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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! 

Ако је код једноставних, кратких задатака укупан број бодова цео број, не треба 
ништа да се уради, а ако је децималан број, треба га заокружити по 
математичким правилима (нпр. 23,5 бодова се заокружује на 24 бода). 

Личности, топографски подаци и појмови који се појављују у наставним 
плановима се вреднују само са тачним правописом. 

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 20.  
 
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 (дугачки) 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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b) 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”.  

Свакако да постоји тесна веза између два аспекта оцењивања, јер се поступци 
могу тумачити и оцењивати само путем конкретног садржаја.  

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. 
(Нпр. код кратких задатака за аспекте Оријентација у простору и времену и Употреба 
стручне терминологије, односно код дугачких задатака за аспект Оријентација у 
простору и времену се може доделити само 0 или 2 или 4 бода.) 

Ако се у кључу за исправљање уз један поступак везује више садржајних 
елемента, онда се због уске везе која постоји између њих одређени број бодова не 
може доделити (нпр. код кратких задатака за аспект Употреба извора се не може 
доделити 1 и 4 бода, за аспект  Откривање чињеница битних за догађаје се не може 
доделити 1 и 5 бодова,  односно код дугачих задатака за аспект Употреба стручне 
терминологије се не може доделити 1 и 4 бода, за аспект Употреба извора се не може 
доделити 1 и 6 бодова, а за аспект Откривање чињеница битних за догађаје се не може 
доделити 1 и 7 бодова.) 

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. 

 
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. 
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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.  

 
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. 
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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 је овај збир  
– цео број, онда не морате ништа да радите; 
– децималан број, треба га заокружити по математичким правилима 

(нпр.: 23,33 бода заокружено је 23 бода; 23,5 или 23,66 бодова је 
заокружено 24 бода). 

 

III Утврђивање укупног броја бодова задатака 
 

Саберите постигнут број бодова у I и II делу!  
 
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 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 
 

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број 

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) Стара Грчка (1 бод по елементу, укупно 4 бода.)    
а) Перикле 
б) Александар Велики или Александар Македонски 
ц) Солон 
д) стратег 

 
2) Духовност средњовековне Европе (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 

a) фрањевачки ред, фрањевци 
б) XIII век 
ц) просјачки 
д) доминикански ред или доминиканци  

3) Средњевековна Мађарска (1 бод по елементу, укупно 5 бодова.) 

a) Бела IV 
б) 1241. 
ц) Бату (подвучено) 
д) Место: Мухи 
е)  
 

X

 
 
4) Велика географска открића (1 бод по елементу, укупно 5 бодова.) 
a) 

 А)  Кристифор Колумбо 
Б)  Фернандо Магелан 
Ц)  Васко де Гама 

б)  краљ: Фердинанд (Арагонски, од Арагоније)  
     краљица: Изабела од Кастиље 

X
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5) Мађарска привреда у XVI веку (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 

а)  Дебела линија:  граница турског освајања 
б)  Сиве површине:  површине где се гаје животиње (или гајење говеда) 
ц)  За допуну:   Аустријске или Аустријске наследне или наследне 
д)  Подвучено:   сировине 
 
6) Наполеонови ратови (Укупно 3 бода.) 
a) Тачан редослед:  Б, Ц, А  (1 бод) 
б)  цар      (1 бод) 
ц)  (Велика) Француска револуција  (1 бод) 
 
7) Иштван Сечењи (1 бод по елементу, укупно 5 бодова.) 
Тврдња 

  
Тачно  Нетачно

a)  X  
б)   X 
ц)   X 
д)   X 
е)  X  
 
8) Начин живота и животне прилике за време Првог светског рата (Укупно 3 бода.) 
a)  
А) одузимање, заплењивање 
Б) дају на картице (систем картица – цедуља, „тачкица”) 
б) Б) Новине су биле цензурисане, чланке који су се односили на ту вест је требало 
брисати. 
ц) из пропагандних циљева или врбовали (агитовали) су војнике или подстицали су да 
се пријаве у војску 
(Могу се прихватити и други тачни одговори сличног смисла!) 
 
9) Мађарски Јевреји у Хортијево доба (Укупно 5 бодова.) 
a) (0,5 бодова по елементу.) 
 Година Закон 
1) 1941 Трећи закон за Јевреје 
2) 1920 Ограничени број (Numerus Clausus) 
3) 1939 Други закон за Јевреје 
4) 1938 Први закон за Јевреје 
б) принудна радна служба  (1 бод) 

      
10) Мађарска привредна после 1945. године (0,5 бодова по елементу, укупно 2 бода.) 
a)  јер су увели нову новчану јединицу, а стари новац су људи бацили или 

инфлација је била толико велика да је новац веома мало вредео 
(Могу се прихватити и други тачни одговори сличног смисла!) 

