E1). 
 
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, ЈЕДНОСТАВАН ОДГОВОР 

 
1. Хришћанство (По елементу 1 бод, укупно 4 бода) 
a) (апостол) (свети) Павле 
b) Исус (Христос) (Назарећанин) 
c) 2. 
d) 3. 
 
2. Средњовековно властелинство (По елементу 1 бод, укупно 4 бода) 
a) 1. ораница(земља) 2. мајур 
b) тропољно обрађивање земљишта (Може се још прихватити: двопољно обрађивање) 
c) 1. 
 
3. Кнез Геза (По елементу 1 бод, укупно 4 бода.) 
a) укидање паганства (Одговор се може прихватитит уколико је на другачији начин 
формулисан.) 
b) 997.  (Одговор се може прихватити и без тачке на крају године.) 
c) Панонхалма 
d) (краљ) (свети) Иштван I 
 
4. Култура раног новог века (По елементу 1 бод, укупно 4 бода) 

Тврдња 
Словни 

знак 
слике 

a) Његова изградња може се довести у вези са развојем  противреформације 
и католичког препорода. C 

b) Постао је симбол апсолутистичке власти, раскош који га карактерише 
представља снагу краљевске моћи. A 

c) Добро показује повећано интересовање за свет изван Европе. D 
d) барок (стил) 
 
5. Ракоцијева ослободилачка борба  (По елементу 1 бод, укупно 4 бода)   
a) 4.  
b) 3.  
c) 2.  
d) 3. 
 
6. Индустријска револуција (По елементу 1 бод, укупно 4 бода) 
a) (морска обала / залив, који су погодни за пристанак бродова (Може се још прихватити: 
лука) 
b) угљена поља / рудници угља 
c) (изградња) железнице 
d) памук 
(„а“ и „с“ одговори могу се прихватити и у другој формулацији)  
  



Történelem szerb nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2013 írásbeli vizsga 8 / 15 2022. május 4. 

7. Привреда у доба дуализма (По елементу 1 бод, укупно 4 бода) 

Промене 
Приказује 
само извор 
са ознаком  
A)  

Приказује 
само извор 
са ознаком 
B)  

Оба 
показују 

Ни 
један не 
показује 

a) У том периоду се и у Угарској 
(Мађарској) развила индустријска 
револуција. 

 
 X  

b) У том раздобљу опала је 
пољопривредна производња. 

   X 

c) До 1913. најзначајнија привредна 
грана постала је индустрија. 

   X 

d) Од нагодбе до прекретнице 
столећа  пољопривредна 
производња се удвостручила. 

 
X   

 
8. Први светски рат (По елементу 1 бод, укупно 4 бода) 

Тврдња Редни 
број 

a) Слика представља  три силе, које су у савезништву. 3. 

b) Слика представља стање, непосредно након победе над Србијом. 2. 
c) Слика представља силу, која је управо доспела у ратно стање са 
четвртом суседном државом. 

3. 

d) Слика указује на једну централну силу која води рат на више 
фронтова. 

1. 

 
9. Мађарска за време Другог светског рата (По елементу 1 бод, укупно 4 бода) 

Извори Напад на 
Пољску 

Напад на 
Југославију 

Напад на 
Совјетски 

Савез 
A)  X  

B) X   

C)   X 

D)  X  

 
10. Европска унија (По елементу 1 бод,  укупно 4 бода) 
a) 1. 
b) 5. 
c) B), E) 
 
11. Мађари изван граница (По елементу 1 бод, укупно 6 бодова) 
a) Чехословачка 
b) размена становништва (-споразум) 
c) aсимилација / природно опадање броја становништва / насељавања / исељавање (Од 
наведених, било која два одговора су прихватљива у било којем редоследу.) 
d) уништавање села 



Történelem szerb nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2013 írásbeli vizsga 9 / 15 2022. május 4. 

e) Приликом уништавања села, најпре су она насеља почели да уништавају у којима су 
Мађари чинили већинско становништво. / Настојали су да укину мађарске етничке 
блокове. / Циљ је био и ацимилација мађарског становништва, које је насељено у градове. 
(Одговор је прихватљив и другој формулацији.) 
 
