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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). 

Имена личности, топографских појмова и опших појмова појављују у оквирним 
наставним плановима се могу вредновати само са тачним правописом. 

Од кључа за исправљање се може одступити само у посебно оправданом 
случају. Наставник који исправља треба писмено да образложи разлоге 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:  
а) разумевање задатка,  
б) задовољење захтевима (компетенције, садржај),  
ц) 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”.  

Постоји тесна веза између два аспекта вредновања, јер се поступци могу 
тумачити и вредновати само путем конкретног садржаја.  

Уз један поступак се код задатака решавања проблема (кратких) везују два-три 
садржаја, док се код задатака анализе – посебно код откривања чињеница које утичу на 
догађаје – поставља више, два-три садржајна елемента. 

Ако се у кључу за решавање уз један поступак везује само један садржајни 
елемент, у исправци број бодова за поступке и садржај треба да се подудара. (нпр. код 
кратких задатака за аспекте Оријентација у простору и времену, Употреба стручне 
терминологије и Употреба извора, односно код дугих задатака за аспекте  
Оријентација у простору и времену и Употреба стручне терминологије се може 
доделити само 0 или 2 или 4 бода.) 

Ако се у кључу за решавање уз један поступак везује више садржајних 
елемената, онда се због уске везе која постоји између њих одређени бодови не могу 
доделити (нпр. код кратких задатака за аспект Откривање чињеница битних за 
догађаје се не може доделити 1 и 4 бода, а код дугих задатака за аспект Употреба 
извора се не може доделити 1 и 5 бодова, за аспект Откривање чињеница битних за 
догађаје се не може доделити 1 и 6 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 (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. 
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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.  

 
 
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 (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 је овај број 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).  

 
III. Утврђивање укупног броја бодова радње 
 

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 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. Светске религије (1 бод по елементу, укупно 2 бода.) 

Религија 
Јудаизам 
хришћанство 

ислам или муслиманска или мохамеданска вера 

(бод се даје само у случају да је редослед тачан.) 

2. Култура у средњем веку. (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 

a) романски стил или романика 

б) А), Б), Д) 

3. Арпадовци (Арпадово доба) (1 бод по елементу, укупно 6 бодова.)  

а) Златна була 

б) фамилијаритас (familiaritás) 

ц) кодекс 

д) жупан 

е) палатин (надор) 

ф) регале 

4. Француски апсолутизам (0,5 бодова по елементу, укупно 4 бода.) 

а) Луја XIV 

б) Европи 

ц) неограниченом или апсолутном 

д) стална војска или војска 

е) 400 хиљада 

ф) министар 

г) меркантилизам 

х) заштитним царинама или царинама 

 
5. Magyarország a XVI. században (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 
 
а) тачно 

б) нетачно 

ц) нетачно 
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д) тачно 

е) тачно 

ф) тачно 

6. Индустријске револуције. (0,5 бодова по елементу, укупно 3 бода.) 
a) Б), Е), Ф), Х)  

б) 
Слово под којим се 
налази проналазак 

Име 
проналазача: 

Б) Морзе 

E) Ват 

Ф) Хергрејвс 

Х) Стивенсон 

(Довољно је презиме, али га треба правилно написати) 

7. Мађарско друштво у XIX веку. (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 

a) Он је глава породице или вођа велике породице  

б) Сам доноси одлуке. 

ц) Управља или наређује да послове обаве чланови породице. 

д) Заступа укућане. 

(Могу се прихватити и други слични тачни одговори у овом смислу) 

8. Нацистичка Немачка (Укупно 3 бода.) 

a) Принцип Фирера (вође) (0,5 бодова) 

б) расни закони (0,5 бодова) 

ц) коначно решење (0,5 бодова) 

д) левица-непријатељ (0,5 бодова) 

е) национални социјалиста (0,5 бодова) 

9. Мађарска између 1914. и 1929. године (1 бод по елементу, укупно 6 бодова.) 

a) 1 круна (Може се прихватити и: 1 швајцарски франак или у првој половини 1914. 
године круна, док је у другој половини године је швајцарски франак био јача 
валута.) 

б) 1 швајцарски франак    

ц) 1917. 

д) пораз у светском рату или економске последице Трианонског мира или блокада 

Антанте 
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е) у односу на планирани порески приход,  реални порески приход у 1925. год. је донео 

значајан вишак. 