б)  пенге 
ц)  подржављење, национализација 
д) назив за имућније, богатије сељаке (газде) 
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11) Светска привреда после 1945. године (0,5 бодова по елементу, укупно 2 бода.) 
a) експлозија цене сирове нафте 
b) 
 1) ОПЕК (OPEC) 
 2) КГШТ (Савез узајамне економске помоћи)  (KGST) 
c) глобализацију или карактер глобалне светске привреде која се распростире по целом 

свету или велике фирме и предузећа су се утврдила у сваком делу земаљске кугле 
(Могу се прихватити и други тачни одговори сличног смисла!) 
 

12) Мађарска после промене система (0,5 бодова по елементу, укупно 2 бода.) 
a) Уставни суд 
б) повереник народне скупштине за права грађана 
ц) самоуправа 
д) устав 
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II ЕСЕЈСКИ (ТЕКСТУАЛНИ) ЗАДАЦИ СА АНАЛИЗОМ 

13. задатак Криза Римске републике       (кратак) 
Аспекти Поступци, садржаји Бод 

Разумевање 
задатка 

Кандидат се сконцентрише на приказивање појаве кризе 
Римске републике, коришћењем извора одговор упућује на 
битне повезаности. 
Кандидат приказује главне карактеристике кризе, представља 
узроке и околности њеног настанка. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Утврђује да је Римско царство организовано око басена 
Средоземног мора, и спомиње да се криза републике развија 
од II века пре н.е., а завршава се тек на крају I века пре н.е. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште и историјске појмове 
везане уз тему. 
T Стручно користи следеће опште и конкретне појмове: рат, 
војска, роб, криза, латифундија, сенат, грађански рат. 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат уграђује у свој одговор информације које налази 
у изворима и из њих извлачи закључке. 
С Нпр.: помиње да су за време ратова римски мали сеоски 
поседи пропали, и установљава да се структура имања после 
ратова знатно променила.  
С Pl.: кандидат утврђује да се Рим из града-државе претворио 
у царство, и установљава да је се овај процес  одвијао уз 
негативне друштвене појаве, појаве у менталитету људи. 

0–6 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат у одговору приказује карактеристичне узроке и 
позадину кризе републике, спомиње делове територије који 
су изразито захваћени кризом. 
T Нпр.: приказује да су у кризи републике велику улогу 
имали освајачки ратови, и показује да су освајачки ратови у 
знатној мери формирали структуру  римског друштва. 
Т Нпр.: утврђује неке карактеристике управљања републиком 
(нпр. службена лица су бирали на годину дана и у пару), и 
установљава да привредно-политичко управљање царством и 
војна организација на стари начин већ нису могли да 
функционишу.  
Т Нпр.: предочава да је све већи број робова зависио од освајачких 
ратова, и установљава да је константно погоршање њиховог 
положаја допринело продубљивању кризе.

0–8 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, садржај се логично излаже.  
Одговор не садржи грубе граматичке или језичке грешке.  

0–2 

Укупан број бодова у задатку 28 
Укупан број испитних бодова 7 
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14. задатак Реформација         (дугачак) 

Аспекти Поступак, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат се сконцентрише на узроке развијања реформације, 
приказује основне карактеристике Лутеровог правца. 
Одговор у суштини приказује привредно-политичке односе у 
Немачкој у XVI веку, истиче факроторе који су помогли 
развој реформације.  
Кандидат приказује најважније Лутерове тезе, напомиње 
њихово историјско дејство и значај.  
Кандидат у одговору користи, анализира изворе, и из њих 
изводи значајне закључке које дефинише. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјска дешавања у простору и 
времену. 
С Утврђује да се рефомација прво развила на немачким 
територијама (Витенберг), и напомиње да за почетак 
сматрамо 1517. годину, када је Лутер истакао своје тезе. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште и историјске 
појмове везане уз тему. 
С Стручно користи следеће опште појмове: вера, верски рат, 
верска расправа, реформа, Библија, проповедање.  
С Стручно користи тематске стручне појмове: опроштајница, 
опроштење грехова, причешће у два вида, хуманизам, 
евангелистички. 

