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Упутство за исправку писмених 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) 

 
    У левом делу  правоугаоника, који се налази испод задатака, наведен је максималан 
број бодова који се може дати за задатке, у десни део правоугаоника треба уписати 
укупан број бодова који је ученик постигао. 
     На радњи назначите и оне делимичне бодове који су додељени за решење 
појединих делова задатка! 
     Само оне елементе одговора прихватите који су у упутству за исправљање и 
вредновање дати/формулисани, вреднујте према бодовању које је назначено код 
појединих задатака! На све оне задатке, елементе задатака ( напр. образложење) и 
типове задатака који се разликују од датих одговора но прихватљиви су, посебна 
упутства се могу наћи у упутству за детаљна решења.. 
 

I Исправка, вредновање кратких задатака 
 
Основни прицип вредновања је да се као исправан одговор мора прихватити онај који 
се налази у ипсравном кључу. 
 
Бодовање 
 
Добар,исправан одговор/елемент одговора:  0,5 или 1 бод (према наведенима који се 
налазе у кључу)  
 
Неисправан, лош одговор:     0 бода 
Одговор који недостаје:         0 бода 
 
      На оне елементе задатка се може дати  0,5 бодова које кључ и посебно означава. 
      Поједини елемент бода, датог у кључу, даље се не може разграђивати. 
      Приликом сумирања бодова појединих делова задатака, добивене бодове не треба 
заокружити, они могу бити напр. 3,5 бодова. 
 
      Бодовање задатака који се састоје од више елемената одговора: 

 - уколико се може дати 2 бода а задатак захтева два елемента одговора,  
       онда се за сваки исправан елемент одговора може дати по један бод; 

- уколико се може дати један бод а задатак захтева два елемента одговора, 
   онда се за сваки исправан елемент може дати по 0,5-0,5 бодова. 

      Код задатака отвореног  краја ( код образложења, тумачења текста) свако такво 
решење је прихватљиво које се садржински поклапа са одговором који се налази у 
кључу. ( Зато, код ових задатака, решење почиње са „Нпр.:”) 
      Код оних задатака, где између више елемената одговора ваља изабрати добро 
решење (напр. истинит/лажан), подвлачење и означавање свих елемената одговора је 
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неприхватљиво, не може се вредновати. Уколико један задатак одређује број једног или 
више елемената а испитаник (матурант) од тога више пише, онда на основу редоследа 
уписа ваља вредновати. 
      За решења, поред прописаних максималних бодова, такозвани „наградни бод” не 
може се дати. 
      Због неисправног или елемента одговора који недостаје не може се одузети бод. 
      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 исправка који је дат у решењу само у изузетним случајевима може да се 
одступа. Образложење одступања наставник који исправља мора текстуално да 
образложи. 
 

II Исправљање и вредновање есејистичких задатака 
 

1. Избор задатка 
 
Укупно четири задатка могу да се вреднују.   
       И то два кратка и два дугачка задатка од којих се сваки односи на друга 
раздобља, барем два на мађарску историју и један на општу историју. 
 
Вредновање задатака у случају да су ученици бирали лош задатак: 
 
 Ако је ученик решио четири задатка, али је изабрао криво раздобље, тип 
задатка, тада 

• не узима му се у обзир онај задатак (или задаци) у којем је постигао најмањи 
број бодова, тако да код израчунавања укупног броја бодова губи најмање 
бодова; 

• треба му узети у обзир онај један (два или три) задатак који одговара(ју) 
критеријумима избора и у којима је постигао највећи број бодова. 

     Уколико ученик започиње више од четири задатка, али не означи једносмислено 
свој избор, а међу решењима има четири таква задатка која одговарају правилима 
избора, треба вредновати задатке кренувши од задатка с најмањим редним бројем у 
складу с правилима доброг избора у повећавајућем реду (нпр. 13., 16., 17., 20. или 
14., 16., 17., 20.) 
    Уколико ученик започиње више од четири задатка, али не означује 
једносмислено свој избор, и нема четири таква задатка која одговарају аспектима 
избора, тада оне задатке му треба узети у обзир који су удовољили критеријумима 
избора и у којем(има) је постигао највише бодова. 
    Ако ученик започиње све задатке и не означује једносмислено свој избор, онда 
према опису испита треба да се вреднује решење 13., 16., 19., 22. задатка. 
 

2. Вредновање задатака 
 
    При вредновању задатака следећи критеријуми су одлучујући: 
 
    а) разумевање, схватање задатка, 
    b) задовољавање захтевима (компетенције, садржаји) 
    c) састав, језичка исправност. 
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    Вредновање текстуалних, есејистичких задатака обавља се помоћу кључа који 
садржи конкретне оцењивачке аспекте и радње, односно, садржаје који им се могу 
придодати. 
 
а) Путоказ за бодовање разумевања задатка: 
 
По питању разумевања задатка ваља узети у обзир следеће аспекте. 

