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Упутство за исправљање писмених испитних задатака 
 
Задатак исправљајте хемијском оловком другачије боје од оне коју користи 
кандидат, и то на следећи начин: 

1. Тачан одговор       
2. Недостатак       √  
3. Не припада уско уз решење      [    ] 
4. Непотребан, део који се не оцењује(прецртавање)    
5. Груба грешка, садржајна грешка (подвлачење)                      

6. Текст без смисла, логички проблеми (подвлачење)  ∼∼∼∼∼∼ 
7. Неправилна употреба језика (подвлачење)        ………… 
8. Груба правописна грешка (подвлачење) 

 
Од 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. 
За решавање појединих делова задатка на радњу упишите и делимичне бодове 

који се за то додељују. 

Прихватите само оне елементе одговора који су дати/формулисани у 
упутству за решавање, и оцењујте тако како је означено бодовање за поједине задатке! 
Код задатака где је могуће одступање од датих елемената одговора, у детаљном 
упутству за решавање се налази посебно објашњење за елементе задатке (нпр. 
образложење) и типове задатака.  
 
 

I. Исправљање и оцењивање кратких задатака 
 

Принцип оцењивања је да се одговори у кључу за решавање прихватају као добри.  
 
Бодовање 
 
Добар одговор/део одговора: 0,5 или 1 бод (како је назначено у кључу решења) 
Погрешан одговор:     0 бодова 
Одговор недостаје: 0 бодова 
 

0,5 бодова се може дати за елементе који су посебно означени у кључу. 
Бодови за поједине елементе дати у кључу не могу се даље разлагати.  
Добијени број приликом сабирања бодова за делове задатка не треба 

заокруживати, може бити нпр. 3,5 бода.  
 

Бодовање задатака који се састоје из више елемената одговора:  

• Ако се даје 2 бода и задатак захтева два елемента одговора, за сваки 
појединачни елемент одговора без грешке се даје по 1 бод, 

• Ако се даје 1 бод и задатак захтева два елемента одговора, за сваки појединачни 
елемент одговора без грешке се даје 0,5 бодова. 
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Код задатака који немају затворен крај (нпр. код објашњења, тумачења текста) 

може се прихватити свако такво решење које се садржински подудара са одговором у 
упутству за решавање. (Зато код ових задатака решења почињу са «Нпр.».) 

Код задатака где се од више елемената одговора треба изабрати тачно решење (нпр. 
тачно-нетачно) у случају да се сви елементи подвуку или означе, одговор се не оцењује. 
Ако задатак дефинише број елемената, а кандидат напише више од тога, онда треба 
оцењивати по редоследу како је написано. 

Више од максималног броја бодова, „наградни бодови” се 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 узроке одступања. 
 
 

II. Исправљање и оцењивање текстуалних (есејских) задатака 
 
1. Избор задатка 
 
Оцењују се укупно четири задатка:  

и то два кратка и два дугачка задатка, међу којима се сваки односи на 
различито раздобље, барем два на мађарску историју и један на светску историју.  
 
Оцењивање задатака у случају да је ученик лоше изабрао задатке 

 

Ако је ученик решио четири задатка, али је погрешно изабрао у односу на 
раздобље, врсту задатка итд. онда  

• онај задатак (или задатке) у којем је постигао најмање бодова не треба 
узети у обзир, тако да при израчунавању укупног броја изгуби што мање 
бодова; 

• онај задатак (два или три) треба узети у обзир, који задовољава аспекту 
избора и у којем је добио највише бодова. 

Ако ученик започне више од четири задатка али свој избор не означи 
једносмислено, а међу решењима има четири задатка која одговарају правилима избора, 
онда почињући од најмањег редног броја решеног задатка на основу правила избора 
треба оцењивати по растућем редоследу (нпр. 13., 16., 17., 20. или 14., 16., 17., 20.). 

Ако ученик започне више од четири задатка, али свој избор не означи 
једносмислено, али нема таква четири задатка која одговарају аспектима избора, онда у 
обзир треба узети оне задатке који одговарају аспектима избора и у којима је добио 
највише бодова. 

Ако је кандидат започео све задатке и није једносмислено означио свој избор, 
онда одговарајући опису испита треба оценити решења за задатке 13., 16., 19. и 22. .  

 
2. Оцењивање задатака 

 
У оцењивању задатака одлучују следећи аспекти:  

a) разумевање задатка,  
b) задовољење захтевима (компетенције, садржај),  
c) конципираност, правилна употреба језика. 
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Оцењивање текстуалних задатака се одвија према кључу за исправљање који 
садржи конкретне аспекте и поступке оцењивања, као и припадајући садржај.  

 
a) Упутство за бодовање разумевања задатка: 
 
У вези разумевања задатка треба обратити пажњу на следеће аспекте 

• Идентификација задатка (тема, раздобље): да ли ученик пише о датом 
проблему, теми, раздобљу? 

• Придржавање теме, истицање суштине: да ли се концентрише на постављени 
проблем у задатку истицањем суштине? 

• Дубина садржаја, излагање: колико су му сложене констатације и закључци, 
односно да ли су релевантни у односу на проблем? 

• Разноврсност и успешност радње: да ли користи изворе, зна ли да изводи битне 
констатације и закључке? 

 
Код конкретног оцењивања задатка први корак је одлука да ли је од могућих 4 

или 8 бодова за разумевање задатка кандидат достигао барем 1 бод. Ако није, укупан 
број бодова за задатак може бити само 0. 
 