0–6 

Употреба 
извора 

П Кандидат у свој одговор уграђује информације које се 
налазе у изворима и извлачи закључке. 
С Нпр.: утврђује посебне политичке односе у Немачко-
римком царству (нпр. однос кнежева и цара), и установљава 
да је Лутерово учење у друштвено политичком немиру нашло 
плодан терен.   
С Нпр.: приказује улогу опроштајница и указује да је и у 
Лутеровим тезама одлучујућу улогу играло то што је 
изречено да је продаја опроштајница злоупотреба црквене 
власти. 
С Нпр.: установљава да Лутер сматра да грех само бог може 
да опрости, и упућује да његове тезе значе и критику папине 
моћи.  
С Нпр.: утврђује да је Лутер превео Библију на немачки 
језик, и установљава историјски значај тога (нпр. то је био 
први потпуни превод на немачки језик, то је постала основа 
немачког књижевног језика, порука Библије је на тај начин 
лакше доспела до једноставних људи), матерњи језик 
(Библија на немачком језику) је постао одлучујући део 
Лутерове реформације, и упућује да је Лутер желео да ојача 
осећање припадности заједници, верској заједници 
(заједничко певање, причешће у два вида), Библији и везивање 
за Јеванђеље. 

0–10
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Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива разлоге и позадину развијања 
реформације, и приказује улогу и важније последице 
Лутеровог учења.  
С Нпр.: даје суштинске тврдње у вези друштвених, 
политичких или културних односа у Немачко-римском 
царству на почетку XVI века (расцепканост, конфликти 
унутар царства, распростирање хуманизма), и установљава да 
су ове околности помогле развијање реформације.  
С Нпр.: предочава да су световне црте католичке цркве и моћ 
папе  појачали формирање верске критике, и установљава да 
је Лутер својом критиком желео да постигне прочишћење 
(обнову) цркве и њену реформацију.  
С Нпр.: приказује Лутерове теолошке погледе (Библија је 
једини извор открића Бога, опраштање грехова зависи само 
од Божије милости, одступање од погледа католичке цркве  у 
питањима папског реда, светиња и свете тајне), и 
установљава да су се Лутер и његови следбеници на крају 
издвојили из католичке цркве оснивајући нову веру. 
С Нпр.: утврђује заједницу верника (верску заједницу) или 
неку од реформи у вези унутрашњих односа нове вере 
(богослужење и проповедање на матерњем језику, певање, 
улога свештеника, црквена организација),  и установљава  да 
су реформе осликавале промене које су настале у односу 
верника и цркве.  
С Самосталним знањем, тачним закључцима потврђује и 
допуњује своју анализу. 

0–12

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Кандидат у радњи логично излаже своје знање и мишљење о 
теми. 
Кандидат излаже у пуним реченицама, реченице су јасне и 
прецизне. (Анализа је кохерентан текст, садржај се логично 
излаже.) 
Структура текста одговара представљањеу теме, ученикови 
закључци показују да зна да анализира.  
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 

0–8 

Укупан број бодова у задатку 48 
Укупан број испитних бодова 16 

 
15. задатак Прва индустријска револуција      (кратак) 

Аспекти Поступак, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат се сконцентрише на друштвена дејства 
индустријске револуције, коришћењем извора одговор 
упућује на битне међусобне везе.  
Кандидат приказује важније узроке преображаја енглеског 
друштва, представља карактеристике и околности преображаја. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјска дешавања у простору и 
времену. 
С Утврђује да се прва индустријска револуција развила у 
Енглеској, напомиње да је процес започео у другој половини 
XVIII века, а деловао је и током XIX века. 

0–4 
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Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, као и  
историјске појмове везане уз тему. 
С Стручно користи следеће опште и конкретне појмове: 
друштвени преображај, индустријализација, индустријска 
револуција, демографска експлозија, урбанизација. 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у свој одговор уграђује информације које се 
налазе у изворима и из њих извлачи закључке. 
С Нпр.: утврђује да је број становника Енглеске значајно 
порастао, и установљава да је све мањи део друштва радио у 
пољопривреди.  
С Нпр.: утврђује да је у Енглеској најбрже настањивање 
градова (урбанизација), и установљава да је овај процес у тесној 
вези са индустријализацијом (нова радна места настају у 
индустријским погонима (постројењима) која се у основи везују 
за градове).    