- Утврђивање, идентификација задатка (тема, раздобље): да ли ученик пише о 
датој проблематици, раздобљу? 

- Издизање суштине, одржавања теме: да ли се сконцентрише на суштину, у 
задатку назначену проблематику? 

- Садржинска дубина, излагање; констатације и закључци колико су сложени или 
релевантни у односу на проблеме? 

- Разноликост и успех радњи: да ли на одговарајући начин користи изворе и уме 
ли дати суштинске констатације, закључке? 

 
     Приликом вредновања задатака, први корак одлуке доноси се приликом  
разумевања задатка при којем од 4 или 8 бодова испитаник постиже барем један бод. 
Уколико не, онда укупан број задатака може да буде само 0. 
 
Код (кратких) задатака који решавају проблем 
4 бода могу се дати уколико је испитаник у потпуности схватио и исправно тумачио 
проблем, образложење му је сразмерно, логично и суштинско. Помоћу извора 
формулише суштинске закључке, сразмер конкретних и општих констатација је 
уравнотежен. 
3 бода могу се дати уколико је испитаник у потпуности схватио проблем и правилно га 
је тумачио, међутим, образложење му је било несразмерно и није се трсио за суштину. 
2 бода могу се дати уколико је само део решења проблема израдио, користио је изворе, 
међутим, не даје суштинске констатације. 
1 бод се може дати уколико даје барем једну такву констатацију на основу које се 
може закључити, доказати да је схватио проблем, међутим, већи део образложења не 
односи се на тумачење или решавање проблема. 
0 бода се даје уколико не разуме или пак у потпуности криво схваћа задатак, не 
користи изворе, констатације се не односе на тумачење проблема. 
 
Код (дугих) анализирајућих задатака  
7-8 бодова се може дати уколико је испитаник у потпуности схватио и исправно 
тумачио проблем, образложење је сразмерно, логично и суштинско. Помоћу извора 
формулише суштинске закључке, констатације, сразмер конкретних и општих 
констатација је уравнотежен. 
4-6 бодова се може дати уколико је испитаник у потпуности схватио и исправно 
тумачио проблем, међутим, образложење му је несразмерно и не своди на суштину. 
2-3 бода се могу дати уколико је решење проблема тек делимично израдио и користио 
је изворе, међутим, не даје суштинске констатације. 
1 бод се може дати уколико даје барем једну такву констатацију на основу које се 
може закључити, доказати да је схватио проблем, међутим, већи део образложења не 
односи се на тумачење или решавање проблема. 
0 бода се даје уколико не разуме или пак у потпуности криво схваћа задатак, не 
користи изворе, констатације се не односе на тумачење проблема. 
 



 

írásbeli vizsga 0801 5 / 23 2012. május 9. 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

b) Бодовање радњи и садржинских елемената 
 

У кључу, радње које се надовезују  примени појединих компетенција означене 
су са „M”, док смо садржинске елементе, који им се могу одредити, означили са „T”. 

Између два критеријума вредновања, наравно, постоји тесна повезаност, наиме, 
радње се само могу објашњавати и вредновати кроз конкретне садржаје. 

У случају кратких задатака који решавају проблем, једној радњи надовезује се  
један-два садржаја, док у анализирајућем задатку – поготово у откривању чињеница 
које стварају догађаје – надовезује се више, два-три садржинска 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 и  Употреба стручне 
терминологије, односно код дугих задатака за аспекте  Оријентација у простору и 
времену 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 Употреба извора се не може доделити 1 
и 4 бода, за аспект Откривање чињеница битних за догађаје се не може доделити 1 и 5 
бода, односно код дугих задатака за аспекте  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). 

Приликом бодовања појединих радњи и појединих садржаја, треба уважити 
следеће опште правило. 
 
Бодовање „Рaдњи” (М) 
2 бода се могу дати ако је од испитаника постигнути бод који му припада висок  
(максимални садржајни број бодова који се може постићи већи је од 50%). 
1 бод се може дати уколико испитаник из садржајних бодова постиже барем један бод 
и одговор не садржи грубу грешку ( погрешан податак, констатацију). 
0 бода се даје уколико испитаник није постигао бодове за елементе садржаја и одговор 
му садржи грубу грешку. 
 
      Примери (Пр.) који су приметни код елемената садржаја означавају који садржаји 
су прихватљиви као добар, исправан одговор. Обично, елементи одговора садржаја 
састоје се од два дела: одређивање времена и простора; употреба општих и конкретних 
појмова; навођење (учвршћивање, приказ) и закључак (констатација). Код бодовања све 
то значи, уколико одговор садржи само један елемент, онда ваља дати 1 бод, уколико 
садржи оба, онда се могу дати 2 бода. Наравно, код елемента одговора садржаја – 
поготово код навођења и закључка – и друга врста добре комбинације је прихватљива 
која се, евентуално, не налази у кључу! У кључу, код неколико елемената садржаја, 
одвојено са речју „или” налази се више могућности доброг, исправног одговора, све то 
не искључује да се и други добри елементи садржаја вреднују. 
 