Задаци решавања проблема (кратки)  

4 бода се даје ако је кандидат проблем разумео у потпуности и тачно протумачио, 
излагање је пропорционално, логично и истиче суштину. Коришћењем извора 
формулише битне закључке, однос конкретних и општих тврдњи је изједначен. 
3 бода се даје ако је кандидат проблем разумео у потпуности, тачно га протумачио, 
али излагање је непропорционално или не истиче суштину. 
2 бода се дају ако решење проблема само делимично изради и користи изворе, али не 
даје битне констатације. 
1 бод се даје ако напише барем један такав закључак на основу којег се види да је 
разумео проблем, али већи део излагања се не усмерава у правцу тумачења или 
решавања проблема. 
0 бодова се даје ако не разуме, или погрешно схвати задатак, не користи изворе, 
тврдње се не усмеравају у правцу тумачења проблема. 

 
Аналитички (дуги) задаци 

7-8 бодова се даје ако је кандидат проблем разумео у потпуности и тачно 
протумачио, излагање је пропорционално, логично и истиче суштину. Коришћењем 
извора формира битне закључке и тврдње, однос конкретних и општих тврдњи је 
изједначен. 
4-6 бодова се даје ако је кандидат проблем разумео у потпуности, тачно га 
протумачио, али излагање је непропорционално или не истиче суштину. 
2-3 бода се дају ако решење проблема само делимично изради и користи изворе, али 
не даје битне констатације. 
1 бод се даје ако напише барем једну такву тврдњу на основу које се види да је 
разумео проблем, али већи део излагања не иде у правцу тумачења или решавања 
проблема. 
0 бодова се даје ако не разуме, или погрешно схвати задатак, не користи изворе, 
тврдње не иду у правцу тумачења проблема. 
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б) Бодовање поступака и садржајних елемената 
 

У кључу за исправљање смо поступке у вези примене компетенција (нпр. 
оријентација у времену и простору, коришћење извора) означили са „П”, а њима 
припадајуће садржајне елементе са „С”.  

У случају задатака решавања проблема (кратких) уз једну радњу се везују један до 
два садржаја, док се у задацима анализе -посебно код откривања чињеница које утичу 
на догађаје –појављује више садржајних елемената, два- три. Ако се у кључу за 
исправљање уз једну радњу везује само један садржајни елемент, онда и у исправци 
број бодова за поступак и за садржај треба да се подудара. Као опште правило приликом 
бодовања појединих поступака и појединих садржаја треба применити следеће: 
 
Бодовање  „Поступака” (П)  
 
2 бода се дају ако је висок припадајући број бодова за садржај (више од 50% од 
максималног броја бодова за садржај). 
1 бод се даје ако је од бодова за садржај кандидат постигао барем 1 бод, а одговор не 
садржи грубе грешке (погрешан податак, констатација). 
0 бодова се даје ако кандидат није добио бодове за садржајне елементе, а одговор 
садржи грубе грешке. 

 
Свакако да постоји тесна веза између два аспекта оцењивања, јер се поступци 

могу тумачити и оцењивати само путем конкретног садржаја.  
Примери код садржајних елемената означавају који садржаји се прихватају као 

добар одговор. Садржајни елементи одговора се у принципу састоје из два 
елемента: одређивање у времену и простору; употреба општих и конкретних појмова; 
набрајање (означавање, приказивање) и закључивање (установљавање). Приликом 
бодовања значи да ако одговор садржи само један елемент даје се 1 бод, а ако садржи 
обадва дају се 2 бода. Наравно да се код садржајних елемената одговора –посебно код 
набрајања и закључивања –може прихватити и другачија добра комбинација, различита 
од оне у кључу за исправљање! У кључу за исправљање код неколико садржајних 
елемената је наведено више добрих варијанти одговора раздвојених са „или”, а све то 
не искључује могућност да онај који оцењује не прихвати и друге добре садржајне 
елементе. 
 
Бодовање „Садржајних елемената” (С) 
 
2 бода се дају ако садржи одговарајућу количину тачних података, у анализи се добро 
позива на изворе (ауторе, намере, околности, итд.), као и да означава више 
карактеристичних, типичних узрока и последица, и/или наводи историјске личности 
везане уз догађаје. 

1 бод се даје ако анализа садржи мало небитних података, закључака и констатација. 
Садржи само неколико података који нису најкарактеристичнији. 

0 бодова се даје ако нема података, повезаности, или ако су у решењу потпуно 
погрешне констатације.  
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ц) Бодовање „Композиције и правилне употребе језика” 
 
Код задатака решавања проблема (кратких)  
 
2 бода се дају ако је текст конципиран од реченица са смислом и нема грубих 
правописних грешака. 
1 бод се даје ако има више језичких и више грубих правописних грешака. 
0 бодова се даје ако је решење скица од набацаних речи, нема повезаних реченица. 

 
Код задатака анализе (дугачких)  
 
7-8 бодова се даје ако је текст конципиран од реченица са смислом, кохерентан је, 
логично се надограђује, сразмерно је усклађен према излагању садржаја, констатације 
су нијансиране, са више аспеката, нема граматичких или правописних грешака. 
4-6 бодова се даје ако се текст састоји од реченица са смислом, али је несразмерно 
конципиран или су неке констатације поједностављене, има мањих језичких грешака. 
2-3 бода се дају ако се текст састоји од реченица са смислом, али је текст лоше 
конципиран, несразмеран, има недостатака (нпр.: недостаје увод, разрада или 
закључак). Констатације у тексту су поједностављене, има језичких грешака. 
1 бод се даје ако се одговор састоји од реченица међу којима једва да има 
повезаности (садржајне или језичке), садржи грубе језичке и правописне грешке. 

