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Упутство за исправку писмених задатака 

 
Радњу исправите хемијском оловком која се разликује од оне боје коју је матурант 
употребио приликом решавања писмених задатака. Исправку извршите према 
следећем! 

1. Добар, исправан одговор       
2. Мањак, недостатак     √  
3. Не припада строго, уско решењу   [    ] 
4. Сувишан, део који се не може вредновати (превући)    
5. Груба садржинска грешка (подвлачење)                                   

6. Неразуман текст, логични проблеми (подвлачење)∼∼∼∼∼∼ 
7. Језичка исправност (подвлачење)         ………… 
8. Груба правописна грешка (подвлачење) 

 
У левом делу  правоугаоника, који се налази испод задатака, наведен је максималан 
број бодова који се може дати за задатке, у десни део правоугаоника треба уписати 
укупан број бодова који је ученик постигао. 
     На радњи назначите и оне делимичне бодове који су додељени за решење 
појединих делова задатка! 

     Само оне елементе одговора прихватите који су у упутству за исправљање 
и вредновање дати/формулисани, вреднујте према бодовању које је назначено код 
појединих задатака! На све оне задатке, елементе задатака ( напр. образложење) и 
типове задатака који се разликују од датих одговора но прихватљиви су, посебна 
упутства се могу наћи у упутству за детаљна решења..  
 
 

I Исправка, вредновање кратких задатака 
 

Основни прицип вредновања је да се као исправан одговор мора прихватити онај који 
се налази у ипсравном кључу. 
 
Бодовање 
 
Добар,исправан одговор/елемент одговора:  0,5 или 1 бод (према наведенима који се   
                                                                                                    налазе у кључу) 
Неисправан, лош одговор:     0 бода 
Одговор који недостаје:         0 бода 
 
      На оне елементе задатка се може дати  0,5 бодова које кључ и посебно означава. 
      Поједини елемент бода, датог у кључу, даље се не може разграђивати. 

      Приликом сумирања бодова појединих делова задатака, добивене бодове не 
треба заокружити, они могу бити напр. 3,5 бодова. 

 

Бодовање задатака који се састоје од више елемената одговора: 
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● уколико се може дати 2 бода а задатак захтева два елемента одговора,  

       онда се за сваки исправан елемент одговора може дати по један бод; 
● уколико се може дати један бод а задатак захтева два елемента одговора, 
   онда се за сваки исправан елемент може дати по 0,5-0,5 бодова. 
 

Код задатака отвореног  краја ( код образложења, тумачења текста) свако такво решење 
је прихватљиво које се садржински поклапа са одговором који се налази у кључу. ( 
Зато, код ових задатака, решење почиње са „Pl.:”) 
 
      Код оних задатака, где између више елемената одговора ваља изабрати добро 
решење (напр. истинит/лажан), подвлачење и означавање свих елемената одговора је 
неприхватљиво, не може се вредновати. Уколико један задатак одређује број једног или 
више елемената а испитаник (матурант) од тога више пише, онда на основу редоследа 
уписа ваља вредновати. 
      За решења, поред прописаних максималних бодова, такозвани „наградни бод” не 
може се дати. 
      Због неисправног или елемента одговора који недостаје не може се одузети бод. 

      Од кључа исправка који је дат у решењу само у изузетним случајевима може 
да се одступа. Образложење одступања наставник који исправља мора текстуално да 
образложи. 

 
II Исправка и вредновање есејистичких, текстуалних задатака 

 
1. Избор задатка 
 
    Укупно три задатка се могу вредновати: 
       један кратак задатак који се односи на светску историју, 
       један кратак задатак који се односи на мађарску историју, 
       један дуг задатак који се односи на мађарску историју. 
 
Два задатка која се тичу мађарске историје, морају се односити на различита 
раздобља. 
Вредновање задатака у случају  избора погрешног задатка ученика 

 

     Уколико је ученик решио три задатка а погрешно је изабрао раздобље у односу 
типа задатка итд., онда 

● не треба уважити онај задатак ( задатке) при којем је постигао најмање 
  бодова, на тај начин, код сумирања укупних бодова, имаће најмањи  
  губитак бодова; 
● онај један задатак или два задатка ваља уважити који одговара/oдговарају 

        аспектима избора и при којем/којима је највише бодова освојио. 
      Уколико ученик започне више од три задатака и не означава недвосмислено свој 
избор а међу решењима се налазе три таква задатка која одговарају изборним 
правилима, онда ваља кренути од решеног задатка са најмањим редним бројем и на 
основу правила доброг избора задатке треба вредновати према редном броју који је у 
порасту (напр. 13., 15., 18. или 14., 15., 18.). 
      Уколико ученик започне више од три задатака али нема таква три задатка која 
одговарају изборним аспектима, онда ваља узети у обзир оне задатке који одговара(ју) 
изборним аспектима и који(ма) може да освоји највише бодова. 
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       Уколико ученик започне решавање сваког задатка и не истакне свој недвосмислен 
избор, онда сходно пропису испита ваља вредновати 13., 15., 20. задатак. 

 
2. Вредновање задатака 
 
    При вредновању задатака следећи критеријуми су одлучујући: 
 
    а) разумевање, схватање задатка, 
    b) задовољавање захтевима (компетенције, садржаји) 
    c) састав, језичка исправност. 
 
    Вредновање текстуалних, есејистичких задатака обавља се помоћу кључа који 
садржи конкретне оцењивачке аспекте и радње, односно, садржаје који им се могу 
придодати. 
 
