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Опште информације 
 

• У случају задатака где се очекује одабир одговора или једноставно формулисан 
одговор, само тада можемо прихватити као исправан уколико је истоветан или 
еквивалентан с одговорм назначеним упутама за вредновање. 
• Правописне и граматичке грешке се не урачунавају у вредновање, међутим, 
нечитки одговори се сматрају погрешнима. 
• Максимална бодовна вредност исправних одговора је у сваком случају 1 бод. 
Погрешни или непотпуни одговори ( тојест сваки други одговор који није 
еквивалентан са онима из упуте ) у сваком случају вреде 0 бода.  
• Уколико се дати одговор не упише на одговарајуће место или другачије означи од у 
задатку заданог, али је решење сасвим једносмислено, (нпр. у случају једнократног 
одабира једносмислено заокруживање без исправка) одговор  може да се прихвати.  
• У случају питања на која се очекује дуже, есејистичко формулисање одговора у 
решењу задатка треба тражити тзв. “кључне изразе” или важне елементе одговора. 
Упуте за вредновање у том случају приказују те важне елементе одговора. У детаљним 
упутама “кључне изразе” означава  ” • “ а штампани су курзивом. 
• Максимална бодовна вредност исправних “кључних израза” је у сваком случају 1 
бод. Уколико се дати елемент одговора не налази или погрешно налази у одговору, не 
може се дати бод. Ради олакшања вредновања детаљне упуте често наводе различита 
формулисања (синониме) једног кључног израза што упута означава речју “или”. 
Наравно од наведених било који може да се прихвати као исправан одговор, али за 
синонимске изразе се даје само 1 бод (још и у том случају ако давалац одговора са 
више израза описује израз). (нпр. романског је стила или романика = 1 бод) 
Исправним одговором може да се прихвати сваки такав елемент одговора који је 
истозначан са датим кључним изразом или његовим синонимом наведеним у 
упутама за вредновање (нпр. описивање, карактерисање). 
• У одређеним случајевима се не налазе само синонимски изрази у категорији једног 
те истог важног елемента одговора, што означава израз “и/или”. Ови елементи 
одговора су еквивалентни и искупљују један другог, али за наведене  се само 1 бод 
може да даје. То пружа могућност за прихваћање и вредновање различитих конкретних 
садржајних елемената који су са датим садржајем у вези. 
• У случају дужих, есејистичких питања особа која вреднује често има могућност за 
прихваћање одговора којег нема у упутама, али га оцењивач сматра исправним у 
вредности од 1-2 бода.  
• У случају дужих, есејистичких питања детаљне упуте често доносе и више важних 
елемената одговора, али бодовну вредност која може да се постигне максимализује, 
нпр. 15 важних елемената одговора садржи упута, али максимално може да се 
постигне само 10 бодова. Улога таквог начина вредновања је у томе да постоји 
могућност за прихваћање и вредновање на различит начин стечених знања.  
• У детаљним упутама у заграду “()” стављени делови не чине обавезно део решења, 
већ даљњим објашњењима помажу особу која вреднује. 
• У решавању задатака често се налазе имена. Код именовања страних имена 
исправним одговором може да се сматра и она варијанта када се у одговору не налази 
потпуно име (нпр. Л. Бернини, Каравађо). У случају мађарских имена само потпуно 
име може да се прихвати као исправно решење (нпр. Чонтвари Костка Тивадар). 
• Бодовање у случају сваког задатка вршите у одговарајуће (сивом бојом 
означене) квадрате предвиђене за бодовање! 
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1. задатак 
а) и b) део задатка 
Сваки тачан одговор вреди 1 бод. Пошто конкретно препознавање 
зграда није део задатка, за то не може да се даје бод. 
c) део задатка  
Ако од наведених «кључних израза» барем два се налазе у одговору, 
може да се даје максималан број бодова (2 бода). Не може да се даје 
плус бод ни онда ако се  од наведених у одговору налази више од два.  