0–6 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат у свом дговору приказује одлучујуће елементе 
преображаја енглеског друштва, и напомиње њихову 
позадину и важнија дејства. 
С Нпр.: упућује  да су преображај капитала и технички 
проналасци у Енглеској помогли развој индустрије, и 
установљава да је индустријска револуција проузроковала 
значајне промене у енглеском друштву (појава радништва 
као друштвеног слоја, урбанизација и њена дејства, рад жена 
и деце).   
С Нпр.: напомиње да су настањивањем градова ослабиле 
раније друштвене везе (породице напуштају провинцију и 
међусобно се удаљују), и установљава да је то деловало на 
промену друштвених обичаја и менталитета тога доба.  
С Нпр.: предочава да је идустријски преображај привреде 
створио нове животне околности (градско загађивање 
околине, услови опстанка модерног индустријског 
радништва, промена положаја жена и деце), и установљава да 
је то помогло формирању нови политичких и друштвених 
преломних линија. 

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 

Укупан број испитних бодова 7 
 
16. задатак Фашизам у Италији        (дугачак) 

Аспекти Поступак, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат се сконцентрише на приказивање карактеристика 
фашизма у Италији, приказује карактеристичне црте 
фашистичке идеологије. 
У одговору се истичући суштину приказују околности 
формирања фашистичке државе, упућује на одлучујуће 
факторе стварања диктатуре.  
Кандидат приказује Мусолинијеве карактеристичне ставове, 

0–8 
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упућује на њихово историјско дејство.  
Кандидат у одговору користи, анализира изворе, и из њих 
изводи значајне закључке. 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјска дешавања у простору и 
времену. 
С Утврђује да се фашизам у Италији родио после Првог 
светског рата, и напомиње да је Мусолини дошао на власт 
1922. године. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, као и 
историјске појмове везане уз тему.  
С Стручно користи опште појмове: идеологија, диктатура, 
парламент. 
С Стручно користи тематске стручне појмове: демагогија, 
fasces (сноп прућа), Marcia su Roma (Марш на Рим), 
корпорација, конкордат. 

0–6 

Употреба 
извора 

П Кандидат у свој одговор уграђује информације које се 
налазе у изворима и извлачи закључке. 
С Нпр.: утврђује да је Мусолини револуциом сматрао 
сопствени долазак на власт, и установаљава да је од самог 
почетка међу његовим циљема било укидање 
парламентаризма и уклањање противника. 
С Нпр.: утврђује да је Мусолинију био јасан политички 
значај католицизма у Италији, и установљава да је и упркос 
свога атеизма узео у одбрану католичку цркву.  
С Нпр.: утврђује неки елеменат фашистичке идеологије 
(склоност према рату, противник социјализма и демократије, 
апсолутизација државе против јединке), и установљава да се 
фашизам може сматрати за радикалну идеологију. 
С Нпр.: утврђује неки елеменат фашистичке пропаганде 
(стварање митова, униформа, покретање маса), и установљава 
да је пропаганда служила владавини (или утицају на масе)  
Мусолинија и фашистичке партије. 

0–10

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива узроке и позадину развијања 
фашистичке идеологије, и приказује значајније последице у 
унутрашњој политици.  
С Нпр.: напомиње да је ситуација после Првог светског рата 
(привредно-политичке затегнутости, штрајкови) значајно 
допринела успеху фашистичког покрета, и указује да је 
нестабилност италијанске унутрашње политике такође 
олакшала долазак на власт Фашистичке партије.  
С Нпр.: предочава да је милитантни и агресивни карактер 
фашизма створио значајну масовну базу, и напомиње да је 
образовањем слике противника (социјалиста, демократа) 
демагошким и пропагандним средствима Мусолини успевао 
да даље повећа подршку свом покрету.  
С Нпр.: приказује карактеристике фашистичког државног 
уређења (укидање уставности, самовлада Фашистичке 
партије, национализација, корпорациони систем, социјална 
брига), и установљава да је Мусолини од Италије желео да 
створи јаку и јединствену државу, или  установљава да је 

0–12
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Италија постала диктаторска тоталитарна држава. 
С Нпр.: утврђује чињеницу склапања конкордата са Ватиканом, 
и установљава да потписивање споразума са папом служи и 
циљевима у унутрашњој политици (придобијање маса које су 
побожне).  
С Самосталним знањем, тачним закључцима потврђује и 
допуњује своју анализу. 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Кандидат у радњи логично излаже своје знање и мишљење о 
теми. 
Кандидат излаже у пуним реченицама, реченице су јасне и 
прецизне. (Анализа је кохерентан текст, садржај се логично 
излаже.) 
Структура текста одговара представљањеу теме, ученикови 
закључци показују да зна да анализира.  
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 

0–8 

Укупан број бодова у задатку 48 
Укупан број испитних бодова 16 

 
17. задатак Бела IV          (кратак) 

Аспекти Поступак, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат се сконцентрише на приказивање политике Беле 
IV, искоришћавањем извора одговор упућује на суштинске 
повезаности.  
Кандидат приказује важније карактеристике предузетих мера 
пре и после најезде Татара, напомиње узроке и околности. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјска дешавања у простору и 
времену. 
С Утврђује да је Бела IV владао од 1235. до 1270. и напомиње 
да је најезда Татара била 1241-42., а мађарска војска је 
претрпела одлучујући пораз код Мухија 1241. године.  