а) Путоказ за бодовање разумевања задатка: 
 
По питању разумевања задатка ваља узети у обзир следеће аспекте. 

- Утврђивање, идентификација задатка (тема, раздобље): да ли ученик пише о 
датој проблематици, раздобљу? 

- Издизање суштине, одржавања теме: да ли се сконцентрише на суштину, у 
задатку назначену проблематику? 

- Садржинска дубина, излагање; констатације и закључци колико су сложени или 
релевантни у односу на проблеме? 

- Разноликост и успех радњи: да ли на одговарајући начин користи изворе и уме 
ли дати суштинске констатације, закључке? 

 
     Приликом вредновања задатака, први корак одлуке доноси се приликом  
разумевања задатка при којем од 4 или 8 бодова испитаник постиже барем један бод. 
Уколико не, онда укупан број задатака може да буде само 0. 
 
Код (кратких) задатака који решавају проблем 
 
4 бода могу се дати уколико је испитаник у потпуности схватио и исправно тумачио 
проблем, образложење му је сразмерно, логично и суштинско. Помоћу извора 
формулише суштинске закључке, сразмер конкретних и општих констатација је 
уравнотежен. 
3 бода могу се дати уколико је испитаник у потпуности схватио проблем и правилно га 
је тумачио, међутим, образложење му је било несразмерно и није се трсио за суштину. 
2 бода могу се дати уколико је само део решења проблема израдио, користио је изворе, 
међутим, не даје суштинске констатације. 
1 бод се може дати уколико даје барем једну такву констатацију на основу које се 
може закључити, доказати да је схватио проблем, међутим, већи део образложења не 
односи се на тумачење или решавање проблема. 
0 бода се даје уколико не разуме или пак у потпуности криво схваћа задатак, не 
користи изворе, констатације се не односе на тумачење проблема. 
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Код (дугих) анализирајућих задатака 
 
7-8 бодова се може дати уколико је испитаник у потпуности схватио и исправно 
тумачио проблем, образложење је сразмерно, логично и суштинско. Помоћу извора 
формулише суштинске закључке, констатације, сразмер конкретних и општих 
констатација је уравнотежен. 
4-6 бодова се може дати уколико је испитаник у потпуности схватио и исправно 
тумачио проблем, међутим, образложење му је несразмерно и не своди на суштину. 
2-3 бода се могу дати уколико је решење проблема тек делимично израдио и користио 
је изворе, међутим, не даје суштинске констатације. 
1 бод се може дати уколико даје барем једну такву констатацију на основу које се 
може закључити, доказати да је схватио проблем, међутим, већи део образложења не 
односи се на тумачење или решавање проблема. 
0 бода се даје уколико не разуме или пак у потпуности криво схваћа задатак, не 
користи изворе, констатације се не односе на тумачење проблема. 
 
b) Бодовање радњи и садржинских елемената 
 
   У кључу, радње које се надовезују  примени појединих компетенција означене су са 
„M”, док смо садржинске елементе, који им се могу одредити, означили са „T”. 
  У случају кратких задатака који решавају проблем, једној радњи надовезује се  један-
два садржаја, док у анализирајућем задатку – поготово у откривању чињеница које 
стварају догађаје – надовезује се више, два-три садржинска елемента. Уколико у кључу 
уз једну радњу рачуна се један садржајни елемент, онда у исправци број бодова радњи 
и садржаја морају да се подударају. Приликом бодовања појединих радњи и појединих 
садржаја, треба уважити следеће опште правило. 
 
Бодовање „Рaдњи” (М) 
 
2 бода се могу дати ако је од испитаника постигнути бод који му припада висок 
(максимални садржајни број бодова који се може постићи већи је од 50%). 
1 бод се може дати уколико испитаник из садржајних бодова постиже барем један бод 
и одговор не садржи грубу грешку ( погрешан податак, констатацију). 
0 бода се даје уколико испитаник није постигао бодове за елементе садржаја и одговор 
му садржи грубу грешку. 
 

   Између два критеријума вредновања, наравно, постоји тесна повезаност, наиме, 
радње се само кроз конкретних садржаја могу објашњавати и вредновати. 
   Примери (Пр.) који су приметни код елемената садржаја означавају који садржаји су 
прихватљиви као добар, исправан одговор. Обично, елементи одговора садржаја 
састоје се од два дела: одређивање времена и простора; употреба општих и конкретних 
појмова; навођење (учвршћивање, приказ) и закључак (констатација). Код бодовања све 
то значи, уколико одговор садржи само један елемент, онда ваља дати 1 бод, уколико 
садржи оба, онда се могу дати 2 бода. Наравно, код елемента одговора садржаја – 
поготово код навођења и закључка – и друга врста добре комбинације је прихватљива 
која се, евентуално, не налази у кључу! У кључу, код неколико елемената садржаја, 
одвојено са речју „или” налази се више могућности доброг, исправног одговора, све то 
не искључује да се и други добри елементи садржаја вреднују. 
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Бодовање „Садржајних елемената” (T) 
 
2 бода се могу дати уколико одговор садржи довољан број исправних података, 
анализа се на добром нивоу позива на изворе ( ауторе, намере, околности итд.), 
односно, формулише више врста карактеристичних, типичних узрока, закључака и/или 
помиње историјске личности које се везују уз догађај. 
1 бод се може дати уколико мало и небитне, не баш карактеристичне податке, 
закључке, констатације садржи анализа. 
0 бода се даје уколико нема података, повезаности, или уколико се у решењу налазе 
потпуно погрешне констатације. 
 
c) Бодовање „Конципираности, језичке исправности” 
 
У случају (кратких) задатака који решавају проблем 
 
2 бода се могу дати уколико се састав састоји од конципираног текста који чине 
разумљиве реченице у којима се не налазе грубе правописне грешке. 
1 бод се даје уколико се у њему налази више језичких неправилности и грубих 
правописних грешака. 
0 бода се даје уколико решење чини скица која се састоји само од речи, не постоје 
повезане реченице. 
 
