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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 три задатка:  

један кратак задатак који се односи на светску историју,  
један кратак задатак који се односи на мађарску историју, и  
један дугачак задатак који се односи на мађарску историју  
Од два задатка која се односе на мађарску историју, сваки треба да се односи на 

различито раздобље.  
 
Оцењивање задатака у случају да је ученик лоше изабрао задатке 

Ако је ученик решио три задатка, али их 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 (или два) треба узети у обзир, који задовољава аспекту избора и у 
којем је добио највише бодова. 

Ако ученик започне више од три задатка али свој избор не означи једносмислено, 
а међу решењима има три задатка која одговарају правилима избора, онда почињући од 
најмањег редног броја решеног задатка на основу правила избора треба оцењивати по 
растућем редоследу (нпр. 13., 15., 18. или 14., 15., 18.). 

Ако ученик започне више од три задатка, али свој избор не означи 
једносмислено, али нема таква три 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., 15., и 20. .  

 
 

2. Оцењивање (вредновање) 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 (Пр.) код садржајних елемената означавају који садржаји се прихватају 

као добар одговор. Садржајни елементи одговора се у принципу састоје из два дела: 
одређивање времена и простора; 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 одговор 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 података који нису битни, 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 (2) прерачунајте у број 

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

(Ако се збир испитних бодова завршава на 0,5 , не треба га заокруживати.) 
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III. Утврђивање укупног броја бодова радње 
 

Саберите постигнут број бодова у I и II делу! (Ако се укупан број бодова завршава на 
0,5 , не треба га заокруживати.) 
 
 
Табеле за оцењивање, бодовање задатака 
 
Задаци који захтевају кратак одговор 
 

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

бодова 
Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 4  
Откривање чињеница битних за догађаје 6  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 24  

 ДЕЛИЛАЦ 2 
Број испитних бодова 12  

 
 
Задаци који захтевају дугачак одговор 
 

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

бодова 
Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 8  
Откривање чињеница битних за догађаје 10  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 42  
 ДЕЛИЛАЦ 2 
Број испитних бодова 21  
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I. Задаци који захтевају кратак одговор 

1. Пад Римског царства (0,5 бодова по елементу, укупно 2 бода.) 
а) Насељавање Гота 
б) 395. године  
ц)  
1.Западно римско царство 
2.Источно римско царство или Византија. 
(редослед није битан) 
 
2. Средњевековни јеретички покрети. (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
а) богумили 
б) албижанци  
ц) валдензи 
д) црква је насилно наступила против јеретичких покрета или изопштила је јеретике или 
на јеретике је послала клетву (анатему). 
 
3. Привредна политика Карла Роберта. (Укупно 5 бодова.) 
а) Вино, бакар (0,5 бодова по елементу.) 
б) Нпр. зачин, немачко платно, чоја, производи металне индустрије (0,5 бодова по 
елементу.) 
ц) (1 бод по елементу.)   

1.  
царина тридесетина или тридесетина 

2. златна форинта или форинта или златни новац 
3.  порез на капију 

4. Наука у рано ново доба (0,5 бодова по елементу, укупно 2 бода.) 
 
 
 
 
 
5. Кметско питање у XVIII веку. (Укупно 5 бодова.) 

a) кулук или радна обавеза (1 бод) 

b) недељно један дан кулука са запрегом или недељно два дана кулука са запрегом без 

стоке (1 бод) 

c) Марија Терезија (0,5 бодова) 

d) 1740- 1780. године (1 бод) 

e) Укинула је (наследно) кметство  или укинула је израз кметство или дозволила је 

слободну сеобу. (1 бод) 

f) Јосиф II (0,5 бодова) 

 
 

Галилео ГалилејКоперник 

Рембрант Бекон A 

D 

C 

B 
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6. Балкан (Укупно 3 бода.) 
а) (0,5 бодова по елементу.) 

 
б) Турска или Турска царевина или Османско царство (0,5 бодова) 
ц) Турска или Турска царевина или Османско царство  (1 бод) 

7. Мађарска у доба реформи (0,5 бодова по елементу, укупно 5 бодова.) 

Сечењи Иштван                                                                        Кошут Лајош 
 
 
 
 
 

8. Велика светска привредна криза (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 

a) нетачно 
b) тачно 
c) тачно 
d) тачно 

9. Хортијево доба (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) 18,8 
b) у пољопривреди 
c) отприлике стоструко 
d) пољопривреда 

 

презиме и име 

A, D, F, G   (А, Д, Ф, Г) 

презиме и име 

B, C, E, H   (Б, Ц, Е, Х) 

makedón 
muzulmán 
 

albán 
török 
 

magyar 
német 
 

egyéb 

 

2. (Срби) 
3. (Хрвати) 
1. (Словенци) 
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10. 1956. година (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 

 

D-(Д) 
 

 

B-(Б) 

A-(А) 

C-(Ц) 
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11. Европска унија (0,5 бодова по елементу, укупно 3 бода.) 