0 бодова се даје ако је одговор у виду скице, састоји се само из речи. 

 
3. Обим текстуалних задатака 

Важна компетенција при писању 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 на празном месту на листу, а 
овај елемент одговора ће се такође оценити. Код кратких задатака то значи 
отприлике 2- 3 реда, а код дугачких отприлике 4- 5 редова. 

 
4. Предложени редослед оцењивања текстуалних задатака 

1. Проучите кључ за исправљање задатака! 
2. Прегледајте пример низа аспеката оцењивања! 
3. Проконтролишите кандидатов избор задатака!  
4. Прочитајте ученикову радњу барем два пута! 
5. По елементима кључа за исправљање установите постигнут број бодова по 

појединим аспектима! 
6. Установите укупан број бодова и уз помоћ делиоца (3 и 4) прерачунајте у број 

испитних бодова!  
7. Испитне бодове не треба заокруживати по задацима!  
8. Израчунајте укупан збир испитних бодова постигнут за четири есејска задатка! 

Ако збир испитних бодова није цео број, резултат који се завршава на 0,5 не 
треба заокруживати, онај испод 0,5 треба надоле, а изнад 0,5 треба нагоре 
заокружити! (Нпр.: 27,5 бодова: не треба заокружити; 27,3 = 27 бодова; 27,7 = 
28 бодова.) 
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III. Утврђивање укупног броја бодова задатака 

 
Саберите постигнут број бодова – раније већ вероватно заокружен - у I и II делу!  

 
Табеле за оцењивање, бодовање задатака 
 
Задаци који захтевају кратак одговор 
 
 
 
 

Могући 
број 

Постигнут 
број Аспекти 

бодова 
Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 6  
Откривање чињеница битних за догађаје 8  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 28  

 ДЕЛИЛАЦ 4 
Број испитних бодова 7  

 
Задаци који захтевају дугачак одговор 
 

Могући 
број 

Постигнут 
број Аспекти 

бодова 
Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 6  
Коришћење извора 10  
Откривање чињеница битних за догађаје 12  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 48  
 ДЕЛИЛАЦ 3 
Број испитних бодова 16  
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I. ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ КРАТАК ОДГОВОР 

1. Стари Рим (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 

a) принципат   

b) 

• преорганизовао је државну структуру републике,  

• завео је масе, војску,  

• поклонима је обасипао угледнике који су му се придружили, 

• одрекао се титуле тријумвира, 

• сенат је поставио уз себе, 

• није постао диктатор и наследни конзул, 

• учио је из Цезарових грешака. 

(И други одговори сличног смисла се могу прихватити.)  

2. Средњевековни цехови (Укупно 4 бода.) 

а) Цех је организација која штити интересе занатлија који се баве истим занатом. (И 

други одговори сличног смисла се могу прихватити.) (1 бод) 

b) Одржавање доброг квалитета. (1 бод) 

c) Тачке: 15, 24, 41, 47 (0,5 бодова по елементу) 

d) Регулисање производње или ограничавање конкуренције. (1 бод) 

3. Закони Лајоша I (Укупно 4 бода.) 

a) (0,5 бодова по елементу.) 

1. Име краља споменутог у извору (У тексту се на 

месту имена краља налази знак [...] .) 

Андрија II 

2. Назив повеље споменуте у тексту Златна була 

3. Година издавања повеље споменуте у тексту 1222. 

4. Година издавања извора 1351. 

 

b) Променио је право слободног тестамента, уводећи право наследства, чиме је спречио 

отуђивање племићких имања. (И други одговори сличног смисла се могу прихватити.) 

(1 бод) 

 

c) 1848. (1 бод) 
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4. Адам Смит (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 

 тачно нетачно

Адам Смит је на основу економије (привреде) посматрао рад. X  

На задовољавање и расподелу потреба утиче формирање 
демографских фактора. X  

Дате гографске карактеристике једне земље у основи утичу на 
економски развој те земље.  X 

Адам Смит није сматрао слој интелигенције за корисну групу 
државе. 

X  

 

5. Мађарскa у XVII веку (1 бод по елементу, укупно 4 бода) 

a) 1664 (1 бод) 

b) Леополд I (1 бод) 

c) Јер је након победничке битке Леополд I вратио Турцима заузете територије. или 

Није наставио ратне операције против Турака. или Са Турцима је склопио мир на своју 

штету. (1 бод) 

d) Вође су погубили, одрубили су им главе. (1 бод) 

6. Света алијанса (укупно 3 бода.) 

a) Пруска, Аустријска царевина (Аустрија, Хабсбургшко царство), Русија (0,5 бодова 

по елементу) 

b) Заштита династија и цркве или одржавање феудалних држава или угушивање устанка 

против феудалне монархије.  (И други одговори сличног смисла се могу прихватити.) 

(0,5 бодова) 

c) Грчка (1 бод) 

7. Мађарскa у доба реформи (Укупно 4 бода.) (1 бод по реду.) 
Дефиниција Слово под 

којим је 
наведен 

Сталешки или 
именује краљ 

Руководилац врховног органа извршне власти. 
C 

краљ именује 

Председник доњег дома, и једног жалбеног 
форума правосуђа. 

A краљ именује 

Председник горњег дома, руководилац 
намесничког савета. 