У случају (дугих) задатака за анализу 
 
7-8 бодова се могу дати у том случају уколико се састав састоји од разумљивих 
реченица, ради се о кохерентном, конципираном тексту, надградња се сразмерно равна 
садржајном образложењу, констатације су му нијансиране, вишеаспектне и не садрже 
граматичку или правописну грешку. 
4-6 бодова се могу дати уколико се текст састоји од разумљивих реченица, међутим, 
несразмерно су конципиране, неколико констатација је поједностављено, једнолично, 
садржи мање језичке грешке. 
2-3 бода се могу дати уколико се текст састоји од разумљивих реченица, међутим, 
текст је лоше конципиран, несразмеран, непотпун (напр. од увода, разраде, завршетка 
један фали). Констатације текста су поједностављене, једноличне, садрже језичке 
грешке. 
1 бод се даје уколико се одговор састоји од реченица, међутим, међу њима једва да 
постоји повезаност ( садржајна и језичка), садржи грубе језичке и правописне грешке. 
0 бода се даје уколико је одговор схематичан, састоји се само од речи. 
 
3. Обим есејистичких, текстуалних задатака 
 
     Битна  је компетенција стварања текста, да испитаник своје мисли  образложи у већ 
унапред одређеним оквирима обима. У оправданом случају, замисао која је започета на 
тачком обележеном месту, може се привести крају на празним местима листа те и тај 
елемент одговора може се вредновати. То код кратких задатака може значити отпр. 2-3 
реда, док код дугих задатака отпр. 4-5 редова. 
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4. Предложени ред вредновања есејистичких, текстуалних задатака 
 

1. Проучавајте кључеве задатака! 
2. Прегледајте примерак низа аспеката вредновања! 
3. Контролишите избор задатака испитаника! 
4. Барем два пута прочитајте радњу ученика! 
5. Према елементима кључа установите број бодова који су постигнути на основу 

појединих аспеката! 
6. Установите укупан број бодова и уз помоћ делитеља (2) прерачунајте у испитне 

бодове! 
7. Испитне бодове, по задацима, не треба заокружити! 
Израчунајте укупан број испитних бодова постигнутих на основу три есејистичка 
задатка! (Уколико се укупни број испитних бодова завршава на 0,5, не треба 
заокружити.)
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III Утврђивање укупног броја бодова радње 
 
Саберите број бодова постигнут у I и II компоненти! (Уколико се укупни број бодова 
радње завршава на 0,5, ни тада га не треба заокружити.) 
 
Табеле за вредновање и бодовање задатака 
 
Задатак који захтева кратак одговор 

 
 

Могући број Постигнут број Аспекти бодова 
Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и 
времену 

4  

Употреба стручног језика 4  
Коришћење извора 4  
Откривање фактора који су 
утицали на догађај 

6  

Конципирање,језичка правилност 2  
Укупан број бодова 24  

 ДЕЛИЛАЦ 2 
Испитни бодови 12  

 
 
 
Задатак који захтева дуг одговор 
 

Могући број Постигнут број Аспекти бодова 
Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и 
времену 

4  

Употреба стручног језика 4  
Коришћење извора 8  
Откривање фактора који су 
утицали на догађај 

10  

Конципирање,језичка правилност 8  
Укупан број бодова 42  

 ДЕЛИЛАЦ 2 
Испитни бодови 21  
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I ПИТАЊА КОЈА ЗАХТЕВАЈУ КРАТАК ОДГОВОР 
 
1. Сеоба народа (По елементу 0,5 бодова, укупно 2 бода.) 

а) 1. Хуни   2. Вандали 
b) Панонија 
c) Авари или Хуни 

 
2. Хуманизам и ренесанса ( Укупно 4 бода ) 

 
а) 1, 3 ( Редослед није важан) ( По елементу 0,5 бодова ) 
b) хуманизам ( 1 бод) 
c) 2. (1 бод) 
d) (Тек у случају потпуно исправног редоследа се даје 1 бод.) 
 

Стил раздобља         Редни број 
         барок                      4. 
         готика                      2. 
         ренесанса                      3. 
         романика                      1. 

 

3. Поистовећивање средњовековних појмова (По елементу 1 бод, укупно 4 бода ) 
 

Појмови Редни број извора 
а) бенедиктински ред 2. 
b) цех 5. 
c) јерес 1. 
d) сколастика 3. 