  Европски 
савет 

Европска 
комисија 

Обадва 
 Ни један 

1. 
Његови чланови су 
председници држава и влада 
земаља чланица ЕУ 

X    

2. Састоји се од 732 представника    X 

3. 
Може да даје предлоге 
Европском Парламенту и 
Савету Европске уније 

 X   

4. Међу њене најважније задатке 
спада финансијска контрола    X 

5. Његове чланове бира Европски 
парламент  X   

6. 
Саставља и даје препоруке 
Савету Европске уније и 
Европској комисији 

   X 

 

12. Мањински закон (0,5 бодова по елементу, укупно 4 бода.) 

a) Етничка група насељена барем 100 година или мађарско држављанство или 
властити језик или властита култура 
b) одговор: Да; образложење: јер се у закону каже да је неотуђиво право сваке мањине 
да формира своју самоуправу. 
c) одговор: Не; образложење: јер није мађарски држављанин. 
d) одговор: Не; образложење: јер се не налазе међу признатим мањинама или не живе 
у Мађарској више од 100 година. 
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II ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ УЗ АНАЛИЗУ 

13. Хришћанско учење  (кратак) 

Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује главна учења 
хришћанства. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат познаје основне хронолошке и 
топографске узајамне везе тога доба, и уграђује их у 
одговор. 
С Познаје простор на којем се хришћанство формирало,  
и временски га поставља у први век.

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, 
односно појмове везане уз тему.                           . 
С Користи следеће опште појмове (нпр. вера, 
идеологија, вера у једног бога), односно тачно 
примењује стручне појмове везане уз тему (нпр. 
јеванђеље, мисионарство, хришћанин, искупљење). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из извора, 
и из тога изводи једноставне закључке. 
С Нпр.: утврђује да је хришћанско учење садржавало 
нове елементе у односу на дотадашње вере на подручју 
Римског царства, описује да су то љубав, правда, нада, 
а и установљава да ту припада и давање и потпомагање 
сиромашних. 

0–4 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива главна учења хришћанства и 
објашњава их. 
С Нпр.: утврђује да је ово учење у почетку било 
популарно међу сиромашнима, установљава да је 
првенствено њима дало спокојство и подстрек да 
поднесу животне муке. 
С Нпр.: Скицира да брзо распростирање хришћанства 
треба тражити у учењима, установљава да није само 
међу Јеврејима постало популарно или установљава да 
је хришћанство сиромашнима дало одговарајуће 
објашњење. 

0–6 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је кохерентан текст једносмислених 
реченица. У одговору нема грубих правописних 
грешака.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
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14. Питање ропства у САД у XIX веку  (кратак) 

Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује ропство као елементарни проблем 
у САД. Скицира супротности севера и југа у овом 
питању, приказује грађански рат и укидање ропства. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат познаје основне хронолошке и 
топографске узајамне везе тога доба, и уграђује их у 
одговор. 
С Познаје привредне разлике између јужних и 
северних држава, а такође тачно примењује и године 
грађанског рата (1861-65.). 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, 
односно појмове везане уз тему.                           . 
С Користи следеће опште појмове (нпр. роб, устав, 
индустријски развој), односно тачно примењује 
стручне појмове везане уз тему (нпр. аболиционизам, 
плантажа). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из извора, 
и из тога изводи једноставне закључке. 
С Нпр.: утврђује да стање робова заиста лоше, јужне 
државе одбијају њихово ослобађање, установљава да се 
ослобађају уз исход грађанског рата, а то се утврђује и 
у уставу. 

0–4 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива основна питања (проблеме) 
ропства, приказује аргументе и противаргументе. 
С Нпр.: утврђује да је радикализација питања ропства 
довела о избијања америчког грађанског рата, 
установљава да као резултатат грађанског рата укидају 
ропство. 
С Нпр.: скицира да је права природа питања ропства 
привредног карактера, установљава да је интерес 
јужних држава које се занимају плантажном привредом 
да се ропство одржи, док је интерес северних, 
индустријализованих држава, да се оно укине. 