Максималан 
број бодова 

a) A 1 бод 
b) Готичког је стила. 1бод 
 Остале су ренесансног стила. 1 бод 
c) • Готичку зграду карактерише сложенија маса, док је 

ренесансна зграда затвореног дејства и/или смирена маса. 
1 бод 

 • Готичка зграда је витка и/или етерска и/или стреми увис 
и/или вертикална, док је за ренесансну карактеристично 
хоризонтално рашчлањење. 

1 бод 

 • Конструкција готичке зграде за разграничење простора је 
пробојна и/или скелетна и/или у мањој мери је од збијених 
зидова, док је ренесансна зграда јединствена и/или мање 
пробојна или  збијена. 

1 бод 

 • Готичку зграду карактеришу шиљасти сводови, а 
ренесансни отвори су често равни или полукружни лукови. 

1 бод 

 • Готичку зграду карактеришу зидна тела која се смањују у 
стубове и/или подупиру је крути потпорни лукови и 
потпорни стубови, док за ренесансну зграду није типична 
вањска украшена потпора. 

1 бод 

 • Веома важни украсни елемент фасаде готичке зграде је 
прозор, нпр. розета, а ренесансну зграду не карактерише 
розета, него јој је важна карактеристика да преузима 
античка римска оделења. 

1 бод 

 максимално  
2 бода 

a) A. 1 бод 
b) Грађена је у романском стилу. 1 бод 
 Остале су старе римске зграде. 1 бод 
c) • Типично обликовање простора и маса цркве у романском 

стилу је базилични размештај од више лађа или вишелађна 
уздужна кућа која се састоји од лгавне лађе и уже, ниже 
споредне лађе и унакрсне лађе, док базилику из римског 
доба не карактерише унакрсна лађа. 

1 бод 

 • Зграду из романског доба не карактерише једноосна, 
фронтална изградња, док је важна карактеристика 
римских зграда фронталитет. 

1 бод 

 • Масу романске зграде торњеви чине сложенијом, док за 
римску зграду то није типично. 

1 бод 

 • Зграда у романском стилу није грађена на подигнуту 
подлогу, док важна карактеристика зграде из римског доба 
је, да је (на једном фронту) грађена на подијум који 
располаже са степеницом. 

1 бод 
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 • Романска зграда има конструкцију од збијених зидова или 
пробојна са малим прозорима с дебелим зидом, док је 
товарна конструкција римске зграде потпорна и/или 
гредаста или стубовима подупрта. 

1 бод 

 • Није одређујући елемент романске зграде ред стубова 
и/или предворје које припада згради, док важна 
карактеристика римских зграда је рашчлањивање на 
стубове или ред стубова и/или редом стубова окружен 
отворен трем који завршава тимпаноном. 

1 бод 

 максимално  
2 бода 

a) B. 1 бод 
b) Грађена је у класицистичком стилу. 1 бод 
 Остале су у сецесионистичком стилу. 1 бод 
c) • Класицистичка архитектура се у основима састоји од 

повезивања простора организованој око једне осе, док 
архитектура сецесије поништава принципе обликовања 
простора историјских раздобља који се заснивају на 
правилима или није јединствено обликовање простора. 

1 бод 

 • Важна значајка обликовања масе у класицистичкој 
архитектури је степеницама повишен, отворени трем 
окружен стубовима са трокутним или тимпанонским 
завршетком испред фасаде, док у сецесији није типичан 
портик или отворен ходник који завршава са тимпаноном. 

1 бод 

 • Класицистичку зграду карактерише неломљен изглед и/или 
изглед окружен једноставним плохама, док сецесија  (како 
у обликовању масе, тако и обликовању форме, нпр. 
украшавање фасаде) избегава равне линије, уместо њих 
користи лагане лукове и/или линије које подсећају на биљну 
орнаментику. 

1 бод 

 • Одређујући знак класицистичке зграде је ред стубова, док 
архитектуру сецесије не карактерише ред стубова, 
преузет из антике. 

1 бод 

 • Одређујућа значајка класицистичке зграде је хоризонтално 
рашчлњење, док у архитектури сецесије  није типично 
хоризонтално рашчлањење фасаде. 