  
4. Велика географска открића (Укупно 4 бода.) 
a) ( По реду 0,5 бодова.) (Тек у том случају се даје бод, уколико су оба елемента 

исправна) 
 Словни знак маршруте на  
мапи 

   Име откривача Резултат експедиције 

                А   Васко да Гама  Стиже до Индије 
(Заобиласком Африке) 

                B   Бартоломео Дијаз Стигао до крајњег југа 
Африке, до Рта добре наде 

                C  Кристофор Колумбо Отркивање једног новог 
континента (Америке) 

 

b) ( По елементу 0,5 бодова ) 
1. тачно  2. нетачно 3. тачно  4. нетачно           5. нетачно 
 
5. Декрет о урбару ( Укупно 4 бода ) 

    a) кулук, деветина ( По елементу 1 бод) 
    b) 2. мајур ( 1 бод) 
    c) Декрет је служио одбрани државне пореске основице ( Било који исправан  
одговор је прихватљив.) ( 1 бод) 
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6. Француска уставна монархија (По елементу 1 бод, укупно 4 бода.) 

a) тачно     b) тачно       c) тачно       d) нетачно  
 
7. Пештанска револуција, Пешта-Будим-Беч ( Укупно 4 бода ) 
   а) Не, јер је европски револуционарни талас 1848. године у бројним већим градовима 
континента  (напр. У Паризу, Бечу, Берлину, Милану) довео до устанака. (Било који 
исправни одговор се може прихватити.)( 1 бод) 

   b) Фердинанд V 
   с)  Напр. Свако је морао да снаша јавну дажбину ( независно од порекла ). 
      (Сваки додатни, у суштини подударајући одговор може с еприхватити.)   ( 1 бод) 
   d)  Напр. Шандор Петефи, Даниел Ирањи, Јожеф Ирињи, Пал Вашвари. (Било 
      који исправни одговор се може прихватити!) ( По елементу 0,5 бодова) 
 
  8.  Светска економска криза ( По елементу 5 бодова, укупно 4 бода.) 
                
   а) Сједињене  Државе (САД) или Немачка 
   b) Немачка или Сједињене Државе (САД) 
   с) Велика Британија 
   d) Немачка 
   е) Сједињене Државе (САД) 
   f)  Мађарска 
   g) аграрне маказе 
   h) индустријски производи ( индустријски артикли) 
 
9. Немачка окупација, преузимање власти њилаша 
а) мање 
b) Визенмајер 
с) иступање из рата 
d) веровала је (Сваки додатни, у суштини подударајући одговор може се 
прихватити.) 

 
10. Раздобље након 1945. ( По елементу 0,5 бодова, укупно 3 бода ) 

а) 1. ред података 
b) 2. ред података 
с) 3. ред података 
d) 1. ред података или 2. ред података 
е) 3. ред података 
f)  ни један 

 
11. Европска унија ( Укупно 4 бода ) 
а) 1) Савет Европске уније 2) Комисија  3) Европски парламент ( По елементу 0,5 
бодова ) 
b) 1957. (0,5 бодова) 
с) 1) Европска комисија  2) Европска служба за државни прорачун ( По елементу 1 бод) 
 
12. Друштвене промене ( По елементима 1 бод, укупно 4 бода.) 
а) 1. отприлике 500 ( хиљада) особа  2. отприлике 19% 
b) исплаћени дохоци од стране послопрималаца  2. државни извор 
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II ЕСЕЈИСТИЧКИ ЗАДАЦИ КОЈИ ТРАЖЕ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

13. Рана колонизација Америке (кратак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 

Разумевање 
задатка 

Испитаник у суштини приказује радикалне промене у животу 
аутохтоног индијанског становништва на америчком 
континенту након доласка Европљана. 
Одговор уз употребу извора садржи суштинске повезаности 
(нпр. услед глади Европљана за благом изумро је знатан део 
локалног становништва, започело је одношење блага, 
плантажна привреда и трговина робљем. Свему томе је 
придружено и мисионарска делатност.). 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

M Испитаник историјске догађаје смештава у времену и 
простору. 
T Наводи да се откриће Америке догодило 1492. г. Као 
локацију промена услед открића наводи од Шпанаца освојена 
подручја у Америци  или Средњу и Јужну Америку. 

0–4 

Употреба 
стручног језика 

M Испитаник  исправно користи опште појмове, односно 
појмове који се везују уз тему. 
T Користи следеће опште појмове (откривач,  ископавање 
племенитих метала, насиље, немислосрдно опхођење, итд.) 
односно појмове који се везују уз тему (освајач/конквистадор, 
плантажа, трговина робљем, колонизација, итд.). 

0–4 

Коришћење 
извора 

M Испитаник у свој одговор уграђује информације из извора 
и из њих изводи једноставне закључке. 
T Нпр. констатује да је појава шпанских или португалских 
освајача у потпуности променила живот староседилаца: 
основани су рудници племенитог метала, примењивали су 
радну снагу робова, како би то обезбедили, почело је масовно 
увођење Африканаца; или освајачи су били немилосрдни 
према староседиоцима, и будући да су имали боље оружје, 
редом су их поубијали; или отворен је нови простор за 
ширење вере, али староседиоци су освајаче поистоветили са 
хришћанством, па су се због тога непријатељски понашали 
према мисионарима. 

0–4 

Откривање 
фактора који су 
утицали на 
догађај 

M Испитаник приказује радикалне промене у животу 
индијанског становништва на америчком континенту након 
појаве Европљана и разлоге тих промена. 
T Нпр. указује на то да је похлепа Европљана за златом 
довела до копања племенитог метала у великим количинама. 
За то је, међутим била потребна радна снага робова, будући 
да Индијанци нису могли да савладају претешке околности 
рада. 
T Нпр. приказује да је услед епидемија и немилосрдног 
опхођења драстично смањен број становништва континента, 
или упућује на то да новонастале плантаже такође траже 
сличну радну снагу робова. 

0–6 
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Конципирање, 
језичка 
правилност 

Исказ се састоји од реченица, а текст је логички грађен. 
Одговор не садржи грубе правописне грешке. 0–2 

УКУПНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ СЕ МОЖЕ ПОСТИЋИ У ЗАДАТКУ 24 

ИСПИТНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ СЕ МОЖЕ ПОСТИЋИ 12 
 

14 Савезнички системи (кратак) 
 
Аспекти Радње, садржаји Бод 

Разумевање 
задатка 

Испитаник у основи приказује систем савезника у Првом 
светском рату и представља привредни потенцијал 
појединих савезника. 
Одговор уз употребу извора упућује на суштинске 
повезаности (нпр.: открива повезаности између 
привредних потенцијала и односа снага сила). 