B бирају сталежи 

Задатак му је управљање вармеђом. E краљ именује 
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8. Eкономски односи између два светска рата (0,5 бодова по елементу, укупно 3 бода.) 
a)  Немачка је добила америчке кредите. 

b) Совјетски Савез, Јапан, Немачка  

c) Држава:  Совјетски Савез или Совјетска Русија. 

Образложење: I светски рат или револуција или интервенција и грађански рат. 

9. Хортијево доба (1 бод по елементу, укупно 5 бодова.) 
a) Куно Клебелсберг 

b) број неписмених је са 30% пао на 6% или смањио се на петину 

c) великопоседници или аристокрација; интелигенција 

d) упркос просветном развоју, нису успеле да се премосте друштвене разлике. или Они 

који су пореклом били из нижих слојева друштва, и даље без промене нису имали 

прилике за даље школовање и стицање дипломе. 

10. Међународну повезаност револуције 1956 (1 бод по елементу, укупно 3 бода.) 
a) Приликом избијања револуције САД су водиле опрезну, испитивачку политику. 

b) САД су узмакле, и одустале од било какве подршке револуцији. 

c) Суецка криза или снажан наступ/ уплитање/ претња Совјетског Савеза. 

 (И други одговори сличног смисла се могу прихватити.) 

11. Положај Европске уније у светској привреди (Укупно 2 бода.) 
a) Један од основних задатака и циљева Европске уније: противтежа САД-у и 
Совјетском Савету, касније и Јапану, на пољу привреде (И други одговори сличног 
смисла се могу прихватити.) (0,5 бодова) 

 Приликом избијања револуције САД су водиле опрезну, испитивачку политику. 

b) Основну замисао – смањивање заостатка у привредној конкуренцији – ЕУ је успешно 
испунила, испуњава.  (И други одговори сличног смисла се могу прихватити.) (1 бод) 
c) У САД-у. (0,5 бодова) 

12. Данашња Мађарска (Укупно 4 бода) 
a) Одобравање закона, главни командант оружаних снага, именује и разрешава владу, даје 
предлог за врховног тужиоца, именује председника (гувернера) МН Банке (0,5 бодова по 
елементу)  

b) 10 година (0,5 бодова) 

c) Посредно или бира га парламент (народна скупштина) (0,5 бодова) 

d) 3  (0,5 бодова)  

e)  A   (1 бод) 
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II. ЕСЕЈСКИ ЗАДАЦИ СА АНАЛИЗОМ 

13. Западна Европа у XVI-XVII веку (кратак) 

Аспекти 
Поступци, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује развој енглеске капиталистичке 
привреде и друштва. Одговор садржи приказ капиталистичког 
преображаја пољопривреде и појаву мануфактурне индустрије, 
односно и карактеристике енглеских слојева друштва. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Нпр. установљава да су географска открића потпомогла 
развој капитализма у Енглеској, дакле формирање атлантске 
светске привреде се може везати и упућује на XVI век. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
T Користи следеће опште појмове (улагање, пољопривреда, 
индустрија, земљопоседник, најамни радник), односно тачно 
примењује стручне појмове везане уз тему (ограђивање, 
мануфактура, монопол, капиталистичка привреда). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат уграђује у свој одговор информације које налази 
у изворима и из њих извлачи закључке. 
С Нпр.: утврђује да се значајан део енглеских земљопоседника 
специјализовао за гајење оваца или Сељаке су отерали са 
њихове земље и установљава да је настао велики посед за 
производњу робе или број градског становништва расте; 
С Нпр.: утврђује да је цеховско занатство  заменио нови облик 
производње – мануфактура, и установљава да започиње 
количинска производња. 

0–6 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат приказује привредне процесе, нивое и друштвену 
позадину енглеске капитализације. 
С Нпр.: утврђује да је револуција цена услед географских 
открића подстакла пољопривредна и индустријска улагања, и 
установљава да се ствара капиталистичка привреда или 
наступио је општи процват привреде.   
С Нпр.: утврђује да се племство укључило у производњу робе, 
претворивши се у привреднике, и установљава да су сељаци који 
су изгубили своју земљу постали јефтина радна снага за 
мануфактуре; 
С Нпр.: утврђује да је држава била на страни стварања 
трговинских друштава, и установљава да су од тога енглески 
владари добијали значајан приход. 

0–8 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, садржај се логично излаже.  
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 28 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 7 
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14. Тридесетогодишњи рат (дугачак) 

Аспекти Поступци, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује и анализира догађаје који су 
претходили, узроке и мировни уговор којим је окончан 
тридесетогодишњи рат. 
Одговор приказује системе савеза европских великих сила, 
њихово функционисање и организацију. Напомиње 
хегемонистичка настојања две велике силе (Хабсбуршка 
царевина и Француска). 
Анализа установљава повезаност између интереса великих 
сила и цркве. 
Кандидат у одговору користи, анализира изворе, и из њих 
изводи закључке и дефинише их. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Утврђује да се тридесетогодишњи рат одвијао од 1618. до 
1648. године. Утврђује да је добар део европских држава, 
укључујући и периферне, учествовао у рату. Наводи и 
најважније територијалне промене. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
T Стручно користи опште појмове везане уз тему: нпр. 
систем савеза, католички, протестантски, велика сила, 
аутономија, хегемонија. 
T Стручно користи конкретне појмове који су непосредно, 
стручно везани уз тему: нпр. протестантска унија, католичка 
лига, скупштина царевине. 