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, као и 
конкретне историјске појмове. 
С Стручно користи следеће опште и конкретне појмове: 
војска, тврђава, великаши, најезда Татара, Кумани, сервијент. 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у свој одговор уграђује информације које се 
налазе у изворима и из њих извлачи закључке. 
С Нпр.: напомиње да се Бела IV пре најезде Татара трудио да 
ојача своју власт, и установљава да је тежио да великаше 
потисне у позадину.  
С Нпр.: кандидат утврђује да је 1267. год. Бела IV  законом 
потврдио права племства, и установљава да се после најезде 
Татара владар трудио и у унутрашњој, и у спољној политици, 
да пронађе ослонац, одн. заштиту. 

0–6 

 Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат у свом одговору приказује разлоге предузимања 
мера Беле IV, и напомиње околности и последице одлука 
његове политике. 
С Нпр.: приказује да се пре најезде Татара зато трудио да 
ојача краљевску моћ, јер је увидео лошу политику својих 
претходника, и упућује да је последица тога  кварење односа 
са племићима, што је отежало војну одбрану против Татара.  

0–8 
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С Нпр.: напомиње да су владара војни неуспех против Татара 
и велико пустоше приморали на промену владарске 
политике, и установљава да су нове мере служиле и за 
стварање војне одбране (преуређење спољнополитичких веза, 
поновно прихватање Кумана, градња тврђава). 
С Нпр.: утврђује да се Бела IV  после најезде Татара – 
напуштајући ранију политику – трудио да својим мерама 
придобије племиће, и установљава да је то допринело даљем 
слабљењу краљеве моћи и ојачавању великаша. 

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 
Укупан број испитних бодова 7 

 
18. задатак Привредна политика Карла Роберта и Матије I   (дугачак) 

Аспекти Поступак, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат се сконцентрише на упоређивање привредне 
политике Карла Роберта и Матије Хуњадија, приказује 
карактеристичне елементе привредних мера два владара. 
У одговору се истичући суштину приказују околности 
привредне политике два владара, упућује на чињенице које 
утичу на доношење одлука.  
Кандидат напомиње сличне и различите црте привредне 
политике два владара, приказује дејство и историјску улогу 
привредних мера.   
Кандидат у одговору користи, анализира изворе, и из њих 
изводи значајне закључке. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјска дешавања у простору и 
времену.  
С Утврђује да је Карло Роберт владао у Мађарској  од 1308. 
до 1342. године, а  Матија Хуњадији од 1458. до 1490. год.  

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, као и 
историјске појмове везане уз тему.  
С Стручно користи опште појмове: порез, царина, новчана 
реформа. 
С Стручно користи тематске стручне појмове: златна 
форинта, тридесетина (трговачка царина), царина на круну, 
порез на капију, војни порез, регалија, монопол на со. 

0–6 

Употреба 
извора 

П Кандидат у свој одговор уграђује информације које се 
налазе у изворима и из њих извлачи закључке.  
С Нпр.: утврђује систем прихода Карла Роберта и Матије 
Хуњадија, и установљава да су главни извори придода Карла 
Роберта регалије, а код Матије Хуњадија су то већ порези.  
С Нпр.: утврђује да су се оба владара трудила да врше ковање 
стабилног и новца доброг квалитета, и установљава да је 
новчана политика била важан елемент привредне политике 
оба владара, или установљава да је то стабилизовало 
привреду. 