 
0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

M Испитаник историјске догађаје смешта у простору и 
времену. 
T Утврђује настанак савезничког система (Централне 
силе или Антанта) и датум Првог светског рата (1914-
1918, те смести у простору поједине савезничке системе. 

 
0–4 

Употреба 
стручног језика 

M Испитаник исправно користи опште појмове, односно 
историјске појмове који се везују уз раздобље. 
T Користи опште појмове нпр.: савезнички систем, 
стајаћи рат, привредни потенцијал, залеђе, позадина) и 
стручне појмове који се везују уз тему нпр.: Антанта, 
Централне силе, колонијална империја, неравномеран развој. 

 
 

0–4 

Коришћење 
извора 

M Испитаник уграђује у свој одговор информације из 
извора и на основу њих доноси закључке. 
T Нпр.: бележи привредне карактеристичности 
појединих савезника и констатује да је привредна 
позадина сила Антанте (становништво, национални 
приход) надмашила Централних сила, или, утврђује да се 
немачки савезнички систем, док је пред себе поставио 
светско-политичке циљеве, ограничавао на континент и 
констатује да је немачки савезнички систем Антанта са 
свих страна опколила. 

 
 
 

0–4 

Откривање 
фактора који су 
утицали на 
догађај 

M Испитаник приказује и анализира привредни 
потенцијал савезничких система и чиниоце који одређују 
њихове шансе, могућности. 
T Нпр.: утврђује да је у колонијалном надметању 
Антанта раније кренула и да је у датом раздобљу у 
бржем темпу освајала него ли Немачка и констатује да је 
све то у великој мери повећало шансе Антанте. 
T Нпр.: бележи да је Антанта располагала са већим 
резервама и констатује  да је рат, који се одвукао, годио 
Антанти наспрам Централних сила које су базирале на 
муњевити рат, или, утврђује да су најзначајнијом 
привредном силом постале Сједињене Америчке Државе 

 
 
 
 
 
 
 

0–6 
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и констатује да је у оружаном сукобу двају савезничких 
система пресудио став Сједињених Америчких Држава. 

Конципирање, 
језичка 
правилност 

Излагање се састоји од реченица, а текст је логички 
грађен. Одговор не садржи грубе правописне или језичке 
грешке. 

 
0–2 

УКУПНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ СЕ МОЖЕ ПОСТИЋИ У ЗАДАТКУ 24 

ИСПИТНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ СЕ МОЖЕ ПОСТИЋИ 12 

 
15.   Долазак Мађара нову у домовину (кратак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 

Разумевање 
задатка 

Испитаник у основи приказује и анализира разлоге 
доласка Мађара у нову домовину и шта му је претходило. 
Уз употребу извора указује на суштинске повезаности  
(нпр: веза између спољашњих напада и доласка у 
домовину) 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

M Испитаник историјске догађаје смешта у простору и 
времену. 
T Утврђује датум доласка Мађара у нову домовину (895-
900), помиње природне/етничке односе Карпатског 
базена или геополитичке својствености региона (нпр.: 
византијска или источно-франачка интересна сфера, не 
постоји јединствена државна творевина). 

0–4 

Употреба 
стручног језика 

M Испитаник исправно користи опште појмове, односно, 
историјске појмове који се везују уз тему. 
T Користи следеће опште појмове нпр.: држава, војни 
поход, етнос, полуномадски, односно стручне појмове 
који се везују уз тему  нпр.: племе, племенски савез, кнез, 
Печењези, Словени. 

0–4 

Коришћење 
извора 

M Испитаник уграђује у свој одговор информације из 
извора и на основу њих доноси једноставне закључке. 
T Нпр.: утврђује да су пре доласка  у нову домовину, 
Мађари ратовали на Балкану, напад Печењеза Мађаре у 
Етелкезу задесио је неочекивано и констатује да  долазак 
Мађара у нову домовину одвијао се у више етапа. 

0–4 

Откривање 
фактора који су 
утицали на 
догађај 

M Испитаник открива и анализира разлоге који су 
претходили доласку Мађара у нову домовину.  
T Нпр: бележи да су Мађари који су стигли у предворје 
Карпатског базена учествовали у ратовима околних 
земаља (византијско-бугарске борбе), балканско 
присуство мађарских војних трупа је изазвало напад 
Печењеза, или, утврђује да је притисак номадских народа, 
пристиглих са истока, присилио Мађаре у Карпатски 
базен. 
T Нпр.: констатује да су номадска мађарска племена у 
Етелкезу створила племенски савез  и утврђује да су 
њиме знатно ојачали своје снаге што је допринело успеху 
насељавању нове домовине, или, наводи да у Карпатском 
базену није постојала јака државна творевина и 

0–6 
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констатује да је ова чињеница заједно са природно-
географским околностима учинила привлачнијом 
териториј Мађарима који су се доселили у нову 
домовину. 

Конципирање, 
језичка 
правилност 

Излагање се састоји од реченица, а текст је логички 
грађен. Одговор не садржи грубе правописне или језичке 
грешке. 