ф) тачна је прва тврдња („ ...западни финансијски кругови су били спремни да дају 

даље кредите ...“) 

 (Могу се прихватити и други тачни одговори сличног смисла) 

10. Револуција 1956. године (0,5 бодова по елементу, укупно 2 бода.) 

Петефијев споменик – Бемов споменик – дефиловање студената 

Парламент – први говор Нађ Имреа или рафална паљба 

Радио – опсада радија 

Стаљинов споменик – рушење споменика 

Трг републике – опсада зграде у којој је било седиште партије 

 (Могу се прихватити и други тачни одговори сличног смисла) 

11. Појаве у глобализованом свету (0,5 бодова по елементу, укупно 2 бода.) 

Нпр. штампа (на папиру, као нпр. новине), радио, ТВ, плакати, интернет, филм (уместо 

тога прихватљиво је такође и : аудио и видео касете разноврсног програма, ЦД, ДВД.) 

12. Савремено мађарско друштво (0,5 бодова по елементу, укупно 3 бода.) 

a) Смањио се. 

б) Порастао је. 

ц) Велика породица. 

д) Породица са двоје деце, основна. 

е) На деветину. [прихвата се и: (отприлике) на шестину или седмину.] 

ф) Број жена је већи од броја мушкараца. 

(Могу се прихватити и други тачни одговори сличног смисла) 
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Текстуални задаци уз анализу  

13. Дејство освајачких ратова на друштво у Римској републици (кратак) 

Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат међу последицама на друштво због 
освајачких ратова републике истиче пропадање 
сељаштва и масовно држање робова. Анализом извора 
указује на битне узајамне везе ових појава. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат историјске појаве поставља у простору и 
времену. 
С Ратове и њихове последице поставља у III-II век пре 
н.е. 
Просторно: Италија и република су до краја II века 
освајале територије. Могу се споменути: Рим, 
евентуално Картагина. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно наводи и употребљава опште и 
историјске појмове везане уз тему.                           . 
С Користи следеће опште појмове: војска, освајање, роб, 
велики посед; од историјских појмова везаних уз тему: 
република, провинција, пролетер.

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из извора, 
и из тога изводи закључке. 
С Нпр.: констатује пропаст једног дела италијанског 
сељаштва, као и чињеницу да се ропство распростире, 
и установљава да су константни освајачки ратови 
заједнички узрок ова две појаве. 

0–4 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П У одговору су дате чињенице друштвеног 
преображаја. 
С Нпр.: утврђује следеће: док је Рим водио успешне 
ратове за проширење територије, значајан део 
сељаштва који је био у рату и подносио војно 
оптерећење је пропао, они су постали пролетери. 
С Нпр.: Утврђује да је као последица ратова са 
освојених територија у Италију доспео велики број 
ратних заробљеника и депортованих грађана, па 
установљава да је то омогућило сенаторском сталежу 
да дођу до јефтине радне снаге-робова које су масовно 
организовали да раде на њиховим великим поседима 
(латифундијумима). Ови поседи раније нису имали 
свог власника или су купљени за мале паре. 

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. Вођење рата у I светском рату (кратак) 

Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат се у суштини бави са новим елементима 
вођења рата у I светском рату. Светски рат приказује 
као рат машина (нова ратна техника, ратна привреда), 
који је у односу на предходне ратове покренуо много 
већу живу силу (масовне војне снаге). На основу 
извора даје значајне закључке. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља I светски рат у простору и 
времену. 
С Утврђује време одигравања рата: 1914.-1918. Као 
просторно ширење рата првенствено означава европска 
ратишта или упућује на положај неког фронта. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно наводи и примењује историјске 
опште појмове и  појмове везане уз тему.  
.С Користи следеће опште појмове: рат, војска, ратна 
техника, ратна индустрија, општа војна обавеза; и 
историјске појмове везане уз тему: рововски рат, 
фронт, позадина, материјална битка, стрељачки ров. 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из извора, 
и из тога изводи закључке. 
С Нпр.: утврђује нове елементе ратне технике (оклопна 
возила, хемијско оружје), и установљава њихово 
дејство (нпр. велики број повређених). 