Бодовање „Садржајних елемената” (T) 
2 бода се могу дати уколико одговор садржи довољан број исправних података, 
анализа се на добром нивоу позива на изворе ( ауторе, намере, околности итд.), 
односно, формулише више врста карактеристичних, типичних узрока, закључака и/или 
помиње историјске личности које се везују уз догађај. 
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1 бод се може дати уколико мало и небитне, не баш карактеристичне податке, 
закључке, констатације садржи анализа. 
0 бода се даје уколико нема података, повезаности, или уколико се у решењу налазе 
потпуно погрешне констатације. 
 
c) Бодовање „Конципираности, језичке исправности” 
 
У случају (кратких) задатака који решавају проблем 
2 бода се могу дати уколико се састав састоји од конципираног текста који чине 
разумљиве реченице у којима се не налазе грубе правописне грешке. 
1 бод се даје уколико се у њему налази више језичких неправилности и грубих 
правописних грешака. 
0 бода се даје уколико решење чини скица која се састоји само од речи, не постоје 
повезане реченице. 
 
У случају (дугих) задатака за анализу 
7-8 бодова се могу дати у том случају уколико се састав састоји од разумљивих 
реченица, ради се о кохерентном, конципираном тексту, надградња се сразмерно равна 
садржајном образложењу, констатације су му нијансиране, вишеаспектне и не садрже 
граматичку или правописну грешку. 
4-6 бодова се могу дати уколико се текст састоји од разумљивих реченица, међутим, 
несразмерно су конципиране, неколико констатација је поједностављено, једнолично, 
садржи мање језичке грешке. 
2-3 бода се могу дати уколико се текст састоји од разумљивих реченица, међутим, 
текст је лоше конципиран, несразмеран, непотпун (напр. од увода, разраде, завршетка 
један фали). Констатације текста су поједностављене, једноличне, садрже језичке 
грешке. 
1 бод се даје уколико се одговор састоји од реченица, међутим, међу њима једва да 
постоји повезаност ( садржајна и језичка), садржи грубе језичке и правописне грешке. 
0 бода се даје уколико је одговор схематичан, састоји се само од речи. 
 
3. Обим есејистичких, текстуалних задатака 
 
     Битна  је компетенција стварања текста, да испитаник своје мисли  образложи у већ 
унапред одређеним оквирима обима. У оправданом случају, замисао која је започета на 
тачком обележеном месту, може се привести крају на празним местима листа те и тај 
елемент одговора може се вредновати. То код кратких задатака може значити отпр. 2-3 
реда, док код дугих задатака отпр. 4-5 редова. 
 
4. Предложени ред вредновања есејистичких, текстуалних задатака 
 

1. Проучавајте кључеве задатака! 
2. Прегледајте примерак низа аспеката вредновања! 
3. Контролишите избор задатака испитаника! 
4. Барем два пута прочитајте радњу ученика! 
5. Према елементима кључа установите број бодова који су постигнути на основу 

појединих аспеката! 
6. Установите укупан број бодова и уз помоћ делитеља (2) прерачунајте у испитне 

бодове! 
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7. Испитне бодове, по задацима, не треба заокружити! 
8. Израчунајте укупан број испитних бодова постигнутих на основу четири 

есејска задатка! Уколико је укупни број испитних бодова: 
- цео број, не треба  ништа да се уради,  
- децималан број, треба га заокружити по математичким правилима (нпр. 

23,33 бодова се заокружује на 23 бода, 23,5 или 23,66 бодова се заокружује 
на 24 бода). 

 
III Утврђивање укупног броја бодова радње 
 
Саберите број бодова постигнут у I и II компоненти!  
 
Табеле за вредновање и бодовање задатака 
 
Задатак који захтева кратак одговор 
 

           Аспекти  Бодови који се 
могу постићи 

  Постигнути бодови 

Разумевање задатка                    4  
Информисање у простору и времену                    4  
Употреба стручног језика                    4  
Коришћење извора                    6  
Откривање фактора који су утицали на 
догађај 

                   8  

Конципирање,језичка правилност                    2  
Укупан број бодова                  28  
                                                                                                     делитељ 4 
Испитни бод                    7  
 
 
Задатак који захтева дуг одговор 
 
           Аспекти  Бодови који се 

могу постићи 
  Постигнути бодови 

Разумевање задатка                     8  
Информисање у простору и времену                     4  
Употреба стручног језика                     6  
Коришћење извора                    10  
Откривање фактора који су утицали на 
догађај 

                   12  

Конципирање,језичка правилност                     8  
Укупан број бодова                   48  
                                                                                                     делитељ 3 
Испитни бод                   16  
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I ЗАДАЦИ КОЈИ ИЗИСКУЈУ КРАТАК ОДГОВОР 
 
1. Јеврејска вера (Укупно 3 бода.) 
 