0–6 

Употреба 
извора 

П Кандидат у свој одговор уграђује информације које се 
налазе у изворима и из њих извлачи закључке.  
С Нпр.: установљава да се савезнички системи удружују на 
верској основи, и утврђује да је улог у конфликту 
Хабсбуршког царства и Француске стицање европске 
хегемоније. 
С Нпр.: установљава да поред хегемоније, за време 
тридесетогодишњег рата долази до решавања више 
међусобно независних проблема. Утврђује да ту спадају 
признавање самосталности и независности Холандије или 
настојање кнежевина Немачко-римске царевине за 
независношћу. 
С Нпр.: утврђује да Вестфалски мир значи пораз цара; 
установљава да се поред територијалног сређивања донела 
одлука и о верским питањима, која је омогућила слободу 
вера.  
С Нпр.: установљава да се поред територијалних промена у 
миру појављују и привредни интереси, и утврђује да поред 
територијалних, хегемонистичких настојања и трговински 
интереси изгледају значајни (раст територије Француске, 
њено ширење). 

0–10
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Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива узроке тридесетогодишњег рата, односно 
приказује да је окончање рата Вестфалским миром у основи 
променило слику и развој Европе. 
С Нпр.: упућује да поред две велике силе и Енглеска пролази 
кроз све озбиљнији привредни развој, али установљава да 
због унутрашње политичке борбе није прави учесник у рату.  
С Нпр.: упућује на то да се у рат укључују и такве државе 
које се налазе на европској периферији.  
С Нпр.: на основу сопственог знања установљава да се 
јединство Немачко-римског царства 1648. укинуло или  
установљава да ће то значити заостатак немачких територија 
у односу на друге западноевропске државе. 
С Нпр.: утврђује повећање територије Француске, и 
установљава да европске државе признају независност 
Швајцарске и Холандије.  
С Поставља самосталне закључке, свој рад потврђује 
способношћу да анализира. 

0–12

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, реченице су јасне и 
једносмислене. 
Анализа је кохерентан текст, садржај се логично излаже.  
Ученикови закључци показују да зна да анализира. 
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 

0–8 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 48 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 16 

 

 

15. Формирање тројног савеза  (кратак) 

Аспекти 
Поступци, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује и анализира околности формирања 
тројног савеза. 
Поставља суштинске чињенице о позадини савеза три државе, 
Аустроугарске монархије, Немачке и Италије. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Утврђује да је тројни савез настао 1882. као и да у основи 
гласи о догађајима у последњој трећини XIX века. Утврђује 
интересне сфере тројног савеза (нпр. Босна и Херцеговина, 
Балкан). 

0–4 
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Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
T Тачно примељује опште појмове везане уз тему (нпр. велике 
силе, савез, колонија, привредни развој), као и појмове директно 
везане уз тему (нпр. тојни савез, окупација, равнотежа великих 
сила). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат уграђује у свој одговор информације које налази 
у изворима и из њих извлачи закључке. 
С Нпр.: утврђује да је савез осим војног карактера значио и 
политичку сарадњу, и установљава да су уговорне стране 
примиле на себе узајамне обавезе. 
С Нпр.: утврђује да су велике колонијалне силе чланице антанте, 
док су државе које немају колоније чланови тројног савеза, и 
установљава да је и упркос томе Немачка друга најразвијенија 
земља. 

0–6 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат се у одговору у суштини занима са настанком 
тројног савеза. Открива догађаје који су томе претходили, 
узроке. 
С Нпр.: говори о томе да је Берлинским конгресом започела 
нова епоха у животу Европе, и установљава да се тиме савез три 
цара распао, и започело је формирање нових система савеза. 
С Нпр.: утврђује да савез Немачке и Аустроугарске монархије 
одредио њихов «централни» положај, и установљава да су им 
политички и стратешки циљеви углавном били идентични. 
С Нпр.: установљава да прикључење Италије једносмислено 
упућује на непријатељство према Француској, и утврђује да је 
тиме Бизмаркова политика постигла свој циљ: Француска је била 
изолована. 

0–8 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, садржај се логично излаже.  
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 28 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 7 

16. Сарадња савезничких сила у II светском рату (дугачак) 

Аспекти Поступци, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Анализа приказује и анализира саветовања савезничких сила 
(Совјетски Савез, САД, Велика Британија). 
Анализира међусобни однос три силе и однос према другим 
европским државама. 
Анализира послератна дејства конференција и договора. 
Кандидат у одговору користи, анализира изворе, и из њих 
изводи закључке и дефинише их. 

0–8 
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Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Кандидат тачно анализира повезаност ратних догађаја и 
дипломатских догађаја. Добро тумачи геополитички положај 
савезника. Приказује територијални распоред интересних 
сфера. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
T Стручно користи опште појмове везане уз тему: нпр. рат, 
склапање мира, конференција. 
T Стручно користи појмове који су непосредно, стручно 
везани уз тему: нпр. други фронт, окупациона зона, 
антифашистичка коалиција, тотални рат, колективни злочин. 