0–4 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Одговор приказује одлучујуће факторе који су 
утицали на карактер вођења рата у I светском рату. 
С Нпр.: утврђује научно-технички развој који је донела 
друга индустријска револуција и упућује да су се 
достигнућа техничког развоја уградила у ратну 
индустрију, омогућујући тиме масовну производњу 
нових врста оружја или утврђује да су већ на почетку 
рата пропали планови брзог рата, а дошло је до 
формирања рововског рата, и установљава да је то 
захваљујући порасту оружаних јединица. 
С Нпр.: утврђује да је већина зараћених страна још 
далеко пре светског рата увела општу војну обавезу и 
упућује да су ратним руководствима за коришћење 
нових врста оружја масовно били на располагању војно 
обучени резервисти. 

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. Вере у Ердељу у другој половини XVI века (кратак) 

Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини пише о верским односима у 
Ердељу у другој половини XVI века. Анализом датих 
прилога указује на битне узајамне везе. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Историјске појаве поставља у простору и времену. 
С Утврђује да се у другој половини XVI века 
реформатски покрет раширио по Ердељу, а само је 
земља Сикуљаца остала незахваћена. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно наводи и употребљава опште и 
историјске појмове везане уз тему.                           . 
С Користи следеће опште појмове: вера, црква; и 
историјске појмове везане уз тему: католичка црква, 
реформација, евангелисти, реформати, унијати, 
протестанти, верска толеранција (или слобода 
вероисповести). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из извора, 
и из тога изводи закључке. 
С Нпр.: утврђује верску шароликост у тадашњем 
Ердељу и установљава да је ердељска скупштина 
усвојила закон о верској толеранцији. 

0–4 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П У одговору су наведени одлучујући разлози 
уређивања верског питања. 
С Нпр.: утврђује верске односе у Ердељу после 
распрострањивања реформације (Саси су  евангелисти, 
већина Мађара реформати, односно унијати, а 
Сикуљци су остали католичке вере), и установљава да 
је верска расподела делимично пратила сталешко 
рашчлањивање. 
С Нпр.: Утврђује да је одлука скупштине у Торди тзв. 
прихваћеним верама (католици, евангелисти, 
калвинисти, унитаријанци) обезбедила верску слободу, 
и установљава да је због верске ситуације у Ердељу са 
аспекта кнежеве власти могло бити сврсисходно 
увођење толеранције у закон или у Ердељу су 
вероисповести међусобно претежно живеле у миру или 
пропис се није односио на румунску православну 
цркву. 

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. Најезда Татара (дугачак) 

Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини пише о догађајима у вези најезде 
Татара и поновним организовањем државе после 1242. 
године. Анализом прилога изводи битне закључке. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Догађаје поставља у простору и времену. 
С Утврђује период најезде Татара (1241-42.) и барем 
два важна места одигравања догађаја (Мухи, кланци 
Карпата, Трау, Пешта, итд.). 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно наводи и употребљава опште и 
историјске појмове везане уз тему. 
С Користи следеће опште појмове: војска, тврђава; и 
историјске појмове везане уз тему: Татар, Куман. 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из датих 
извора, и из тога изводи закључке. 
С Нпр.: утврђује да су се између Беле IV и државне 
аристократије пре напада Татара појачале несугласице 
(настањивање Кумана), и установљава да је зато краљ 
за одбрану добио мању подршку од очекиване.  
С Нпр.: утврђује уз помоћ мапе неке околности најезде 
Татарада (нпр. северно од Дунава су Татари 
напредовали скоро без препреке или Бела IV се 
повукао до обале Јадранског мора), и установљава да 
држава није могла да пружи битни отпор према 
освајачима. 
С Нпр.: утврђује да су Бела IV и барони после најезде  
Татара почели са изградњом тврђава, и установљава да 
је првенствено порастао број приватних властелинских 
тврђава. 

0–8 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива шта су били најважнији 
одлучујући узроци приказаних догађаја. 
С Нпр.: утврђује неке детаље најезде Татара (битка код 
Мухија, разарање великог дела државе, отпор камених 
тврђава, итд.), и установљава тешке последице најезде 
Татара или могућности пружања отпора. 
С Нпр.: утврђује промене у политици  Беле IV након 
повлачења Татара (поклањање уместо повећања 
краљевих поседа, поклањање имања за војничке 
заслуге), и установљава да је краљ за првенствени циљ 
сматрао одбрану земље. 
С Нпр.: утврђује даље појединачне мере краља 
(прихватање странаца, опорезивање градских 
привилегија), и установљава да су ове мере 
истовремено служиле и за привредне и за одбрамбене 
циљеве. 
С Сопственим знањем и тачним закључцима допуњава 
и поткрепљује своју анализу. 