а) 1) Десет заповести (1 бод) 
b) Мојсије (1 бод) 
c) 1) хришћанство   2) ислам (по елементу 0,5 бодова.) 
 
2. Цеховска индустрија (По елементу 0,5 бодова, укупно 3 бода.) 
a) 2 
b) 15 
c) X 
d) 2 
e) 5 или 2 
f) X 
 
3. Скитајући Мађари (Укупно 4 бода.) 
 
a) двојна кнежевина (1 бод) 
b)  1) У Леведији (0,5 бодова) 
     2) од Хазара или од Хазарског Царства (0,5 бодова) 
c) полуномадски или скитајући, сточарски (1 бод) 
d) о досељавању у нову домовину или напад Печенеза (Печењеза) и Бугара против 
Мађара (0,5 бодова) 
e) Мађари (0,5 бодова) 
 
4. Формирање светске привреде (Укупно 5 бодова.) 
 
a) нпр.: почело је назадовање левантинске трговине или преусмерили су се трговачки 
путеви (Може да се прихвати и другачији, сличан исправан елемент одговора!) (1 бод) 
b) од Средоземног мора на Атлантски (и Индијски) океан (по елементу 0,5 бодова) 
c) смањили су јој се приходи од транзитне трговине (1 бод) 
d) (По елементу 0,5 бодова) 

Александрија Лисабон Венеција Антверпен 
4 6 2 1 

 
5. Мађарска у 17. веку (По редовима 1 бод, укупно 4 бода.) 
 
a) Беч, A, 2 
b) Банска Бистрица C, 3. 
c) Будим, D, 1. 
d) Варад, J, 4. 
 
6. Правци Француске револуције (По елементу 1 бод, укупно 3 бода.) 
 
a) жирондинци или Гиронде 
b) краљеве присталице 
c) јакубинци или робеспјеровци или монтањари (кордељери) 
 



 

írásbeli vizsga 0801 9 / 23 2012. május 9. 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

7. Међуправни однос Аустрије и Мађарске (По елементу 0,5 бодова, укупно 3 бода.) 
a) персонална унија 
b) спољни послови или војни послови или финанције 
c)  1) Декларација независности   2) 14. април 1849.   3) Дебрецин 
 
8. Распад колонијалног света (Укупно 4 бода.) 
a) 1. Хинди, хиндуизам (брахманизам), 2. Будисти, будизам,  3. Муслимани (ислам) (По 
елементу 0,5 бодова.) 
b) (грађанска) непослушност или лишеност од насиља или бојкот (енлеских производа) 
(Може да се прихвати и друкчији тачан одговор!) (По елементу 0,5 бодова.) 
c) Нехру (1 бод) 
 
9. Привредна ситуације Мађарске (По елементу 0,5 бодова, укупно 5 бодова.) 
a) 1) жељезна и метална индустрија   2) машиноградња   3) прехрамбена индустрија 
b) Тријанонским миром или распарчавањем историјске Мађарске 
c) нпр.: привредне гране су са променом територија изгувиле своју базу сировина; 
привредне гране су изгубиле један део свог тржишта. (Може да се прихвати и 
друкчији, сличан исправан елемент одговора!) 
d)  1) иднустрија електричне енергије 
     2) текстилна индустрија 
e) 1) нрп.: у случају иднустрије електричне енергије због модернизације која произлази 
из раздобља. 
    2) нпр.: у текстилној индустрији производња од пре рата није удовољавала потребама 
земље или текстилна индустрија је у Монархији пре Тријанона сконцентрисана унутар 
Чешке. 
 
10. Прекогранични Мађари (Укупно 4 бода.) 
a) нпр.: одузимање приватне својине или укидање држављанства или забрана 
запошљавања или забрана слободног избора места становања. (По елементу 1 бод.) 
b) нпр.: укинути мађарску мањину или смањити број Мађара у Чехословачкој или 
асимилирати тамошње Мађаре (1 бод) 
c) нпр.: толико Мађара је могла Чехословачка иселити у Мађарску колико припадника 
словачке (и чешке) мањине је хтело из Мађарске прећи у Чехословачку. (1 бод) 
 
11. Проблеми Балкана (По елементу 0,5 бодова, укупно 2 бода.) 
a)   1. Босна и Херцеговина 
      2. Македонија 
b) нпр.: национално-етничка супротност или привредна супротност интереса између 
земаља чланица или стремљење к аутономији или верска нетрпељивост или распад 
совјетског блока. 
 