0–6 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је кохерентан текст једносмислених 
реченица. У одговору нема грубих правописних 
грешака.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
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15. Мађарска уметност пре Мохача (кратак) 

Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

У суштини пише о мађарској писмености, архитектури, 
златарском занату. Приказује појаву романског стила и 
готике у Мађарској. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат познаје основне хронолошке и 
топографске узајамне везе тога доба, и уграђује их у 
одговор. 
С Зна када су се временски појавили романски стил, 
готика и ренесанса.

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, 
односно појмове везане уз тему.                           . 
С Користи следеће опште појмове (нпр. архитектура, 
златарска уметност, стил одређеног раздобља), 
односно тачно примењује стручне појмове везане уз 
тему (нпр. романски стил, готика, тврђава, писани 
споменици). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из извора, 
и из тога изводи једноставне закључке. 
С Нпр.: утврђује да међу прве писане споменике 
мађарске писмености спадају Посмртни говор и 
молитва и Старомађарска Маријина јадиковка, или 
установљава да је црква у Јаку романског стила или да 
ће од XIII века бити значајна изградња тврђава. 

0–4 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат приказује важнија обележја романског 
стила и готике на грађевинама, осврће се на значај 
најважнијих писаних споменика, и спомиње улогу 
златарског заната у уметности тога доба. 
С Нпр.: утврђује политику Беле IV о изградњи тврђава 
због најезде Татара, и у XIII-XIV веку започиње 
изградња камених тврђава, и установљава да међу њих 
спада и Диошђерска тврђава. 
С Нпр.: Скицира да неразвијеност језика приказује 
мали број писаних споменика, установљавада да се 
писменост и култура у средњем веку везују за цркву; 
велика улога цркве у култури и уметностима. 

0–6 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је кохерентан текст једносмислених 
реченица. У одговору нема грубих правописних 
грешака.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
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16. Формирање и промена мађарског система граничних утврђења (дугачак) 

Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у свом одговору користи чињенице, узајамне 
везе и податке који се односе на тему. Приказује 
главније узроке промене система граничних тврђава. 
Приказује турско распростирање, доба рата око тврђава. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат познаје основне хронолошке и топографске 
узајамне везе, и уграђује их у одговор. 
С Приказује топографске промене, означава важније 
тврђаве (Београд, Будим, Темишвар, Јегра), као и 
поставља ове промене у времену (1526, 1541, 1566, 1568.) 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, као 
што и одговарајуће користи стручне појмове везане уз 
тему. 
С Користи следеће опште појмове (нпр. гранична 
тврђава, рат), и стручне појмове (нпр. војска граничних 
тврђава, османски-турски, јаничар, кула). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из датих 
извора, и из тога изводи закључке. 
С Нпр.: утврђује промену система граничних тврђава 
на основу мапа, утврђује да се као последица турских 
напада линија повлачи на север због губитка 
најважнијих тврђава (нпр. Београд, Темишвар, Солнок) 
С Нпр.: утврђује да је једна прекретница била Мохачка 
битка, установљава да губитак битке доводи Мађарску 
на најнижу војну, моралну и политичку тачку, која 
тако више није у могућности да се одупре новим 
турским нападима. 
С Нпр.: утврђује да пад Будима и наступајући напад 
1522. године, пад Солнока, Темишвара и Дрегеља 
значе потпуни распад система граничних утврђења, а 
све је то водило до распада државе на три дела. 

0–8 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат приказује промену мађарског система 
граничних тврђава. 
С Нпр.: скицира да је његовом формирању допринела 
опасност од Турака који су се појавили на Балкану, и 
установљава да се у борбама са Турцима систем 
граничних утврђења више пута мењао. 
С Нпр.: утврђује да се у XVI веку у државу углавила 
територија турског освајања, установљава да су се 
тврђаве у унутрашњем делу територије, као последица 
тога, претвориле у граничне тврђаве. 
С Нпр.: скицира да се формирање треће линије 
граничних трвђава дешава после потписивања 
Дринапољског мира (1568.), установљава да то уједно 
значи и утврђивање распада државе на три дела. 
С Нпр.: упућује на то да је систем граничних утврђења 
био био један од најважнијих фактора ратне стратегије, 
и установљава да је његово опскрбљивање и 

0–10 
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одржавање био највећи проблем за политичко 
руководство. 