0–10
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С Нпр.: установљава да су монополи (племенити метали, со) 
били средства привредне политике у оба периода, и 
установљава да је пораст прихода служио и за стабилизацију 
владарске моћи.  
С Нпр.: утврђује да је Матија један део старих пореза водио 
под новим именом, и установљава да су ове мере путем 
укидања привилегија имале за циљ повећање прихода. 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива важније узроке и повезаности 
привредних мера Карла Роберта и Матије Хуњадија, и 
приказује у главним цртама њихова карактеристична дејства.  
С Нпр.: напомиње да су се оба владара у почетку трудила да 
победе своје непријатеље и потисну их у позадину, и указује 
да су за њих, по очвршћивању власти, привредно-политичке 
мере постале карактеристичне. 
С Нпр.: предочава да су привредно-политичке мере зависиле 
од намере ојачавања краљевске моћи, и установљава да су се 
оба владара трудила да формирају централно привредно 
управљање. (у случају Карла Роберта улога товарника 
Деметера Некчија, а код Матије стварање службе ризничара). 
С Нпр.: приказује како је привредна политика оба владара 
зависила и од тежњи у спољњој политици, и упућује док су 
се у случају Карла Роберта градиле мирне и јаке 
средњоевропске везе (краљевски сусрет у Вишеграду), код 
Матије су привредна политика, одбрана од Турака и намере 
освајања запада, одржавање црне армије била подједнака 
средства. 
С Нпр.: приказује у главним цртама да је стварање јаке 
привредне основе у случају оба владара покренула јачање 
Мађарске у европском значају и погледу, и установљава да 
им је јака привреда помогла у постизању политичких циљева. 
С Самосталним знањем, тачним закључцима потврђује и 
допуњује своју анализу. 

0–12

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Кандидат у радњи логично излаже своје знање и мишљење о 
теми. 
Кандидат излаже у пуним реченицама, реченице су јасне и 
прецизне. (Анализа је кохерентан текст, садржај се логично 
излаже.) 
Структура текста одговара представљањеу теме, ученикови 
закључци показују да зна да анализира.  
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке 

0–8 

Укупан број бодова у задатку 48 
Укупан број испитних бодова 16 

 
19. задатак Декларација о независности      (кратак) 

Аспекти Поступак, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат се сконцентрише на приказивање разлога и 
околности појављивања Декларације о независности, 
искоришћавањем извора одговор упућује на суштинске 
повезаности.  
Кандидат приказује историјску позадину издавања 

0–4 
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Декларације о независности, приказује у главним цртама 
важније последице. 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјска дешавања у простору и 
времену. 
С Утврђује да је Декларација о независности састављена 
14.априла 1849. године, и наводи да је издата у време борбе за 
слободу 1848-49. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, као и 
историјске појмове везане уз тему. 
С Стручно користи следеће опште и конкретне појмове: 
армија борбе за слободу, цар, народ, народна скупштина, 
свргавање са престола, гувернер, проглас (манифест). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у свој одговор уграђује информације које се 
налазе у изворима и из њих извлачи закључке. 
С Нпр.: утврђује да Декларација о независности објављује 
свргавање са престола хабсбуршко-лотариншке династије, и 
установљава да је народна скупштина у привременом 
периоду именовала Лајоша Кошута за премијера.  
С Нпр.: кандидат утврђује да је мађарска политика настојала 
да од европске (енглеске) добије признање независности, и 
установљава да ова настојања нису имала успеха. 

0–6 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат у одговору приказује узроке настанка 
Декларације о независности и војно-политичке околности, и 
приказује у главним цртама важније последице.  
С Нпр.: утврђује да је издавању Декларације о независности 
претходило издавање Олмуцког устава, и установљава да је 
лажно информисани хабсбуршки владар о гушењу мађарске 
борбе за слободу (битка код Каполне) одлучио о повлачењу 
елемената уставности и објавио централизовано царство.  
С Нпр.: приказује у главним цртама да је због дејства успеха 
пролећног похода могла да се роди Декларација о 
независности, и установљава да је декларација била уједно и 
политички одговор на  Олмуцки наметнути „устав”.    
С Нпр.: предочава да ствар мађарске независности европске 
велике силе (у интересу Status quo-a и равнотеже великих 
сила) нису одобравале, и установљава да је то допринело 
спољнополитичкој изолацији борбе за слободу, а касније и 
војном поразу (интервенција Руса). 

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 
Укупан број испитних бодова 7 
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20. задатак Мањинска политика у доба дуализма     (дугачак) 
 

Аспекти Поступак, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

Кандидат се сконцентрише на приказивање мањинске 
политике у доба дуализма, приказује карактеристичне црте 
мањинских тежњи.    
Одговор истичући суштину приказује стање мањина, 
расветљује чиниоце који су утицали на мањинску политику и 
мањинске тежње.  
Кандидат приказује предузете мере у вези најважнијих мањина 
дога доба, приказује у главним цртама дејство тих мера.   
Кандидату одговору користи и анализира изворе, и из њих 
изводи значајне закључке. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Приказује у главним цртама где се налазе територије 
насељене мањинама у Аустроугарској монархији, и утврђује 
да дуализам захвата период од 1867. до 1918. а први 
мањински закон тога доба је донешен 1868. године. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, као и 
историјске појмове везане уз тему.  
С Стручно корити следеће опште појмове: народ, 
национализам, народност, мањина. 
С Стручно користи стручне појмове који се везују уз тему: 
асимилација, етникум, миграција. 