12. Финансије домаћинства (По елементу 1 бод, укупно 4 бода)  

Тврдња Приход 
a) Редовита, месечно испоручена помоћ која се даје за дететом, на 
основу субјективног права детету дечији додатак испод 18 година 
старосне доби 

дечји 
додатак 

b) Рента која се исплаћује нако одређене старосне доби /на основу 
проведених година у запослењу. Величина пензија зависи од дужине 
времена у службовању и од ранијих прихода. 

пензија 

c) Приход власника који је у вези са својом некретнином право 
коришћења (употребе) уступио другој особи.  

закуп 

d) Редовито испоручен приход, који се доставља родитељу који код куће 
одгаја своје дете.  

породиљски 
додатак 
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II ТЕКСТУАЛНИ (ЕСЕЈСКИ) ЗАДАЦИ УЗ АНАЛИЗУ 

 
13. Просветитељство        (кратак) 

Аспекти Радње, садржаји бод 
 
Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује слику Бога и човека у раздобљу 
просветитељства. У свом одговору коришћењем извора 
приказује суштинске повезаности. 

0–2 

 
Оријентисање у 
простору и 
времену 

О Кандидат утврђује да се просветитељство развило (у 17. 
и) 18. веку  и утврђује један просторни елемент (нпр. 
кренуло је из Енглеске, Француска се сматрала његовим  
центром, проширило се у Европи – и северној Америци).     

0–2 
 

 
Комуникација, 
употреба стручне 
терминологије 
 

K1 Кандидат стручно користи опште и конкретне 
историјске појмове: нпр. просветитељство, рационализам, 
природна / људска права, толеранција / верска толеранција 
/деизам / васпитање, образовање / морал. 

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 

F Утврђује суштину извора (нпр. небеска тела – физичким 
– законима су послушна; стварање је било свесно / није 
била случајност) и у вези тога даје битно установљење 
(нпр. Бог је свет створио са својим законима; нема потребе 
за сталним  интервенцијама Бога; свет се може препознати; 
Њутн је био присталица деизма). 

0–3 

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

E1 Утврђује природна права (право на живот, слободу и 
имовину)  и у вези с тим  даје битно установљење (нпр. ова 
права свакога се тичу / не могу се одузети;  то је основа 
народног суверенитета / друштвеног уговора). 

0–3 

E2 Утврђује  да је приликом просветитељства у први план 
доспело рационално размишљање / људски разум  и даје 
битно утврђење у вези са тим (нпр. зато је могуће 
васпитање, образовање човека / његово просвећивање;  
то омогућава упознавање света; и памет је дар Бога; други 
извор знања је искуство; већина мислилаца (филозофа)  
просветитељства била је антиклерикална). 

0–3 

Исти одговор се не може прихватити за два различита садржајна елемента 
(употреба  извора, чињениц, битне за догађаје)  приликом бодовања. 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ /  БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 17 
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14. Независност, осамостаљивање Хрватске                 (кратак) 
Аспекти Радње, садржаји бод 
 
Разумевање 
задатка 

Кандидат представља разлоге и процес издвајања Хрватске 
из Југослвије. У свом одговору коришћењем извора 
приказује суштинске повезаности.  

0–2 

Оријентисање у 
времену и 
простору 

О Кандидат утврђује један  временски елемент (нпр. распад 
Југославије  / југословенска криза је отпочела 1991. а рат је 
окончан 1995).  Утврђује један просторни елеменат (нпр. у 
Хрватској су живели Срби, у Србији / Босни и Херцеговини 
Хрвати, у Сједињеним Америчким Државама / Дејтону је 
склопљен мировни уговор).  

0–2 
 

 
Комуникација, 
употреба стручне 
терминологије 

K1 Стручно употребљава следеће опште и конкретне 
историјске појмове:  нпр. држава, мањина / већина / народ, 
етницитет / нација / националност, независност, 
републичке чланице / савезна држава.  