12. Друштвене промене (По елементу 1 бод, укупно 4 бода.) 
a) 2. 
b) 4. 
c) 1. 
d) 3. 
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II ЕСЕЈСКИ ЗАДАЦИ 

 
13. Меркантилизам (кратак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Кандидат првенствено представља и анализира 
меркантилистичку економско-привпредну политику 
француског апсолутизма. 
Одговор, уз употребу извора, открива суштинске 
повезаности ( напр. Заштитне царине и индустријска  
подршка у циљу развоја привреде и војске, полагање 
привредних темеља у интересу француских стремљења 
као велесиле.) 

 
 

0-4 
 

Сналажење у 
времену и 
простору 

M Кандидат историјска догађања смештава у времену и 
простору. 
T Установљава да је меркантилизам настао средином  
XVII века и да је своје златно доба доживео за време 
Луја XIV у Француској. 

0-4 
[не 

може се 
дати:  
1 и 3] 

Примена стручног 
језика 

M Кандидат исправно употребљава опште историјске 
појмове, односно појмове који се везују уз тему. 
T Стручно употребљава следеће опште појмове: (нпр. 
привредна политика, развој индустрије, заштитна 
царина; односно следеће конкретне историјске појмове: 
нпр. меркантилизам, мануфактура, апсолутизам, стална 
војска, активни трговински биланс.  

0-4 
[не 

може се 
дати:  
1 и 3] 

 

Употреба извора M Кандидат уграђује у свој одговор информације из 
извора и из њих изводи закључке. 
T Нпр. утврђује да се меркантилизам може везати уз 
име Колбера, и установљава да је Колбер оваквом 
привредном политиком желео да повећа државне 
приходе.  
T Нпр. утврђује да је у суштину политике власти Луја 
XIV припадало успостављање јаке сталне војске, и 
установљава да су му повећани приходи омогућили да 
је изгради.  

 
0-6 
[не 

може се 
дати:  
1 и 4] 

Откривање 
чињеница које су 
утицале на 
догађаје 

M Кандидат представља пре свега меркантилистичку 
политику француског апсолутизма, карактерише, 
открива њене циљеве и средства. 
 T Нпр. утврђује да је најважније средство привредне 
политике била царинска политика, и установљава да је 
систем заштитних царина  помогао увоз сировине и 
извоз готове робе. 
T Нпр. утврђује да се међу средствима економско-
привредне политике налазила државна помоћ домаћој 
мануфактурној индустрији и констатује да је на том 
пољу колберовска економско-привредна политика 
постигла значајне резултате, успехе ( покренута је 
индустрија оружја, текстила, намештаја, развила се 
путна мрежа и саобраћај)  

 
 

0-8 
[не 

може се 
дати:  
1 и 5] 
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T Нпр.: утврђује да помоћу значајних прихода (активни 
трговински биланс) дошло до развоја војске и 
констатује да је захваљујући томе – као последица – 
Француска постала једна од највећих сувоземних сила 
на континенту.  

Конципираност, 
језична 
исправност 

Излагање се састоји од јасних реченица, а текст је 
логички грађен. Одговор не садржи грубе језичке ни 
правописне грешке. 

0-2 

УКУПНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ МОГУ ДА СЕ ПОСТИГНУ У ЗАДАТКУ 28 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА КОЈИ СЕ МОГУ ПОСТИЋИ 7 
 
 
14. Енглеска уставна монархија (дугачак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује и карактерише околности 
настанка енглеске уставне монархије и анализира њено 
функционисање. Суштински представља принципијелне 
основе система..  
Одговор, уз помоћ извора, садржи и открива суштинске 
повезаности ( нпр. Друштвену базу уставне монархије).  

 
 

0-8 

Сналажење у 
времену и 
простору 

M Кандидат историјска збивања смештава у  времену и 
простору. 
T Нпр.: констатује да је историјски преображај је трајао 
од друге половине XVII века до првих декада XVIII века 
( „славна револуција“ је била 1689. године) у Енглеској. 

0-4 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 3]

Примена стручног 
језика 

M Кандидат исправно употребљава опште историјске 
појмове, односно историјске појмове који се везују уз 
тему. 
T Стручно употребљава следеће опште појмове: 
(револуција, република, уставна краљевина, гране 
власти, парламент, влада). 
T Стручно користи следеће историјске појмове ( доњи 
дом, горњи дом, закон, цензус, партије, законодавни, 
извршна и судска власт). 

 
0-6 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 4] 

Употреба извора M Кандидат уграђује у свој одговор информације из 
извора и из њих изводи закључке. 
T Нпр. утврђује да је парламент доносио законе са 
правом учешћа у државним пословима, и установљава да 
су као гаранцију тога формулисали Декларацију права.  
T Нпр.: утврђује да краљ влада, међутим, не управља и 
констатује да се извршна властусредсређује  у рукама 
владе. 
T Нпр.: Нпр. утврђује да је у теоријској изради уставне 
монрхије главну улогу играо Џон Лок, и установљава на 
најважнија идеја говори о подели власти или јавном 
(државном) праву.  
T Нпр.: Нпр. утврђује доминантну улогу аристократије у 
енглеском друштву, и установљава су аристократе 
привређивале и као грађански предузетници.   