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 42 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 21 

17. Мађарска аристократија у доба дуализма (кратак) 
Поступак, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује и анализира положај мађарске 
аристократије. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат познаје основне хронолошке и топографске 
узајамне везе тога доба, и уграђује их у одговор. 
С Познаје период дуализма (1867-1918.), односно 
основне информације које се односе на територију 
дуализма (ширење Аустроугарске монархије; територија). 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, 
односно појмове везане уз тему.                           . 
С Користи следеће опште појмове (нпр. друштво, 
дуализам, начин живота), односно тачно примењује 
стручне појмове везане уз тему (нпр. аристократија, 
буржуји, џентри). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из извора, 
и из тога изводи једноставне закључке. 
С Нпр.: утврђује да се начин живота аристократије у 
суштини у протеклим вековима није променио, 
установљава да је без промене затворен, своје животе 
чувају на начин каста.

0–4 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива бројне елементе начина живота 
аристократије. 
С Нпр.: утврђује да неколико стотина породица 
представља мађарску аристократију, утврђује да ове 
породице држе у рукама значајан део кључних 
позиција политичког, привредног и научног живота. 
С Нпр.: скицира да је и упркос капитализацији, 
аристократија снажнија од буржуја који се појављују, 
установљава да је то знак развоја брисане друштвене 
структуре. 

0–6 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је кохерентан текст једносмислених 
реченица. У одговору нема грубих правописних 
грешака.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
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18. Привредни развој у доба дуализма  (дугачак) 

Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат се у свом одговору користи чињенице, 
узајамне везе и податке који се односе на тему. 
У суштини анализира развој домаће привреде. 
Приказује спољне и унутрашње државне привредне 
везе. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат познаје основне хронолошке и 
топографске узајамне везе, и уграђује их у одговор. 
С Скицира привредне регије у држави, важније 
индустријске и пољопривредне територије у периоду 
дуализма (1867-1918.). Подручје: Аустроугарска 
монархија као привредна заједница.

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, као 
што и на одговарајућем месту користи стручне појмове 
везане уз тему. 
С Стручно користи следеће опште појмове (нпр. 
индустрија, пољопривреда, трговина, берза, банка), и 
стручне појмове (нпр. индустријска револуција, 
инфраструктура, фабрика, изградња жељезнице, 
механизација). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из датих 
извора, и из тога изводи закључке. 
С Нпр.: утврђује да је у периоду дуализма изградња 
жељезнице заиста динамична, установљава да се за 
време монархије из неколико жељезничких линија 
изградила радијална и кружна жељезничка структура. 
С Нпр.: утврђује да је и у пољопривредној производњи 
започела механизација и установљава да се већим 
делом појављује на великим поседима 
(велепоседници), а на малим и ситним газдинствима су 
и даље непромењено користили људску радну снагу. 
С Нпр.: установљава да су се појавиле банке, берза, 
који су индуковали развој домаћег капитала, 
установљава да се у том периоду убрзала и 
концентрација капитала. 

0–8 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат приказује привредни развој државе, 
карактерише поједине привредне гране. 
С Нпр.: скицира да се привредни развој одвијао у 
брзом темпу, или да су се достигнућа прве и друге 
индустријске револуције појавила скоро истовремено, 
и установљава да је држава постала средње развијена 
индуструјско-аграрна држава. 
С Нпр.: упућује на то да је формирање дуалистичког 
система дало озбиљан подстрек привредном развоју, 
установљава да је то ишло са узајамним предностима 
за Мађарску, или упућује на то да је у оквиру дуализма 
остварујућа привредна интеграција: (нпр. царинска 
унија, слободно струјање капитала и радне снаге) за 

0–10
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обе државе (Аустрија и Мађарска) ишла са узајамним 
предностима. 
С Нпр.: утврђује да се поред приватног капитала 
појавила и улога државе, установљава да је учешће 
државе било значајно у развоју привреде (потпора 
индустрије, оплемењивање сорти, изградња 
жељезнице, МАВ=Мађарска државна жељезница) 
С Нпр.: скицира да је држава одржавала развијене 
привредне везе са земљама западне Европе, али је 
веома значајно остала и привредна веза према 
Аустрији, установљава да то потпомаже брзи 
привредни развој. 