0–6 

Употреба 
извора 

П Кандидат у свој одговор уграђује информације које се 
налазе у изворима и из њих извлачи закључке.  
С Нпр.: истиче главне тежње мањинског закона из 1868. године 
(који је обезбедио појединачна слободна права у смислу 
културних, политичких и образовних права, јер је сваког 
становника државе – било којој народности да припада – 
сматрао за равноправног грађанина), и установљава да због 
принципа једног политичког народа мањине нису добиле 
колективна политичка права (нпр. територијалну аутономију).  
С Нпр.: утврђује садржај закона из 1907. године, и 
установљава да је циљ Апоњијевог закона био језичка 
мађаризација.   
С Нпр.: приказује у главним цртама етничку расподелу у 
држави, и установљава да су у односу на етничку размеру у 
средњем и високом образовању могућности школовања 
мањина било знатно мања од могућности школовања Мађара. 
С Нпр.: утврђује идеје Милана Хоџе, и установљава да је 
један део мањинских политичара мађарску владавину 
сматрао угњетачком. 

0–10

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива позадину и покретну снагу мађарске 
мањинске политике и мањинских тежњи, и приказује њихова 
најважнија дејства и последице.   
С Нпр.: утврђује регулисање мањинског питања после нагодбе у 
1867. години (мањински закон из 1868. и тзв. хрватска нагодба), 
и установљава да ни поред постојања либералног прописа 

0–12
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мањине нису биле задовољне донешеним законима. 
С Нпр.: предочава да је асмилација била спонтани процес 
делом и због привредног развоја тога доба, а са друге стране 
указује да је мађарска политичка елита са намером 
помађаривања и идејом националне државе допринела 
формирању тежњи мањина за осамостаљењем.   
С Нпр.: приказује да је мађарска политичка елита по правилу 
одбијала политичке захтеве мањина, и упућује на то да је то 
отежавало формирање јединственог и успешног односа према 
мањинама.   
С Нпр.: приказује у главним цртама да се незадовољство 
мањина није формирало само због мађарског политичког 
става (јачање национализма), и установљава да су 
спољнополитички догађаји на прелазу века (Балкански 
ратови), а касније Први светски рат вршили значајан утицај 
на тежње за оцепљењем.     
С Самосталним знањем, тачним закључцима потврђује и 
допуњује своју анализу. 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Кандидат у радњи логично излаже своје знање и мишљење о 
теми. 
Кандидат излаже у пуним реченицама, реченице су јасне и 
прецизне. (Анализа је кохерентан текст, садржај се логично 
излаже.) 
Структура текста одговара представљањеу теме, ученикови 
закључци показују да зна да анализира.  
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 

0–8 

Укупан број бодова у задатку 48 
Укупан број испитних бодова 16 

 
 
21. задатак Привредна дејства Тријанонског мира                             (кратак) 
 

Аспекти 
Поступак, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат се сконцентрише на приказивање привредних 
последица Тријанонског мира, коришћењем извора одговор 
упућује на суштинске повезаности. 
Кандидат приказује да је мађарска привреда приморана на  
преображај, упућује на дугорочно дејство привредних промена. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјска дешавања у простору и 
времену. 
С Утврђује да су Тријанонски мир потписали 4. јуна 1920. 
године у Версају, и спомиње да је то значило крај историјске 
Мађарске (Угарске). 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, као и  
историјске појмове везане уз тему.  
С Стручно користи следеће опште и конкретне појмове: 
трговина, индустрија, пољопривреда, надокнада штете, 
инфраструктура.  

0–4 
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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.: утврђује да је на територији државе која се смањила 
на отприлике једну трећину остао већи део прерађивачке 
индустрије (машинска индустрија), и установљава да су 
одлуке Тријанонског мира о територијама проузроковали 
тешке несразмерности у привреди.  
С Нпр.: кандидат утврђује да су у миру Мађарску обавезали 
да исплати одштету, и установљава да је ова обавеза даље 
отежала привредно стање Мађарске. 