 
 
 

0-10 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 6] 
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Откривање 
чињеница које су 
утицале на 
догађаје 

M Кандидат представља владајући систем енглеске 
уставне монархије, друштвену базу и главније елементе 
њеног настанка.  
T Нпр.: открива и констатује да је при систему уставног 
краљевства главну улогу одиграла влада, одговорна 
парламенту и констатује да је улога владара била 
номинална или краљеву власт је контролисало изабрано 
законодавство.  
T Нпр: утврђује да су поред грађанства, из редова оних 
који су подржали систем изашли племићи 
(аристократија) који су живели од предузетништва и 
констатује да се право избора надовезало високом 
имовинском цензусу.   
T Нпр.: утврђује да се систем постепено изградио, и 
установљава да су преображај затворили „славна 
револуција” и Декларација права.  
T Нпр.: утврђује неке појединачне елементе уставне 
монархије (председника владе из редова странке која је 
добила већину именује краљ или правосуђе је било 
независно од друге две гране власти, итд.), и 
установљава да је раздвајање грана власти било један од 
основа уставног система. 
T Својим самосталним спознајама, исправним 
констатацијама употпуњује и подупире своју анализу. 

 
 
 
 
 
 
 

0-12 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 7] 

Конципираност, 
језична 
исправност 

Састав ученика се састоји од реченица које су јасне и 
разумљиве. 
Анализа је конструисан текст који служи логичном 
разлагању садржаја. 
Констатације ученика сведоче о изнијансираној 
аналитичкој способности. 
Текст не садржи грубе језичке ни правописне грешке. 

 
 

0-8 

УКУПНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ МОГУ ДА СЕ ПОСТИГНУ У ЗАДАТКУ 48 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА КОЈИ СЕ МОГУ ПОСТИЋИ 16 
 
15. Мусолинијева спољна политика (кратак) 
 
Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Кандидат сумира циљеве и резултате италијанске 
спољне политике. 
На основу карата, слике и својих спознаја изводи 
суштинске закључке (нпр.: Италија је у годинама пре 
другог светског рата своју спољну политику усагласила 
с Немцима). 

 
 

0-4 

Сналажење у 
времену и 
простору 

M Кандидат историјска збивања смештава у  времену и 
простору. 
T Наводи када је Мусолини доспео на власт (1922) и 
наводи неколико подручја његове спољнополитичке 
делатности (нпр.: Балкан, Етиопија). 

0-4 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 3]
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Примена стручног 
језика 

M Кандидат исправно употребљава опште историјске 
појмове, односно појмове који се везују уз тему. 
T Употребљава следеће опште појмове нпр.: фашизам, 
експанзија, савез (лига), колонија, односне у свој текст 
уграђује специјалне појмове: нпр.: Дуче, силе осовине, 
Аншлус. 

0-4 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 3] 

Употреба извора M Кандидат уграђује у свој одговор информације из 
извора и из њих изводи закључке. 
T Нпр. утврђује да је главни циљ колонијалног ширења 
Италије била Африка, истовремено установљава да је и у 
Европи покушала да повећа свој утицај (нпр. у 
Албанији). 
T Нрп.: наводи да се Италија од друге половине 
тридесетих година приближавала нацистичкој Немачкој, 
и констатује да је у томе значајну улогу имало када се 
испоставило да сама није способна да оствари своје 
циљеве. 

 
 

0-6 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 4] 

Откривање 
чињеница које су 
утицале на 
догађаје 

M Кандидат открива и анализира настојања и постигнуте 
резултате фашистичке спољне политике. 
T Нпр.: наводи  да је Мусолини са својим савезним 
системима у првом реду у Дунавском базену хтео играти 
улогу велесиле, и констатује да је због тога био спреман 
поступити у интересу циљева дате земље (нпр. мађарске 
ревизије), али констатује да је то у области довело до 
супротности. 
T Нпр. спознаје да је Италија у почетку била у мирним 
односима са западним силама, касније им се међутим, 
(нпр. због абесинијског питања) супротставила, и 
констатује да је због својих освајачких настојања пре 
другог светског рата стала на страну Немачке. 
T Нпр.: наводи да је немачко-италијански однос са 
повезивањем осовине Берлин-Рим постао приснији, и 
констатује да је 1938. године прихватила и Аншлус и 
препустила Дунавски базен Немачкој. 

 
 
 

0-8 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 5] 

Конципираност, 
језична 
исправност 

Излагање се састоји од јасних реченица, а текст је 
логички грађен. Одговор не садржи грубе језичке ни 
правописне грешке. 