0–6 

Употреба 
извора 

П Кандидат у свој одговор уграђује информације које се 
налазе у изворима и из њих извлачи закључке.  
С Нпр.: установљава да је Атлантска повеља била почетни 
корак у стварању антифашистичке коалиције, и утврђује да је 
то било прво успостављање везе између капиталистичког 
(САД) и социјалистичког (СССР) света за време рата или 
установљава повучен, умерен став савезника у односу на 
унутрашњу политику других држава. 
С Нпр.: установљава да је тема на Техеранској конференцији 
већ свршетак рата, стварање нових граница у 
централноевропском региону. 
С Нпр.: утврђује да је о источноевропској и средњеевропској  
утицајној интересној сфери одлучено већ за време рата или 
истиче промену карактера договора и саветовања, и 
установљава да је тиме постало једносмислено да ће 
Централну Европу (тако и Мађарску) окупирати совјетске 
трупе.  
С Нпр.: установљава да се на Јалти и у Потсдаму првенствено 
говорило о послератном сређивању, установљава да су се све 
три државе сложиле са кажњавањем Немачке, као и њеном 
расподелом, али је то свака другачије замишљала. 

0–10

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат анализира састанке савезника, позадину и дејства 
питања о којима се расправљало. 
С Нпр.: установљава да је путем Атлантске повеље дошло до 
успостављања везе, и утврђује да у томе није било војне 
карактеристике.  
С Нпр.: установљава да су се троје вођа први пут сусрели на 
Техеранској конференцији, и утврђује да између осталог 
долази до речи и о отварању другог фронта, као и то да се 
говори о источноевропским границама (нпр. Пољска).  
С Нпр.: у вези Москве и Јалте утврђује да се послератно 
сређивање одвија без утицаја осталих држава, установљава да 
се почињу оцртавати границе између два табора, одвајање две 
интересне сфере. 
 
 

0–12
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С Нпр.: утврђује да је тема у Потсдаму окончање рата, 
кажњавање злочинаца, расподела Немачке,  и установљава да 
долази до  захлађења везе између западних великих сила и 
Совјетског Савеза.  
С Поставља самосталне закључке, свој рад потврђује 
способношћу да анализира. 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, реченице су јасне и 
једносмислене. 
Анализа је кохерентан текст, садржај се логично излаже.  
Ученикови закључци показују да зна да анализира. 
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 

0–8 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 48 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 16 

17. Закони Светог Ласла и Кењвеш Калмана  (кратак) 

Аспекти 
Поступци, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује и анализира законе Светог Ласла и Кењвеш 
Калмана. 
Упоређује их на основу извора, испитује идентичности и 
различитости важнијих питања регулисаних законом. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Нпр. утврђује да је Ласло I владао Мађарском од 1077. до 
1095. године, а Кењвеш Калман од 1095. до 1116. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
T Тачно примењује опште појмове везане уз тему (нпр. 
хришћанство, држава, закон) и појмове директно везане за тему 
(нпр. принцип око за око, слуга-роб, црква). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат уграђује у свој одговор информације које налази 
у изворима и из њих извлачи закључке. 
С Нпр.: истиче да је значајан део закона  штитио приватну 
својину, и утврђује да злочине учињене против тога строго 
кажњава.  
С Нпр.: утврђује да другу велику групу закона образују закони 
који помажу и штите рад цркве, и установљава да и после сто 
година од примања хришћанства, мађарска хришћанска црква 
још увек не стоји на чврстим ногама. 

0–6 
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Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат у суштини приказује и анализира законе Светог 
Ласла и Кењвеш Калмана. 
С Нпр.: приказује да је мађарска прошла један анархичан, 
период испуњен радорима око трона, и утврђује да постоји 
потреба за законским уређивањем државе.   
С Нпр.: напомиње да су Ласлови закони заиста строги, да постоји 
потреба за заштитом приватне својине, и установљава да су закони 
остварили циљеве, јер је Калман већ ублажавао на строгости 
закона. 
С Нпр.: утврђује да су Калманови закони знатно блажи у 
поређењу са Ласловим, и установљава да је то повезано са 
очвршћавањем феудалне, хришћанске мађарске државе. 

0–8 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, садржај се логично излаже.  
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 28 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 7 

 

18. Протеривање Турака (дугачак) 

Аспекти Поступци, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује процес протеривања Турака. 
Анализира формирање односа између мађарских сталежа и 
двора за то време. 
Приказује резултате протеривања Турака. 
Кандидат у одговору користи, анализира изворе, и из њих 
изводи закључке и дефинише их. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Утврђује да су приликом протеривања Турака поново 
заузели Будим, као и да су се борбе завршиле 1699. 
Карловачким миром. Утврђује просторне карактеристике 
борби против Турака. Утврђује географске карактеристике 
Карловачког мира. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
T Стручно користи опште појмове везане уз тему: нпр. 
склапање мира, савез, насељавање. 
T Стручно користи појмове који су непосредно, стручно 
везани уз тему: нпр. Света лига, освајања, наследно 
краљевство, право слободног избора краља. 

0–6 
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Употреба 
извора 

П Кандидат у свој одговор уграђује информације које се 
налазе у изворима и из њих извлачи закључке.  
С Нпр.: уз помоћ мапе установљава правац протеривања 
Турака, утврђује значајније сукобе, склапање мира, 
установљава да је враћање (поновно заузимање) територија  
до 1687. ишло брзим темпом, а онда је продирање успорило. 
С Нпр.: утврђује да су мађарски сталежи 1687. одржали 
народну скупштину, и установљава да су се одрекли свога 
права слободног избора краља. 
С Нпр.: установљава да је територијално јединство државе 
Карловачким миром успостављено, установљава да је 
Темишварска бановина тада остала још у султановим рукама. 
Утврђује да се укида самостална Ердељска кнежевина.  
С Нпр.: утврђује да су време освајања и ратови однели велике 
људске  губитке, и установљава да су прво значајније 
насељење извршили Срби. 