0–10
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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 индустрија у доба дуализма (кратак) 

Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује резултате развоја индустрије у 
доба дуализма. Анализом прилога открива битне 
узајамне везе. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља привредне појаве у простору и 
времену. 
С Установљава да се разматрано време може сместити 
у период 1867-1914. (Као завршна година периода се 
прихвата и 1918.) 
Као територију упућује на тадашњу мађарску државу, 
али упућује и на заједничку царинску зону са 
Аустроугарском Монархијом. Највећи индустријски 
центар: Будимпешта. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште појмове и  
историјске појмове везане уз тему.                           . 
С Користи следеће опште појмове: индустрија;  и 
историјске појмове везане уз тему: царински систем, 
кредит, индустријска револуција, фабрика, пореске 
повластице (олакшице). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из извора 
датих у прилогу, и из тога изводи назначене закључке. 
С Нпр.: утврђује чињеницу  развоја домаће индустрије 
и установљава да је привредна политика помагања 
индустрије један од важних фактора који су на то 
утицали. 

0–4 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П У одговору је приказано какве су околности 
одредиле развој мађарске индустрије. 
С Нпр.: утврђује неке карактеристике 
индистријализације у Мађарској (због привредних и 
историјских разлога је мађарска привреда на почетку 
раздобља заостала или заједничка царинска зона није 
погодовала развоју домаће индустрије, итд.), и 
установљава да се влада трудила да повећа 
конкурентност/продуктивност. 
С Нпр.: утврђује неке карактеристике водећих грана 
привреде (нпр. изградња жељезнице, тешка индустрија, 
прехрамбена индустрија која се базира на 

0–6 
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пољопривреди, итд.), и установљава да је на крају 
периода дошло до значајног побољшања или поједине 
гране су фабриковале производе на светском нивоу 
(прехрамбена индустрија, Кандо електрична 
жељезница). 

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 

18. Средњи слој у доба дуализма (дугачак) 
Поступак, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини пише о месту, раслојавању и 
наћину живота средње класе унутар мађарског 
друштва након нагодбе. На основу анализе прилога 
изводи битне закључке. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља у простору и времену појаву коју 
испитује, формирање средње класе. 
С Установљава време трајања дуализма: 1867-1914/18.  
Територијално: Мађарска после 1867. године. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно употребљава опште и историјске 
појмове везане уз тему.  
С Користи следеће опште појмове: друштво, цивилно 
друштво, народ, држава, интелигенција, чиновник, 
модернизација; и историјске појмове везане уз тему: 
стварање грађанства, средњи слој, господски средњи 
слој, џентри, асимилација. 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из датих 
извора и из тога изводи закључке. 
С Нпр.: утврђује структуру дуалистичког друштва и 
установљава да се та двојност односи и на средњи слој 
(шема у прилогу). 
С Нпр.: утврђује да је Јеврејима еманципација 
отворила могућност да се афирмишу, и установљава да 
и поред тога што су сврстани у средњи слој, вођено је 
рачуна о њиховом пореклу. 
С Нпр.: утврђује да су за начина живота средње класе  
потребне одређене ствари (нпр. стан) и установљава да 
су за то потребни материјални услови (приходи). 

0–8 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива основне факторе средњег слоја. 
С Нпр.: утврђује да су у западним друштвима захтеви 
стварања грађанства створили средњи слој и 
установљава да је тај процес са фазним закашњењем 
карактерисао и дуалистуичку Мађарску. 
С Нпр.: утврђује да су значајне групе племства после 
1848/49. пропале и установљава да су џентри који су 
радили у јавној администрацији, интелектуалној или 
војној професији,  постали део средње класе. 

0–10
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С Нпр.: утврђује да су се привреда и друштво 
дуалистичке Мађарске модернизовали и установљава 
да је из тога проистекло даље рашчлањивање средњег 
слоја по професијама (јавни чиновници, приватни 
чиновници, интелектуалци). 
С Сопственим знањем и тачним закључцима допуњава 
и поткрепљује своју анализу. 