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 
 

F Утврђује суштинску чињеницу  уз помоћ табеле  (нпр. 
Хрватска је како по становништву / тако и по богатству 
била друга по реду земља чланица; Србија је била знатно 
сиромашнија од северозападних република; животни 
стандард Хрвата био је виши него код Срба),  и у вези с тим 
даје битно, садржајно  установљење  (нпр.  
намеру осамостаљења јачала је добра привредна ситуација; 
Хрвати нису желели да сносе трошкове развоја осталих 
република; главни приход Хрвата значио је поморски 
туризам / излаз на море желели су и Срби). 

0–3 

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

E1 Утврђује етничку релевантност теме (нпр. међу 
разлозима  издвајања Хрватске налазили су се и етнички 
разлози; издвајање Хрватске проузроковало је јачање, 
заоштравање етничких супротности) и у вези с тим даје 
битно установљење  (нпр. национализам разних групација 
народа одиграло је значајну улогу у конфликту; између 
Срба и Хрвата постоји верска разлика; за време рата 
учињена су насиља  против цивилног становништва / 
припадника других националности; циљ етничких 
чишћења било је стварање хомогених националних 
држава). 

0–3 

E2 Утврђује да је Хрватска прогласила независност и зато 
је избио рат, у вези с тим  даје битно установљење (нпр. рат 
се проширио и на територије Босне и Херцеговине;  Срби 
су били у војној надмоћи; у борби за хрватске територије 
Срби су поражени; Дејтонски мировни споразум је признао 
независност Хрватске; окончање рата  издејствовала је 
интервенција НАТО-а; склапање мира је резултат 
америчког посредовања). 

0–3 

Исти одговор се не може прихватити за два различита садржајна елемента 
(употреба, извора, чињенице битне за догађаје)  приликом бодовања. 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ /  БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 17 
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15. Програм Лајоша Кошута       (дугачак) 
Аспекти                                       Радње, садржаји бод 
 
Разумевање 
задатка 

Кандидат првенствено представља Кошутове политичке, 
друштвене и привредне замисли. У свом одговору 
коришћењем извора приказује суштинске повезаности. 

0–2 

 
 
Оријентација у 
простору и 
времену 

T1 Утврђује  понеки временски елемент теме (временске 
границе доба реформе: 1825/1830/1832-1848, Koшут је 
Саборске извештаје писао између 1832. и 1836. године, 
Кошут је био уредник листа „Pesti Hírlap” (Пештанске 
новине): 1841-1844).  

0–2 

T2 Утврђује понеки просторни елемент  (нпр. Мађарска је 
у то време била део Хабсбуршке монархије; државни 
сабори се одржавају у Пожуну, народности су првенствено 
живеле на периферичним подручјима.   

0–2 
 

 
 
 
Комуникација, 
употреба 
стручне 
терминологије 
 

K1 Стручно употребљава следеће опште историјске 
појмове: нпр. привреда, индустрија, нација, народност. 0–2 

K2 Стручно употребљава следеће конкретне  историјске 
појмове: нпр. откуп кметовских обавеза, усаглашавање 
интереса / грађански преображај, заштитна царина, 
снашање јавних терета. 

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 
 

F1 Утврђује један битан елемент од циљева Удружења за 
унапређивање  домаће индустрије и занатства (нпр. 
подстицање потрошње унутрашњих индустријских 
артикала / потискивање стране робе; надао се оснивању 
привредне самосталности Мађарске; настојао је да спречи 
одлив новца), и у вези с тим даје суштинско установљење  
(Кошут је подржао индустријски развој; развој индустрије 
сматрао је условом политичке самосталности; у интересу 
индустријског развоја учествовао је у оснивању Друштва за 
оснивање фабрика; подржавао је увођење заштитних 
царина; један од оснивача Удружења за унапређивање  
домаће индустрије и занатства (Védegylet-a)  био је Кошут). 