0–10

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат анализира узроке, догађаје који су претходили и 
темпо протеривања Турака, као и дејство на даљи развој 
државе. 
С Нпр.: утврђује да је поновно заузимање територија успело 
као резултат међународног удруживања, и установљава да је 
стварни разлог био заштита Беча.  
С Нпр.: установљава повезаност између повраћаја Будима и 
скупштине у Пожуну, утврђује да су се мађарски сталежи «из 
захвалности» одрекли свог права о избору краља.  
С Нпр.: утврђује да је успостављено територијално јединство 
државе, али независност не добија назад, установљава да 
држава постаје део Хабсбуршке царевине, а укида се и 
самостална Ердељска кнежевина. 
С Нпр.: установљава да је склапање мира, формирање Одбора 
нових тековина, потискивање мађарских витеза у судбину 
кметова, наметање трошкова протеривања на државу, код 
Мађара изазвала незадовољство, установљава да постоји уска 
повезаност између избијања Ракоцијеве борбе за слободу и 
дејства склапања мира.  
С Поставља самосталне закључке, свој рад потврђује 
способношћу да анализира. 

0–12

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, реченице су јасне и 
једносмислене. 
Анализа је кохерентан текст, садржај се логично излаже.  
Ученикови закључци показују да зна да анализира. 
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 

0–8 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 48 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 16 
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19. Међународна позадина Нагодбе (кратак) 

Аспекти 
Поступци, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује међународне повезаности нагодбе. 
Проналази повезаности између формирања међународних 
догађаја и догађаја у Мађарској. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Утврђује да су нагодбу потписали 1867. и утврђује да су 
догађаји у Италији и Немачкој допринели преговорима о 
нагодби. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
T Тачно примењује опште појмове везане уз тему (нпр. 
национална држава, савез, склапање мира), односно историјске 
стручне појмове директно везане уз тему (нпр. пасивни отпор, 
фебруарски патент, октобарска диплома, Ускршњи чланак, 
pragmatica sanctio). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат уграђује у свој одговор информације које налази 
у изворима и из њих извлачи закључке. 
С Нпр.: утврђује да су на мађарске догађаје имале дејства борбе 
италијанског јединства, установљава да постоји уска повезаност 
између издавања октобарске дипломе, односно фебруарског 
патента и италијанских пораза Аустрије. 
С Нпр.: установљава да постоји веза између ускршњег чланка и 
потписивања прашког мира, утврђује да основа за преговоре 
понуђена са стране Деака може да се оствари само после  
губитниковог  потписивања мира.  

0–6 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива и анализира везе између нагодбе и 
италијанских догађаја, као и догађаја Пруско-Хабсбуршког 
надметања. 
С Нпр.: приказује везу између одустајање од пасивног отпора и 
италијанских догађаја, и установљава да проглашавање 
Италијанског краљевства доноси промену у политици 
Хабсбурга према Мађарској. (октобарска диплома) 
С Нпр.: утврђује да се Пруско краљевство и Хабсбуршка 
царевина надмећу у стварању немачког јединства, утврђује да то 
утиче на политику према Мађарској (фебруарски патент). 
С Нпр.: утврђује да битка код Кенигграца пресудно утиче на 
убрзавање преговора о Нагодби, установљава да за Хабсбурге 
пораз значи одустајање од немачког јединства, и да постоји 
потреба да се царство преуреди. 

0–8 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, садржај се логично излаже.  
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 28 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 7 
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20. Карактеристике привреде у доба реформи (дугачак) 

Аспекти Поступци, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује и анализира стање привреде у доба 
реформи. 
Приказује и анализира идеје Сечењија и Кошута. 
Приказује могуће правце развоја, анализира их, приказује 
политичку позадину привредног развоја. 
Кандидат у одговору користи, анализира изворе, и из њих 
изводи закључке и дефинише их. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Утврђује, расправља привредне односе у првој половини 
XIX века,  утврђује географске карактеристике државе. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
T Стручно користи опште појмове везане уз тему: нпр. 
конјунктура, привредни процват, фабрика, индустрија, 
реформа, саобраћај, инфраструктура. 
T Стручно користи појмове који су непосредно, стручно 
везани уз тему: нпр. грађански преображај, цензура, откуп 
урбарских намета, јавни намети, уједињење интереса, 
заштитна царина. 

0–6 

Употреба 
извора 

П Кандидат у свој одговор уграђује информације које се 
налазе у изворима и из њих извлачи закључке.  
С Нпр.: утврђује да је држава у суштини заостала аграрна 
држава, установљава да се поред тога положај кметова 
погоршао.  
С Нпр.: утврђује да је индустрија државе минимална, нема 
жељезничку мрежу, установљава да недостатак 
инфраструктуре онемогућава брз привредни развој. 
С Нпр.: утврђује да и Кошут, и Сечењи раде на побољшању 
стања државе, установљава да су им начини различити.  
С Нпр.: утврђује да је у интересу развоја потребна законска 
регулација, установљава да је то тешко, и тек се на крају доба 
реформи рађају битни закони у интересу потпомагања 
развоја. 