0–2 

УКУПНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ СЕ МОЖЕ ПОСТИЋИ У ЗАДАТКУ 24 

ИСПИТНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ СЕ МОЖЕ ПОСТИЋИ 12 
 
16. Борбе Јаноша Хуњадија (Јанка Сибињанина) (дугачак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 

Разумевање 
задатка  

Испитаник приказује и анализира борбе Јаноша 
Хуњадија против Турака. 
У одговору открива неповољне међународне односе 
снага (војна надмоћ Турака, положај Балкана, недостатак 
европске слоге, сарадње). 
Представља циљеве и резултате Хуњадијевих 
најзначајнијих офанзивних и одбрамбених  војних 
операција (нпр.: формирање тампон-држава). 
Испитаник у свом одговору користи и образлаже изворе 
и на основу њих формулише закључке. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

M Испитаник историјске догађаје смести у простору и 
времену.  
T Утврђује да су Хуњадијеве противтурске борбе пале на 
средину XV века  (1452-1456) и указује на то да су Турци, 
помоћу балканских похода, допрли близу линије јужних 
граничних утврђења  и на тај начин доспела је у опасност 
у средњовековна Угарска краљевина. 

0–4 

Употреба 
стручног језика 

M Испитаник исправно користи опште појмове, односно 
историјске појмове који се везују уз тему. 
T Користи следеће опште појмове нпр.: османлијско-
турски, војни поход, гранично утврђење, дипломатија, 
односно, правилно употребљава стручне појмове везане 
уз тему нпр.: линија граничних утврђења, јаничар, 
спахија, регуларна војска. 

0–4 

Коришћење 
извора 

M Испитаник уграђује у свој одговор информације из 
извора и на основу њих доноси једноставне закључке. 
T Нпр: бележи да су и према мишљењу савременика 
Турци располагали са значајном надмоћи и констатује да 
Угарска краљевина сама по себи не би успела 
далекорочно да потисне, сузбије Турке. 
T Нпр.: утврђује да је било дипломатских покушаја ради 
унапређења европског уједињења и констатује да они 
нису уродили плодом. 
T Нпр.: утврђује значајније Хуњадијеве војне операције и 
њене карактеристичности и констатује да је захваљујући 

0–8 
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њима, успело Турке држати на одстојању од Угарске 
краљевине. 

Откривање 
фактора који су 
утицали на 
догађај 

M Испитаник открива циљеве Хуњадијевих војних 
похода, повезујући их са актуелном ситуацијом турског 
проширења на Балкану.У огледалу међународних односа 
снага, оцењује резултате војних похода. 
T  Нпр.: утврђује да Османлијско царство проживљава 
своје златно доба у дотичном раздобљу и констатује да је 
помоћу својих балканских освајања ( нпр.: заузимање 
Византије), у том раздобљу дошао до потпуног уређења 
на Балкану те је на тај начин и директно претио јужним 
границама Угарске.  
T Нпр: бележи да је наспрам деспотске власти стајала 
једна мађарска сталешка држава и констатује да је 
деспотска власт била способнија за концентрисање снага, 
што је даље слабило шансе Угарске, или, утврђује  да је 
Јанош Хуњади, следећи политику Сигисмунда, настојао 
да одржи систем тампон-држава и установљава да су му 
војни походи у великој мери то служили. 
T  Нпр.: бележи Хуњадијеве личне мотивације, 
финансијске могућности, његове способности као 
војсковође, стратешке му замисли и констатује да су 
његове истакнуте способности и устрајност имале 
одлучујућу улогу у успесима.  
T Својим самосталним знањем, исправним 
констатацијама допуњава и подупире своју анализу. 

0–10 

Конципирање, 
језичка 
правилност 

Излагање се састоји од реченица, реченице су јасне и 
једносмислене. 
Анализа је конструисани текст који служи логичком 
образлагању садржаја. 
Ученикове констатације сведоче о изнијансираној 
способности анализе. 
Текст не садржи грубе правописне или језичке грешке. 

0–8 

УКУПНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ СЕ МОЖЕ ПОСТИЋИ У ЗАДАТКУ 42 
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17. Априлски закони (кратак) 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Испитаник првобитно представља и анализира бирачко, 
изборно право уведено априлским законима. 
Одговор уз коришћење извора указује на суштинске 
повезаности (нпр.: сходно захтевима раздобља, народно 
заступништво значило је бирачко право засновано на цензусу). 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

M Испитаник историјске догађаје смести у простору и 
времену. 
T Нпр.: утврђује да је након мартовске револуције, априлске 
законе владар потврдио, санкционисао 11. априла 1848. 
године. Упућује на то да је Угарска тада већ била део 
Хабсбуршког царства, или, да су се априлски закони односили 
на целу Мађарску. 

 
 

0–4 

Употреба 
стручног језика 

M Испитаник исправно користи опште појмове, односно  
историјске појмове који се везују уз тему. 
T Користи следеће опште појмове  нпр.: револуција, закон, 
племић, кмет, односно, исправно употребљава  стручне изразе 
везане уз тему нпр.: изборно право, народно заступништво, 
цензус. 

 
 

0–4 

Коришћење 
извора 

M Испитаник уграђује у свој одговор информације из извора и 
на основу њих доноси једноставне закључке. 
T Нпр: бележи да су изборно право везивали за имовински 
цензус и констатује да су у значајној мери проширили бирачко 
право јер је оно, уместо порекла садржало имовинске и 
образовне услове, или, утврђује  да  закон свима  који су раније 
располагали изборним правом (племство и грађанство), 
оставља права те бележи да проширење права није одузело 
раније добивена права.. 