0-2 

УКУПНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ МОГУ ДА СЕ ПОСТИГНУ У ЗАДАТКУ 28 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА КОЈИ СЕ МОГУ ПОСТИЋИ 7 
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16. Преструктурисање светске привреде (дугачак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује преструктурисање светске 
привреде од краја првог светског рата до 1929. 
Одговор суштински приказује последице мировног 
система. 
Анализа помоћу извора указује на битне међуодносе 
(нпр. привредна консолидација, рађање нових држава и 
њихова привредна настојања, повећана улога САД). 
Испитаник у свом одговору употребљава, тумачи изворе 
и из њих изводи и формулише важне констатације. 

 
 
 

0-8 

Сналажење у 
времену и 
простору 

M Кандидат историјска збивања смештава у  времену и 
простору. 
T Констатује да је први светски рат окончан 1918., 1920-
их година је извршена привредна консолидација коју је 
прекинула економска светска криза 1929. Спомене нпр. 
француско-немачке супротности, економске могућности 
САД-а. 

0-4 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 3] 

Примена стручног 
језика 

M Кандидат исправно употребљава опште историјске 
појмове, односно појмове који се везују уз тему. 
T Стручно коректно употребљава следеће опште 
појмове: нпр.: светски рат, криза, развој, кредит, 
консолидација, систем светске привреде, велесила, мала 
држава, индустријска револуција. 
T Стручно коректно употребљава следеће историјске 
стручне изразе: нпр.: војна производња, инфлација, 
одштета, Дејвисов план, реванш. 

 
0-6 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 4] 

Употреба извора M Кандидат уграђује у свој одговор информације из 
извора и из њих изводи закључке. 
T Нпр.: наводи да је током и услед рата уследила 
значајна индустријска унапређивања, и констатује да ови 
спадају међу резултате друге индустријске револуције. 
T Нпр.: наводи да се након рата у ратујућим земљама 
јавља привредна криза (нпр.: започиње огромна 
инфлација), и констатује да су привредне потешкоће 
највише погодиле Немачку и Русију. 
T Нпр.: наводи циљеве и карактеристике Давесовог 
плана и констатује да је програм кредитима потпомагао 
привредну и политичку консолидацију у земљама које су 
доспеле у кризу. 
T Нпр.: наводи да су након рата Французи хтели извући 
предности из ослабљене немачке привреде, и констатује 
да је то проузроковало економско назадовање целе 
Европе и претило новим ратом. 

 
 
 
 
 

0-10 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 6] 
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Откривање 
чињеница које су 
утицале на 
догађаје 

M Кандидат приказује и анализира разлоге и компоненте 
кризе, затим консолидације након рата. 
T Нпр.: представља разлоге ратне кризе (нпр.: ратни 
издаци, издавање новца без покрића, задуживање, мањак 
артикала због ратне производње), и констатује да су они 
неповољно упливисали на светску привреду у целини. 
T Нпр.: наводи карактеристике привредних потешкоћа 
земаља губитница (нпр.: обавеза надокнаде, инфлација), 
и констатује да је са кредитима пруженим у оквиру 
Дејвисовог плана успело поново да се покрене европски 
привредни крвоток, наиме помоћу одштете губитника се 
успоставља привредни живот победника. 
T Нпр.: наводи да због кредита Европа све више зависи 
од америчке привреде, и установљава да се тако светска 
привредна криза из 1929. године веома брзо проширила 
на континент и имала тешке последице. 
T Нпр.: наводи да се економска ранг-листа између 
велесила променила, и САД су постале водећом силом 
светске привреде. 
T Са својим самосталним спознајама, тачним 
констатацијама допуњава и подупире своју анализу. 

 
 
 
 
 
 
 

0-12 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 7] 

Конципираност, 
језична 
исправност 

Састав ученика се састоји од реченица које су јасне и 
једносмислене. 
Анализа је конципиран текст који служи логичном 
изношењу садржаја. 
Ученикове констатације сведоче о изнијансираној 
аналитичкој способности. 
Текст не садржи грубе језичке ни правописне грешке. 

 
 

0-8 

УКУПНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ МОГУ ДА СЕ ПОСТИГНУ У ЗАДАТКУ 48 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА КОЈИ СЕ МОГУ ПОСТИЋИ 16 
 
 
17. Настанак јединственог кметства (кратак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Кандидат износи и анализира процес настанка 
јединственог кметства. 
На основу извора и својих спознаја констатује битне 
закључке (нпр.: кметство је у правном смислу постало 
јединствено, али остало је издиференцирано у смислу 
имовинског стања). 

 
 

0-4 

Сналажење у 
времену и 
простору 

M Кандидат историјске догађаје смештава у времену и 
простору. 
T Констатује а је Угарска у 14-15. веку била једна од 
одлучујућих држава Средње Европе. Спомиње године 
које се везују уз ту еру (нпр.: закони Људевита Великог, 
1351). 