1 бод 

 • За класицистичку архитектуру није типична примена 
украсних мотива који се не везују уз структуру, док је за 
архитектуру сецесије карактеристично украшавање и/или 
највише приказивање стилизованих природних облика. 

1 бод 

 максимално  
2 бода 

                                                                                                            Укупно 15 бодова 
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2. задатак  
Ако од следећих «кључних израза» по деловима задатка (тј. са А. и В. 
слике посебно) барем седам се налази у одговору, може да се даје 
максималан број бодова (7 бодова). Не може да се даје плус бод ни 
онда ако се од доле наведених више него седам  налази у одговору. 

Максималан 
број бодова 

А. • Мирна и/или уравнотежена композиција, на среднини 
слике може да се постави вертикална осовина слике или 
симетрија. 

1 бод 

• Учесници слике се налазе у једноставном хоризонталном 
размештају или светла пруга у простору слике унакрсно 
постављеног стола удружује мноштво учесника. 

1 бод 

• На слици можемо да видимо краћење према ренесансној 
перспективи или линијској перспективи. 

1 бод 

• У тачци пропадања перспективистичког краћења 
налази се лик Христа. 

1 бод 

• Тачка пропадања перспективистичког краћења са 
Христовим ликом, што се подудара са средиштем слике 
или Исус се налази у средишту слике, куда и правци 
краћења воде око. 

1 бод 

• Груписање ликова помаже њихов преглед и/или 
препознавање и/или идентификовање и/или повећава 
драматуршку снагу слике. 

1 бод 

• Правац погледа и покрета ликова усмерен је на 
средиште слике и/или на  главног лика или Христа. 

1 бод 

• Слика тежи реалистичном или природи блиском 
приказивању ликова. 

1 бод 

• У позадини слике (прозори) отвара се простор слике или 
простор се проширује у бесконачност и/или слика има 
разне слојеве простора или предњи план, средњи план и 
позадина. 

1 бод 

• Употреба боја типична за ренесансну уметност или 
доминира црвена, плава и бела боја. 

1 бод 

• Неважно је приказивање снажних односа светла и 
таме. 

1 бод 

• Појачано душевно стање слике предочавају гесте 
ликова. 

1 бод 

• Узима у обзир аутентичност библијске приче у односу 
на понашање, односно могуће понашање ликова слике. 

1 бод 

• Свако дело и гест ликова слике само и искључиво служи 
драмском ефекту приказаног догађаја (изјављивања 
издаје). 

1 бод 

• Други (горе не наведени) исправни елементи одговора. 1 бод 

 
Л 
Е 
О 
Н 
А 
Р 
Д 
О 
 

• Даљи (горе не наведени) исправни елементи одговора. 1 бод 
 максимално  

7 бодова 
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В. • Динамична  композиција и/или пуна живота. 1 бод 

• Попречна композиција коју одређује сто постављен у 
дијагоналу слике. 

1 бод 

• Ос симетрије  не може да се одреди или није 
симетричан размештај. 

1 бод 

• На слици не може да се одреди предњи план, средњни 
план и позадина или слика нема слојеве простора, ипак 
се догађаји одвијају на више места радње. 

1 бод 

• На слици можемо да видимо снажно краћење према 
ренесансној перспективи или перспектива линија је из 
мало више тачке гледишта и/или јако снажна 
просторна дубина и/или тачка пропадања пада на сам 
руб слике. 

1 бод 

• Христ се налази у средишту слике, али то није тачка 
пропадања перспективистичког приказивања. 

1 бод 

• Поглед и покрети многих ликова слике нису безусловно 
усмерени према средишту слике и/или према Христовом 
лику или динамичан покрет у више праваца води поглед. 

1 бод 

• Тежи реалистичном или природи блиском приказивању 
ликова слике. 

1 бод 

• Употреба тамних боја или црмпурастих нијанси 
подсећа на употребу боја касне ренесансе или барока. 