 
 

0–4 

Откривање 
фактора који су 
утицали на 
догађај 

M Испитаник анализира и оцењује друштвене и политичке 
компоненте изборног права.  
T Нпр: бележи да се народно заступништво темељило на 
имовинском и образовном цензусу и констатује да је све то 
било адекватно обичајима поменутог раздобља, или, да 
изборно, бирачко право на жене се није проширило те да је то 
одговарало обичајима тога раздобља. 
T Нпр: утврђује да су увођењем народног заступништва 
значајне групације (нпр.: мајстори, кметови-грунташи, 
интелигенција) добиле политичка права и констатује да су 
тиме у Мађарској створени темељи грађанског 
парламентаризма, или, изборно право нису везивали за етничку 
припадност, међутим, знање мађарског језика је било услов 
избора и установљава да су рестрикције  изазвале ненаклоност 
водећег слоја мањина. 

 
 

0–6 

Конципирање, 
језичка 
правилност 

Излагање се састоји од реченица, а текст је логички грађен. 
Одговор не садржи грубе правописне или језичке грешке. 

 
0–2 

 
УКУПНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ СЕ МОЖЕ ПОСТИЋИ У ЗАДАТКУ  24 
ИСПИТНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ СЕ МОЖЕ ПОСТИЋИ  12 
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18. Мањинско питање за време дуализма (дугачак) 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Испитаник у основи анализира карактеристичности које 
одређују мањинске односе за време дуализма. 
Одговор суштински представља главне елементе ставова 
народности. 
Анализа открива политички и друштвени положај мањина 
и њихову међусобну повезаност. (нпр.: мали поседници, 
односно, безземљаши у већој мери припадају некој од 
народности, неголи припадници мађарског порекла).   
Испитаник у свом одговору користи, тумачи изворе, из 
њих изводи суштинске констатације и формулише 
закључке. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

M Испитаник смести историјске догађаје у простору и 
времену. 
T Бележи да доба дуализма траје од Нагодбе 1867. до 
Првог светског рата ( 1914-18), представља просторне 
односе мањинског питања (нпр.: просторни положај 
појединих народности) . 

0–4 

Употреба 
стручног језика 

M Испитаник исправно користи опште појмове, односно  
историјске појмове који се везују уз тему. 
T Користи следеће опште појмове нпр.: закон, избори, 
етнос, аутономија, односно, исправно употребљава  
стручне изразе који се везују уз тему нпр.: Мањински 
закон, Мађарско-хрватска нагодба, колективно право, 
индивидуално право, једна политичка нација. 

0–4 

Коришћење 
извора 

M Испитаник уграђује у свој одговор информације из 
извора и на основу њих доноси закључке. 
T Нпр.: бележи да су у почетној етапи дуализма, у 
интересу народности, учињене значајне позитивне 
иницијативе и констатује да је то Хрватима омогућило 
остварење парламентарног заступништва и мањинско 
образовање.   
T Нпр.: утврђује својствености, карактеристичности 
друштвеног састава мањина и констатује да је у етничкој 
структури појединих друштвених групација било 
значајних разлика. 
T Нпр.: установљава етничку структуру земље 1910. 
године и констатује да су Мађари тек без Хрватске 
располагали апсолутном већином. 

0–8 

Откривање 
фактора који су 
утицали на 
догађај 

M Испитаник открива и анализира карактеристичности 
мањинских односа за време дуализма, анализира правно, 
друштвено и привредно стање мањина. 
T Нпр.: препознаје да је на почетку Мађарска водила 
либералну мањинску политику а томе је најзначајнија 
карактеристика била  да су се сместили на становиште 
једне политичке нације, док у међувремену, народностима 
су обезбедили бројна политичка и друга индивидуална 
права и констатује да су реформе  (парламентарно 

0–10 
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заступништво Хрвата, Етвешев образовни закон) целој 
Европи послужили као пример.   
T Нпр.: препознаје да су мањине претежно припадале 
мање имућним слојевима ( изузеци су били Јевреји и 
Немци) и констатује да су имовинске разлике такође лако 
могле да се преобразе у мањински аспекат. 
T Нпр.: утврђује да су стремљења ка националној држави, 
која су карактерисала раздобље, прожимала и мађарски 
руководећи слој и констатује да за време дуализма делом 
нису се придржавали, делом су пак настојали да сузе 
регулисање из 1868. 
T Са својим самосталним спознајама, исправним 
констатацијама употпуњује и подупире своју анализу. 

Конципирање, 
језичка 
правилност 

Излагање се састоји од реченица, реченице су јасне и 
једносмислене. 
Анализа је конструисани текст који служи логичком 
образлагању садржаја. 
Ученикове констатације сведоче о изнијансираној 
способности анализе. 
Текст не садржи грубе правописне или језичке грешке. 

0–8 

УКУПНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ СЕ МОЖЕ ПОСТИЋИ У ЗАДАТКУ 42 

ИСПИТНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ СЕ МОЖЕ ПОСТИЋИ 21 
 
19. Мађарска спољна политика између два светска рата (1921-1938)  (кратак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 

Разумевање 
задатка 

Испитаник првентсвено приказује принципијелне основе 
мађарске спољне политике и њене могуће савезнике. 
Одговор уз коришћење извора упућује на суштинске 
повезаности нпр.: на ревизију мира суседи и победници 
нису били спремни, на тај начин мађарска спољна 
политика приближавала се италијанском фашизму а 
потом немачком нацизму). 

 
0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

M Испитаник смести историјске догађаје у простору и 
времену, исправно поставља хронологију. 
T Бележи датум Тријанонског мировног уговора ( 4. јуни 
1920.), датум Прве бечке одлуке и приказује етничке 
својствености Карпатског базена, или, територијалне 
карактеристичности односа великих сила у нашем 
региону. 