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 42 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 21 

19. Начин живота у Хортијево доба (кратак) 

Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат унутар тога историјског доба приказује 
разлике између начина живота у граду и провинцији. 
Такође предочава и разлике унутар града и провинције. 
Приказује истакнуте цивилизацијске односе главног 
града, али помиње и тамну страну урбанизације. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат познаје основне хронолошке и 
топографске узајамне везе тога доба, и уграђује их у 
одговор. 
С Познаје односе унутар државе, познаје односе између 
форми насеља, као и то раздобље, 20-30. године. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, 
односно појмове везане уз тему.                           . 
С Користи следеће опште појмове (нпр. урбанизација, 
индустријска револуција, сиромаштво, град, село), 
односно тачно примењује стручне појмове везане уз 
тему (нпр. инфраструктура, грађанин). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из извора, 
и из тога изводи једноставне закључке. 
С Нпр.: утврђује да се може осетити велика разлика 
између главног града и провинције, али установљава и то  
да у истом типу насеља, у провинцији (село, град) такође 
могу да се осете огромне ралике или утврђује да већина 
становништва живи на селу, установљава да то значи 
низак степен просечног животног нивоа друштва. 

0–4 
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Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива значајније разлоге разлика између 
главног града и провинције. 
С Нпр.: утврђује да се једна од значајнијих разлика 
може тражити у инфраструктуралним одступањима, 
установљава да је провинција у инфраструктури 
значајно заосталија. 
С Нпр.: скицира да је велики степен одступања између 
провинције и главног града, такође и унутар форми 
насеља, установљава да је један од разлога за то 
привредна неразвијеност државе. 

0–6 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је кохерентан текст једносмислених 
реченица. У одговору нема грубих правописних 
грешака.  

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 

20. Спољна политика Мађарске у првим годинама II Светског рата (дугачак) 

Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у одговору користи чињенице, узајамне везе 
и податке који се односе на тему. 
Приказује пут који је тражила мађарска спољна политика. 
Приказује разлику у мишљењима између политичког 
врха и војног генералштаба. Приказује да је војни 
генералштаб за рат, док је политички врх опрезнији, 
рачуна са више могућности. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат познаје основне хронолошке и 
топографске узајамне везе, и уграђује их у одговор. 
С Скицира прираст (ширење) државе у простору и 
времену, као и оријентацију тежишта светског рата. 
Познаје околности војног похода на Пољску и војне 
догађаје у 1940/41. години. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, и 
на одговарајућем месту користи стручне појмове 
везане уз тему. 
С Користи следеће опште појмове (нпр. фронт, рат, 
дипломатија) и стручне појмове везане уз тему (нпр. 
силе осовине, бечка одлука, ревизија). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из датих 
извора, и из тога изводи закључке. 
С Нпр.: утврђује да је мађарска спољна политика у 
тренутку избијања рата неутрална, али и поред тога је 
до краја потпомагала Немачку, установљава да је 
Немачка политиком враћања територија уз себе 
придобила и Мађарску, што је водило до напада на 
Совјетски Савез.  
С Нпр.: утврђује да су западне силе захтевале 
неутралност Мађарске, и наговестиле тешке последице у 
случају да се Мађарска одрекне неутралности, 

0–8 
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установљава да је након ратног похода против Совјетског 
Савеза и са савезницима доспела у ратно стање. 
С Нпр.: утврђује да се нада у брзи, муњевити рат са 
стране Немачке брзо расплинула, унутар војног 
руководства нема консензуса о интензитету мађарског 
удела, гледајући на војну сарадњу са Немцима; насупрот 
неограниченог учешћа и савеза са Немачком, појавио се и 
опрезнији став, мисао да се држи веће одстојање. 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат приказује и анализира могућности 
мађарске спољне политике. 
С Нпр.: утврђује да је Тријанонски мир, односно 
питање ревизије суштински утицало на спољну 
политику влада између два светска рата, и одредила 
формирање мађарско-немачког односа у тридесетим 
годинама. (Сарадња Немачке у случају првог и другог 
проширења државе). 
С Нпр.: утврђује да је у Хортијево доба тежиште било 
на антикомунизму, односно затварање Совјетског 
Савеза између два светска рата, установљава да су и 
ова два фактора имала удела у томе да прихватање 
чињенице о рату против Совјетског Савеза у Мађарској 
уопште није наишло на отпор. 
С Нпр.: упућује на то да је у другој години рата (1940) 
Мађарска уз сарадњу са Немачком дошла до нових 
територија (II Бечка одлука), установљава да је ова 
снажнија оријентација ка Немачкој  погодовала 
добијањем територије, а последица тога је да се 
Мађарска придружила Тројном пакту. 
С Нпр.: скицира да је након напада Немачке на 
Совјетски Савез, Мађарска постала зараћена страна, 
установљава да је то Мађарској значило једносмислену 
обавезу да стане уз Немачку, држава није могла да 
избегне ратно стање са члановима формиране 
антифашистичке коалиције: Енглеском и Сједињеним 
Америчким Државама. 

0–10

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 
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