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. Бирачко право у савременој Мађарској (кратак) 

Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат упоређује главне елементе мађарског 
изборног система са основним принципима УН 
усвојеним 1848. године. На основу анализе прилога 
изводи битне закључке.   

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља тему у простору и времену. 
С Установљава временски распон промене система 
(1989-1990.).  
Територијално: данашња територија Мађарске. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно означава и употребљава опште и 
историјске појмове везане уз тему.                        . 
С Користи следеће опште историјске појмове: држава, 
демократија, устав, парламентарна демократија, 
људска права, грађанска права слободе, бирачко право; 
и историјске појмове везане уз тему: промена система, 
основни изборни принципи, бирачки систем, УН. 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из извора 
и из тога изводи закључке. 
С Нпр.: утврђује основне принципе УН и основне 
законске принципе регулисања бирачког права у 
Мађарској (једнако изборно право, тајно гласање, 
поштено гласање) и установљава да делови прописа 
мађарског изборног система (нпр. мешовити изборни 
систем, околности које одузимају бирачко право) нису у 
супротности са основним принципима. 

0–4 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат приказује основне факторе мађарског 
бирачког права. 
С Нпр.: утврђује да је после оснивања УН скупштина 
светске организације усвојила декларацију о људским 
правима, као и грађанским и политичким правима и 
установљава да је Мађарска као члан УН ова основна 

0–6 
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права увела у домаћи правни систем. 
С Нпр.: утврђује да је промена система у Мађарској 
била 1989-1990. године, када је укинута партијска 
држава и установљава да је закон о модификацији 
устава у суштини створио нови устав, који садржи 
опште, тајно и једнако бирачко право, сједињујући 
принцип већинског и пропорционалног изборног 
система (мешовити систем). 

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. Привредна политика Ракошијевог доба (дугачак) 

Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује привредну политику Ракошијвог 
доба између 1950. и 1953. године. Анализом датих 
прилога изводи битне повезаности. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат појаве поставља у простору и времену. 
С Ракошијево доба поставља отприлике у 1950-53. 
године. Као почетна година су прихватљиве и 1948, 
1949, а као завршна 1956 година. Утврђује да је 
Мађарска тада припадала источном блоку. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат правилно наводи и употребљава опште и 
историјске појмове везане уз тему.                        . 
С Користи следеће опште историјске појмове: 
социјализам, пропаганда, планско привређивање, 
управљање економијом; и историјске појмове везане уз 
тему: национализација, обавезно испоручивање, 
колективизација, кулак, производна задруга, 
такмичење у раду. 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат у одговор уграђује информације из датих 
извора, и из тога изводи закључке. 
С Нпр.: утврђује исказане несразмере у развоју 
привредних грана, и установљава да је то последица 
насилног развоја индустрије. 
С Нпр.: утврђује преображај власничких односа у 
пољопривреди, смањење сељачких економија  и 
установљава да је то последица насилне 
колективизације.  
С Нпр.: утврђује правац, принципе и пропаганду  
преображаја привреде, и установљава да мађарски 
комунисти (МДП) као слуге копирају совјетске методе 
државнопартијског управљања привредом.  

0–8 
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Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива које су били најважнији 
одлучујући узроци појава које су приказане. 
С Нпр.: утврђује да је Мађарска део социјалистичког 
блока, сателитска држава Совјетског Савеза, и 
установљава да зато на привредном плану мора да 
прати упутства совјетског руководства. 
С Нпр.: открива да припрема за рат захтева 
једнострану индустријализацију (ратна индустрија и 
потребне произвођачке гране и гране тешке 
индустрије), и установљава да се ствара искривљена 
привредна структура која се не прилагођава домаћим 
условима. 
С Нпр.: утврђује да државнопартијска диктатура 
праксу привредног планирања остварује у привредној 
политици, и установљава да се обезбеђивање извора 
може постићи само насилним средствима (нпр. 
колективизација у пољопривреди и снижавање 
животног нивоа, обавезно испоручивање, принудни 
кредити). 
С Сопственим знањем и тачним закључцима допуњава 
и поткрепљује своју анализу. 

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 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 42 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 21 
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