0–6 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат у свом одговору приказује карактеристичне 
привредне последице Тријанонског мира, и приказује у главним 
цртама  најважнија дугорочна дејства привредних промена.  
С Нпр.: указује да је распад историјске Мађарске у суштини 
створио нове привредне околности, и упућује да  је то 
представљало тешке проблеме мађарској привреди и друштву 
у двадесетим годинама.  
С Нпр.: приказује у главним цртама да се мађарска привреда 
осим привредно-финансијских последица због пораза у рату 
због политичке изолације (нпр. Мала Антанта) борила са 
трговинским тешкоћама, и установљава да је то водило ка 
тражењу нових спољнотрговинских могућности и партнера 
(Италија, Аустрија). 
С Нпр.: предочава да су тријанонске одлуке играле значајну 
улогу у преображају мађарске привредне структуре, и 
установљава да је привредне тешкоће могла да ублажи само 
успешна, спора привредна консолидација у двадесетим 
годинама. 

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 

Укупан број испитних бодова 7 
 
 
22. задатак Демографски односи у Мађарској у XX веку    (дугачак) 
 

Аспекти Поступак, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат се сконцентрише на приказивање односа природног 
прираштаја у Мађарској после 1945. године, приказује 
најважније демографске процесе.  
Одговор истичући суштину приказује разлоге промене односа 
природног прираштаја, упућује на чињенице које утичу на 
демографске процесе. 
Кандидат приказује  најважније политичке мере које утичу 
на природни прираштај, приказује у главним цртама њихова 
дејства.  
Кандидат у одговору користи и тумачи изворе, и из њих 
формулише битне последице. 

0–8 
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Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С Приказује у главним цртама када су у Мађарској донешене 
важније мере које утичу на природни прираштај (нпр. 1952., 
1967.), и на основу шеме дате у табели, формулише тврдње 
које се односе на природни прираштај и демографске промене.

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове, као и 
историјске појмове везане уз тему. 
С Стручно употребљава следеће опше појмове: рођење, 
смртност, брак, исељење, насељење. 
С Стручно користи тематске стручне изразе: прекид 
трудноће, очекивани животни век приликом рођења, дечија 
социјална помоћ. 

0–6 

Употреба извора 

П Кандидат у свој одговор уграђује информације које се 
налазе у изворима и из њих извлачи закључке. 
С Нпр.: истиче да је број живо рођених средином 1950-тих и 
1970-тих година порастао, и приказује у главним цртама да, 
иако се број рођења у другим периодима смањивао, број 
становника је до 1980. порастао.  
С Нпр.: приказује у главним цртама да је очекивани животни 
век приликом рођења између 1941. и 1970. значајно 
порастао, и установљава да је овај процес задржавао 
смањење броја становника због смањења броја рођења.  
С Нпр.: приказује уредбу која је смањивала могућност 
прекида трудноће, и установљава да је званичан циљ 
министарства за здравље у Ракошијево доба поред заштите 
жена био и повећање броја рођења. 
С Нпр.: утврђује чињеницу увођења  дечије социјалне 
помоћи, и установљава да је овим Влада покушавала да 
повећа вољу људи да се одлуче за рађање деце.  

0–10

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива разлоге, позадину демографских и 
процеса природног прираштаја после 1945. године, и 
приказује најважнија дејства и последице.  
С Нпр.: утврђује да су на формирање броја рођења 
привремено деловале политичке мере, али указује да је до 
осамдесетих година повећање становништва било 
узроковано повећањем просечног животног века.  
С Нпр.: предочава да смањење броја рођења зависи од 
преображаја улоге жене, запошљавањем жена, и указује да 
се међу разлозима смањења броја становништва које се 
осећа од 80-тих година наводи велики број смртности 
(болести које настају услед нездравог начина живота).  
С Нпр.: приказује у главним цртама да су потискивање 
бракова у позадину и велики број развода допринели 
распаду породице, једне од основних друштвених јединица, 
и установљава да је то неповољно утицало на процес 
репродукције друштва.  
С Нпр.: утврђује последице старења друштва и смањење 
броја деце (нпр. проблеми система опскрбљивања), и 
установљава да је то један од највећих проблема мађарског 

0–12
 



 

írásbeli vizsga 1011 24 / 24 2011. május 4. 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

друштва на крају XX века.  
С Самосталним знањем, тачним закључцима потврђује и 
допуњује своју анализу.  

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Кандидат у радњи логично излаже своје знање и мишљење о 
теми. 
Кандидат излаже у пуним реченицама, реченице су јасне и 
прецизне. (Анализа је кохерентан текст, садржај се логично 
излаже.) 
Структура текста одговара представљањеу теме, ученикови 
закључци показују да зна да анализира.  
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 
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Укупан број бодова у задатку 48 

Укупан број испитних бодова 16 
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