0–3 

F2 Утврђује један од битних елемената извора ( Кошут је 
критиковао  недостатак  парламентарног система  /  
одговорне владе / уставности; Кошут је подржавао увођење 
народног заступништва) и у вези с тим даје  суштинско 
установљење  ( Кошут је подржавао грађански преображај 
/ уједињење интереса;  подржавао је принцип народа као 
политичког субјекта; основан је Опозициони круг / 
Партија. 

0–3 

F3 Утврђује  један од битних елемената извора (нпр. 
реформска опозиција народностима је обећала 
држављанство  /  грађанска права    / право једнакости;  
народности чине део државе; за узврат права  очекивао је 
патриотизам), и даје у вези с тим  суштинско утврђивање 
(нпр. од грађанске правне једнакости очекују разрешење 
супротности међу народностима; већина народносног 

0–3 
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становништва потпадала је под кметове; представља одраз 
либералног национализма / једне политичке нације; само 
појединачна права су желели обезбедити народностима; 
Кошут је формулисао мисао „о једној политичкој нацији“) 

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

E1 Кандидат утврђује да је Кошут био вођа реформске /  
либералне опозиције, у вези с тим утврђује битно 
установљење (нпр. његово име постало је познато 
захваљујући извештачком раду у сабору / новинарској 
делатности; програм реформске опозиције сажео је у листу 
„Pesti Hírlap” – Пештанске новине; Кошут је био један од 
оних који је израдио програм Опозиционог круга / Партије; 
његова популарност је постала још већа након што су га 
Хабсбурговци ухапсили; на крају раздобља био је посланик 
у државном сабору. 

0–3 

E2 Утврђује да је Кошут предложио обавезан откуп 
кметовских обавеза / ослобођење кметова (уз државно 
обештећење, компензацију)  и у вези с тим утврђује битно 
установљење (нпр.  због неуспеха добровољног откупа 
кметовских обавеза предложио је да кметови постану 
власници сесија / постану слободни грађани; његов предлог 
служио је уједињењу интереса; основу компензације 
требала је да чини увођење снашања јавних терета). 

0–3 

E3 Утврђује Кошутов однос према Хабсбуршком двору 
(нпр. Кошут је хтео већу самосталност унутар царевине;  
Koшут је био спреман и на конфликте са двором; Кошут 
није хтео да се одцепи од Хабзбуршког царства),  у вези с 
тим утврђује битно установљење (нпр.тон који је користио 
Кошут био је радикалнији; Кошут је био мишљења да се и 
Аустрији мора увести уставност; Кошут је планирао да 
однос, везу Аустрије и Мађарске преобрази у персоналну 
унију). Или Утврђује једну чињеницу у вези са расправом 
између Кошута и Иштвана Сечењија (нпр. Кошут је хтео 
радикалније реформе; Кошут је хтео да се ослања на 
средње племство; нису се споразумели у приоритетима 
реформи; Сечењи је пут уздигнућа видео у сарадњи са 
двором) и у вези с тим даје једно суштинско установљење 
(нпр.  већина политичара који су били за реформе стала је 
уз Кошута / Сечењи се изоловао; ни сам Кошут није хтео 
отцепљење од царевине, но, захтевао је више 
самосталности; Сечењи се сконцентрисао на привреду, а 
Кошут  на политички / друштвени преображај; Кошут је 
био спреман за конфликте и сукобе  са Хабсбурговцима; 
Кошут је био вољан да са уједињењем интереса / 
ангажовањем  свих друштвених слојева унапреди 
грађански преображај). 

0–3 

E4 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) приликом бодовања. 
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16. Кадаров систем (режим)       (дугачак) 
Аспекти Радње, саржаји бод 
 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује политичке карактеристике 
Кадаревог система. У свом одговору коришћењем извора 
приказује суштинске повезаности. 

0–2 

 
 
Оријентација  у 
простору и 
времену 

T1 Утврђује временске границе  Кадаревог раздобља 1956-
1988/89. 0–2 

T2 Утврђује да је у то доба Мађарска била део совјетског 
блока / била је под совјетском окупацијом. 0–2 

 

 
 
 
Комуникација, 
употреба стручне 
терминологије 
 

K1 Кандидат  стручно употребљава следеће опште 
историјске појмове: нпр: држава, власт, једнопартијски 
систем, народна република. 