0–4 

Употреба 
стручног језика 

M Испитаник исправно користи опште појмове који се 
везују уз тему, односно конкретне појмове. 
T  Користи следеће опште појмове нпр.: уговор о 
пријатељству, споразум, утицај силе, односно, конкретне 
појмове који се везују уз тему  нпр.: Друштво народа, 
Силе осовине, ревизија. 

0–4 
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Коришћење 
извора 

M Испитаник уграђује у свој одговор информације из 
извора и на основу њих доноси једноставне закључке. 
T Нпр.: утврђује карактеристичности замисли мађарског 
руководећег слоја и констатује да је и образовну 
политику прожела мисао ревизије, или пак да је након 
мира, Мађарска доспела у непријатељску средину и 
констатује да је током двадесетих година могућност 
избијања значила фашистичка Италија а тридесетих 
година нацистичка Немачка. 

0–4 

Откривање 
фактора који су 
утицали на 
догађај 

M Испитаник представља и анализира принципијелне 
темеље мађарске спољне политике и њене спољно-
политичке компоненте.  
T Нпр.: бележи тешке последице Тријанонског мировног 
уговора и констатује да у том раздобљу  питање ревизије 
ни једна политичка снага није могла да заобиђе.  
T Нпр.: утврђује да протест против Тријанона, односно, 
интеграција у Друштво народа јесу одређени делови  
спољне политике раздобља и констатује  да су начини 
реализације  ревизије, која се сматрала елементарним 
питањем мађарске спољне политике, првенствено 
зависили од међународних односа у региону. 

0–6 

Конципирање, 
језичка 
правилност 

Излагање се састоји од реченица, а текст је логички 
грађен. Одговор не садржи грубе правописне или језичке 
грешке. 
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20. Промена друштвеног система, транзиција у Мађарској (дугачак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Испитаник првенствено упоређује захтеве револуције у 
1956. и друштвеног преображаја.  
Одговор суштински приказује да су оба покрета била 
вођена  сличним намерама 
Анализа открива  суштинске односе сличности и 
различитости, нпр.: захтев успостављања националне 
независности и демократије, револуција и компромис. 
Испитаник у свом одговору користи, тумачи изворе, из 
њих изводи суштинске констатације и формулише 
закључке. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

M Испитаник смести историјске догађаје у простору и 
времену. 
T Нпр.: бележи да је 1956. значила пад Ракошијевог 
система, док је 1989.  Кадаревог система и указује на то да 
је у то време Мађарска била део совјетског блока. 

0–4 
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Употреба 
стручног језика 

M Испитаник исправно користи опште појмове односно 
историјске појмове који се везују уз тему. 
T Користи следеће опште појмове, нпр.: револуција, 
демократија, ослободилачка борба, односно, исправно 
употребљава стручне изразе који се везују уз тему нпр.: 
неутралност, Варшавски уговор, устанак, друштвени 
преображај, државно уређење, вишепартијски систем, 
права слободе. 

0–4 

Коришћење 
извора 

M Испитаник уграђује у свој одговор информације из 
извора и на основу њих доноси закључке. 
T Нпр.: бележи карактеристичне захтеве 1956., нпр. 
равноправни однос са Совјетским Савезом, избор Имреа 
Нађа за председника владе, демократија и констатује да је 
универзитетска омладина првенствено захтевала 
националну независност и демократски преображај.  
T Нпр.: утврђује основне захтеве друштвеног 
преображаја, нпр.: вишепартијски систем, обезбеђење 
људских права, неутралност и констатује да су се захтеви 
првенствено  односили на формирање грађанске 
демократије. 
T Нпр.: Упоређује захтеве двају раздобља: у основним 
цртама су се подударали ( национална независност и 
демократија) а у другима су се пак разликовали (промена 
имовинских односа, водећа улога реформ-комуниста) и 
констатује да су промене 1989. недвосмислено 
формулисале изградњу грађанског система и потпуно 
отцепљење од Совјетског Савеза. 

0–8 

Откривање 
фактора који су 
утицали на 
догађај 

M Испитаник открива позадину стремљења двају покрета 
и указује на одлучујући значај последица. 
T Нпр.: препознаје да је револуцију 1956. покренула 
политичка, друштвена и економска криза Ракошијевог 
система и констатује да су супротности унутар партије, те 
заједничко иступање «улице»  и устаника резултирали 
успех револуције. 
T Нпр: препознаје да су и промене међународних односа 
допринеле избијању револуције ( нпр.: XX конгрес СКП-
а, потписивање аустријског државног уговора) и 
констатује да околности двополног света нису омогућиле 
победу револуције. 
T Нпр.: утврђује да су у циљу успеха друштвеног 
преображаја, спољно и унутрашњо-политички фактори 
подједнако играли улогу, нпр.: криза совјетског система, 
пораз у хладном рату, економски слом Мађарске и 
констатује да су спољни и унутрашњи утицаји заједнички 
омогућили изградњу грађанске демократије и повратак 
самосталности Мађарске. 
T Са својим самосталним спознајама, исправним 
констатацијама употпуњује и подупире своју анализу. 

0–10 
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Конципирање, 
језичка 
правилност 

Излагање се састоји од реченица, реченице су јасне и 
једносмислене. 
Анализа је конструисани текст који служи логичком 
образлагању садржаја. 
Ученикове констатације сведоче о изнијансираној 
способности анализе. 
Текст не садржи грубе правописне или језичке грешке. 
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