1 бод 

• Предочавање наглашених односа светла и таме 
појачава драматуршку снагу слике или драмски ефекат. 

1 бод 

• Као протутежа Христовог централног лика, овенчаног 
млазом светлости у левом горњем ћошку слике појављује 
се такође снажан млаз светлости као симбол божје 
присутности и/или то је уједно извор снажног ефекта 
светла и таме слике. 

1 бод 

• Драмски ефекат слике не појачавају само гестови и 
чинови ликова, него композиција, ефекти светла и таме 

1 бод 

• Мноштво ликова и њихови динамични покрети 
упливиушу на драмску тежину догађаја (изјављивање 
издаје) или као да слика приказује једну динамичну гозбу, 
која у себи носи знаке што упућују на драмски догађај 

1 бод 

• Остали (горе не наведени) исправни елементи 
одговора. 

1 бод 

 
 
Т 
И 
Н 
Т 
О 
Р 
Е 
Т 
О 
 

• Даљи (горе не наведени) исправни елементи одговора. 1 бод 
 максимално  

7 бодова 
                                                                                                           Укупно 14 бодова 
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3. задатак 
а) део задатка 
Свака слика смештена у одговарајућем пару вреди 1 бод. 
b) део задатка 
Сваки тачан одговор вреди 1 бод. (Редослед парова слика није битан, 
зато је исправљање овог дела задатка у односу на прехтодни 
једнозначно.) 

Максималан 
број бодова 

а) Ако је A у пару са C. 1 бод 
 Ако је B у пару са G. 1 бод 
 Ако је D у пару са E. 1 бод 
 Ако је F у пару са H. 1 бод 
b) Постимпресионизам или постимпресионистички. 1 бод 
 Експресиоинизам или експресионистички. 1 бод 
 Фовизам или фов. 1 бод 
 Надреализам или надреалистички. 1 бод 
c/1. • Уметнички правац са краја XIX. века. 1 бод 

• Полази од импресионизма. 1 бод 
• Значење импресије је утисак. 1 бод 
• Прекид с приказивањем природе ради себе или није циљ 

природи блиско или пластично приказивање. 
1 бод 

• Битан моменат стварања је истраживање равнотеже 
између форме и садржаја дела. 

1  бод 

• Субјективно виђење и/или лично  предочавање 
приказане ствари. 

1 бод 

• Употреба снажних и/или блиставих боја. 1 бод 

П 
О 
С 
Т 
И 
М 
П 
Р 
Е 
С 
И 
О 
Н 
И 
З 
А 
М 

• Својствено вођење киста. 1 бод 

                                                                                                максимално  
 2  бода 

c/2. • Уметнички правац XX. века. 1 бод 
• Значење експресије је изражавање. 1 бод 
• Изражавање личних или унутрашњих осећаја. 1 бод 
• Пројектовање својих личних осећаја на објективни свет 

или лично приказивање или самовољно преобликован 
призор или унакарађене форме или субјективно виђење. 

1 бод 

• Набијена осећајност или осећајна засићеност или 
приказивање негативних осећаја или жестоко, 
страствено стваралачко узбуђење.  

1 бод 

• Драматичка употреба боја или самовољна употреба 
боја или појачани ефекти боја за изражавање осећаја 
и/или расположења. 

1 бод 

Е 
К 
С 
П 
Р 
Е 
С 
И 
О 
Н 
И 
З 
А 
М 

• Видљив предмет сам по себи није важан или стварање 
боја и облика на датој плохи. 

1 бод 

  максимално  
2 бода 
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c/3. • Уметнички правац XX. века. 1 бод 
• Значење фова је дивљи, дивљач. 1 бод 
• Свој назив су добили по јарким и/или дивљим 

супротностима боја. 
1 бод 

• Изражавање и/или изазивање појачаних осећаја . 1 бод 
• Просторно приказивање није карактеристично или 

плохасто приказивање. 
1 бод 

• Смисао слике даје склад редукованих облика и боја или 
декоративно приказивање. 