0–2 

K2 Кандидат  стручно употребљава следеће опште 
историјске појмове: нпр: држава, власт, једнопартијски 
систем, народна република 

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 
 

F1 Записује један битан елемент на основу извора (нпр.  
у том раздобљу фалсификовали су резултате избора; 
дешавало се да  је испао резултат од преко 100%) и у вези 
с тим даје једно суштинско установљење (нпр. избори су 
били формални / створен је  привид демократије; 
кандидате је састављао и кандидовао Патриотски народни 
фронт; будући да других кандидата није било, могло се 
гласати само на кандидате Патриотског народног фронта / 
Мађарске социјалистичке радничке партије (MSZMP). 

0–3 

F2 Утврђује један битан елемент извора: нпр. Цркву су 
држали под надзором; Министарство унутрашњих послова 
је располагало са свим расположивим средствима која је 
могла да ујпотреби против Цркве;  Цркву су сматрали 
реакционим органом), и у вези с тим   даје једно суштинско 
установљење (нпр. идеолошке основе нису се изменуле ни 
након 1956. године; религиозни поглед на свет су и даље 
осуђивали; анти религиозност је проистекла из 
макрсистичке идеологије; антирелигиозне, против црквене 
мере су се одвијале мање грубим средствима; настојали су 
заобићи екстремне незаконитости). 

0–3 

F3 Утврђује на основу слика да наспрам Ракошија, Кадар 
се појављује као скроман човек  и у вези с тим даје једно 
суштинско установљење (нпр. у Кадаревом раздобљу није 
постојао култ личности; Кадарева личност била је 
неприкосновена; Кадар се представљао приступачним / 
пуританским). 

0–3 

 
 
 
 
 

E1 Утврђује да је систем био једнопартијски / био је 
једнопартијска диктатура, и у вези с тим даје једно 
суштинско установљење (нпр. систем је афирмисао 
марксистичку  идеологију; права слободе нису поштовали; 
државна партија је била Мађарска социјалистичка 

0–3 
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Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје, 
критичко 
размишљање и 
сконцентрисање 
 на проблем 
 

радничка партија; наспрам партије државне функције / 
установе нису имале тежину; скупштина је функционисала 
само као квази институција; установе, независне од партије 
нису могле да функционишу). 
E2 Утврђује кадаровску погодбу / појаву нагодбе  (нпр. 
„Онај који није против нас, са нама је.“, и објашњава њену 
суштину (нпр. помоћу повећања животног стандарда 
настојали су да смање политичко незадовољство / заобићи 
нову револуцију; систем није очекивао активну подршку, 
међутим, није трпео отворен отпор, супростављање)..  

0–3 

E3 Утврђује да су са разним установама и даље одржавали 
контролу над друштвом и тиме у вези даје  суштинско 
установљење (нпр. у знаку „три Т“ су контролисали 
културни живот; штампа је била под управом партијске 
државе) ; или истиче две институције (нпр. Одсек III/III при 
Министаству унутрашњих послова / мрежа доушника / 
aгенти / KISZ – Савез комунистичке омладине / SZOT – 
Савез синдиката / пионирски покрет)..  

0–3 

E4 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) приликом бодовања. 
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Места извора ( слика, табела, графикон) који се налазе у радном листу: 
4. https://www.divento.com/en/paris/4987-chateau-de-versailles.html 
https://www.flickr.com/photos/mega4000/5522918915 
http://www.pestmegye.hu/ertektar/3470-savoyai-kastely-rackeve 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_083.jpg 
6. https://fawcettworkshop.weebly.com/the-industrial-revolution.html 
8. http://www.ww1-propaganda-cards.com/r009slide.html 
http://www.metropostcard.com/war7b-bulgaria.html 
http://www.metropostcard.com/war7b-austria1.html 
10. https://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_hu.pdf 
11. http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erdmagy.htm 
16. https://mult-kor.hu/, http://elteonline.hu 
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