0–10

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат анализира позадину лоше привредне ситуације, 
приказује покретну снагу Сечењијеве и Кошутове расправе. 
С Нпр.: утврђује да су узроци заостатка произилазе једним 
делом због места које заузимамо у Европи, а другим делом 
због расподеле рада унутар царства, установљава да царству 
није важан развој мађарске индустрије. 
С Нпр.: утврђује да су Сечењи и Кошут сматрали за 
првенствено брисање феудалне везаности, повластица, 
феудализма, установљава да су Кошутове политичке идеје 
радикалније од Сечењијевих.  
С Нпр.: утврђује да је Кошут првенствено у развоју 
индустрије видео пу који изводи из заостатка, установљава да 
је Сечењи стављао акценат на важност саобраћаја и трговине. 

0–12
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С Нпр.: установљава да без доношења битних закона 
(обавезан откуп урбарских намета, брисање ослобађања од 
пореза за племство) не може да се оствари битни привредни 
развој, и упућује да је промена тога и у интересу 
земљопоседника. 
С Поставља самосталне закључке, свој рад потврђује 
способношћу да анализира. 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, реченице су јасне и 
једносмислене. 
Анализа је кохерентан текст, садржај се логично излаже.  
Ученикови закључци показују да зна да анализира. 
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 

0–8 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 48 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 16 

 

21. Политички пут Ђуле Гембеша  (кратак) 

Аспекти 
Поступци, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује политичку каријеру Ђуле Гембеша. 
Образлаже његове политичке погледе и настојања, и из тога 
извлачи закључке. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Утврђује да је Ђула Гембеш на почетку 1930-тих година био 
премијер Мађарске. Утврђује да је ступио на ту позицију после 
велике светске економске кризе. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
T Тачно примењује опште појмове везане уз тему (нпр. 
економска криза, скретање удесно), односно историјске појмове 
директно везане уз тему (нпр. владин програм, заштита расе). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат уграђује у свој одговор информације које налази 
у изворима и из њих извлачи закључке. 
С Нпр.: утврђује, како се то из биографских података види, да је 
за Гембеша могућност напредовања била  војна каријера која је 
у то време била прихваћена, и установљава да га је на почетку 
политичке каријере војна каријера повукла у правцу 
десничарских партија. 
С Нпр.: утврђује да је Гембеш водио политику пријатељства 
према Немачкој, и установљава да је Гембешов краткорочни 
циљ било решавање пољопривредне кризе, а на дугорочном 
плану се надао подршци немачких савезника за своје ревизионе 
замисли (идеје). 

0–6 
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Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат се труди да прикаже комплетну политичку 
каријеру. 
С Нпр.: установљава да је премијер који је постао од војног 
лица наступио са новом политичком концепцијом, и утврђује да 
је Национални план било оно што је обећавало излаз из кризе. 
С Нпр.: установљава да Гембеш наставио нову спољну политику, и 
утврђује да је остварио тешње везе са Немачком и Италијом 
(првенствено са привредним карактером). 
С Нпр.: утврђује да није успео да одржи обећања на 
унутрашњем политичком плану, и установљава да му је 
политика доживела пропаст. 

0–8 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, садржај се логично излаже.  
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 28 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 7 

 

22. Кадарово доба (дугачак) 

Аспекти Поступци, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује друштво и начин живота у 
Кадарово доба. 
Ствара везу између друштвеног уређења и начина живота у 
Кадарово доба. 
Ствара везу између могућности које је дало то доба и начина 
живота. 
Кандидат у одговору користи, анализира изворе, и из њих 
изводи закључке и дефинише их. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Приказује временски период од отприлике 1957. до 1989. и 
утврђује да је држава једна од држава совјетског блока. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
T Стручно користи опште појмове везане уз тему: нпр. 
постстаљинизам, «друга привреда», итд. 
T Стручно користи појмове који су непосредно, стручно 
везани уз тему: нпр. фрижидерсоцијализам, домаће 
газдинство. 

0–6 
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Употреба 
извора 

П Кандидат у свој одговор уграђује информације које се 
налазе у изворима и из њих извлачи закључке.  
С Нпр.: анализира, расподелу радног становништва по 
секторима, и установљава да је у том смислу слично 
западним земљама.  
С Нпр.: анализира карикатуру, установљава да значајан део 
становништва остварује додатну зараду из «друге привреде». 
С Нпр.: утврђује из табеле да у том периоду долази до 
преображаја улога жена, и установљава да је међу њима све 
више активно запослених, а све је мање издржаваних.  
С Нпр.: утврђује да социјалистички односи показују значајно 
побољшање, установљава да су се систем социјалног 
осигурања и пензијски систем потпуно изградили, али указује 
и на недостатке. 

0–10

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат се труди да објективно прикаже Кадарово доба. 
С Нпр.: утврђује да се ниво живота у суштини подигао, и 
установљава тамну страну благостања, недостатак 
дугорочних инфраструктуралних улагања. 
С Нпр.: утврђује да је на пољу образовања и културе дошло 
до помака унапред, и установљава да је партијско 
руководство пожуривало веће поштовање стручности.  
С Нпр.: установљава да су социјална давања, изградња 
социјалне мреже такође допринели изградњи добростања, али 
установљава да учинак државе то више није могао да издржи, 
показивајући уску везу са задуживањем државе.  
С Нпр.: утврђује да је држава била међу бољима у 
социјалистичком блоку, установљава због којих разлога, 
указује на проблеме који из тога проистичу. 
С Поставља самосталне закључке, свој рад потврђује 
способношћу да анализира. 

0–12

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, реченице су јасне и 
једносмислене. 
Анализа је кохерентан текст, садржај се логично излаже.  
Ученикови закључци показују да зна да анализира. 
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 

0–8 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 48 
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