1 бод 

• Употреба чистих или живахних боја и/или контраста 
боја. 

1 бод 

Ф 
О 
В 
И 
З 
А 
М 
 

• Форме често омеђује контура или плохе боја назначене 
контурама. 

1бод 

 максимално 
2 бода 

c/4. • Уметнички правац XX. века.  1 бод 
• Значење надреализма је изнад стварсноти, наднадравно. 1 бод 
• За изражавање није довољно функциионисање разума, 

свести,  размишљања и/или изражавање  ствари изнад 
осетљивог света. 

1 бод 

• Потпуну слободу живота обезбеђује сан и/или 
изражавање подсвесног или слободна асоцијација или 
придруживање идеја. 

1 бод 

• Дело се ствара под дејством аутоматских душевних 
токова или психички аутоматизам или ослобађање 
подсвести или бескрупулозно самоизражавање. 

1 бод 

• Уместо реалитета  и/или размишљања циљ је 
приказати бесвесно и/или сан снова и/или халуцинацију 
и/или фантазију и/или иреалност и/или лудило. 

1 бод 

Н 
А 
Д 
Р 
Е 
А 
Л 
И 
З 
А 
М 
 

• Врши дејство на њега размишљање примитивних народа 
или магијска уметност. 

1 бод 

 максимално 
2 бода 

                                                                                                          Укупно  16 бодова 
 

4. задатак 
Сваки тачан одговор вреди 1 бод. Максималан 

број бодова 
a) B. 1 бод 
b) A. 1 бод 
c) B. 1 бод 
d) C. 1 бод 
e) B. 1 бод 
                                                                                                           Укупно 5 бодова 
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5. задатак 
а) део задатка 
Свака слика смештена у одговарајућу групу вреди 1 бод. (Редослед 
слика и сврставање у стуб табеле за слике није битан, дакле по 
смислу.) 
b) део задатка 
Сваки тачан одговор вреди 1 бод. 

Максималан 
број бодова 

а) Ако је A. у истој групи са C. 1 бод 
 Ако је A. у истој групи са D. 1 бод 
 Ако је C. у истој групи са D.        (дакле: A.-C.-D.) 1 бод 
 Ако је B. у истој групи са E. 1 бод 
 Ако је B. у истој групи са F. 1 бод 
 Ако је E. У истој групи са F.         (дакле: B.-E.-F.) 1 бод 
b) Барок (група A. C. D) 1 бод 
 Ренесанса (група B. E. F.) 1 бод 
                                                                                                           Укупно 8 бодова 

 
6. задатак 
 а) део задатка 

Свака слика смештена у одговарајућем редоследу вреди 1 бод. 
b) део задатка 
Сваки тачан одговор вреди 1 бод. 

Максималан 
број бодова 

а) Ако ред почиње са D. 1 бод 
 Ако иза D. следи C. 1 бод 
 Ако иза C. следи B. 1 бод 
 Ако иза B. следи E. 1 бод 
 Ако иза E. следи A           (дакле: D. →C. →B. →E. →A.) 1 бод 
b)  Чонтвари Костка Тивадар 1 бод 
 Рембрандт (Харменсон ван Ријн) 1 бод 
 Рафаело (Санти) 1 бод 
 Ђото (ди Бондоне) 1 бод 
 Моне (Клод) 1 бод 
                                                                                                           Укупно 10 бодова 

 
7. задатак 
а) део задатка 
Свака слика смештена у одговарајућем редоследу вреди 1 бод. 
b) део задатка 
Сваки тачан одговор вреди 1 бод. 

Максималан 
број бодова 

а)  Ако ред почиње са B. 1 бод 
 Ако иза B. следи E. 1 бод 
 Ако иза E. следи D. 1 бод 
 Ако иза E. следи A. 1 бод 
 Ако иза A. следи F. 1 бод 
 Ако иза F. следи C.     (дакле: В.. →Е.. → D. . →A. . →F. . →C. 1 бод 
b) C 1 бод 
                                                                                                           Укупно 7 бодова 
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