0-4 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 3] 



 

írásbeli vizsga 0801 16 / 23 2012. május 9. 

Történelem szerb nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 

Примена стручног 
језика 

M Кандидат исправно употребљава опште историјске 
појмове, односно појмове који се везују уз тему. 
T Употребљава следеће опште појмове: нпр.: кмет, 
закон, порез, односно исправно употребљава стручне 
изразе везане уз тему: нпр.: деветина, десетина, кулук, у 
правном смислу јединствено кметство, имовинска 
издиференцираност. 

0-4 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 3] 

Употреба извора M Кандидат уграђује у свој одговор информације из 
извора и из њих изводи закључке. 
T Нпр.: наводи каквим је дажбинама располагао 
среднњовековни мађарски кмет (нпр.: деветина, кулук), 
и констатује да је кметство услед дугог историјског 
процеса постало у правном смислу јединствено. 
T Нпр.: наводи да су закони из 1351. служили 
интересима не кметова, него много више средњег 
племства, и констатује да је прописивање јединствених 
услуга хтело да сузбије преселење кметова на 
властелинство. 

 
 

0-6 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 4] 

Откривање 
чињеница које су 
утицале на 
догађаје 

M Кандидат открива процес уједињења кметства, 
осветљавајући при томе суштинске међуодносе. 
T Нпр.: наводи  су у 12-13. веку константно долазили 
хоспити из Западне Европе у нашу домовину, и 
констатује да су се економски и правни обичаји што су 
их са собом донели постепено проширили у Угарској. 
T Нпр. наводи да су кметови живели међу различитим 
природним, економским и услужним односима, и 
констатује да се услед тога у кругу кметства формисала 
имовинска издиференцираност. 
T Нпр. наводи да су само један део кметовским намета 
износиле феудалне обавезе, и констатује да су кметство 
теретили и плаћање десетине цркви као и државни порез 
који се појавио. 

 
 
 

0-8 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 5] 

Конципираност, 
језична 
исправност 

Излагање се састоји од јасних реченица, а текст је 
логички грађен. Одговор не садржи грубе језичке ни 
правописне грешке. 

0-2 

УКУПНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ МОГУ ДА СЕ ПОСТИГНУ У ЗАДАТКУ 28 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА КОЈИ СЕ МОГУ ПОСТИЋИ 7 
 
18. Златно доба Ердеља (дугачак) 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује и анализира процват 
кнежевине Габора Бетлена. 
Одговор открива суштину оних унутрашњополитичких 
мера с којим је кнез уздигао Ердељ. 
Анализа открива спољне међусобне повезаности 
кнежеве владавине (нпр. искориштавање турске 
зависности и учествовање у тридесетогодишњем рату). 
Кандидат у свом одговору употребљава, тумачи изворе, 
из њих изводи и формулише битне констатације, 
закључке. 

 
 
 
 

0-8 
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Сналажење у 
времену и 
простору 

M Кандидат историјске догађаје смештава у времену и 
простору. 
T Констатује да је Ердељ своје златно доба доживео у 
17. веку, смести владавину Бетлена у времену, упућује 
на тридесетогодишњи рат (1618-48) и открива просторне 
повезаности војних похода Ердеља односно Бетлена. 

0-4 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 3] 

Примена стручног 
језика 

M Кандидат исправно употребљава опште историјске 
појмове, односно појмове који се везују уз тему. 
T Користи следеће опште појмове нпр.: кнез, 
еккономска политика, стлежи (сталештво). 
T Стручно коректно употребљава историјско речничко 
благо које је типично за раздобље нпр.: меркантилизам, 
кнежевски апсолутизам, монопол. 

0-6 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 4] 

Употреба извора M Кандидат уграђује у свој одговор информације из 
извора и из њих изводи закључке. 
T Нпр.: наводи економске подлоге процвата кнежевине 
(нпр. попис властелинстава, позивање иноземних 
мајстора, монополи), и констатује да су Бетленове 
економске мере придонели поновној изградњи Ердеља, 
страдалом у петнаестогодишњем рату. 
T Нпр. наводи да су његови савременици сматрали 
Бетлена владаром чврсте руке, и констатује да је Бетлен 
захваљујући повећањем својих прихода изградио 
стварно чврсту власт (апсолутистичког карактера). 
T Нпр. наводи да је Ердељ живео окружен велесилама са 
више страна (Османско и Хабсбуршко Царство), и 
констатује да је владар требао балансирати између 
интереса разних велесила. 
T Нпр.: наводи главне елементе Бетленове образовне 
политике (нпр. оснивање школа, слање студената у 
иноземство), и констатује да је Ердељ у Бетленово време 
процвао и у културном смислу. 

 
 
 
 
 
 

0-10 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 6] 

Откривање 
чињеница које су 
утицале на 
догађаје 

M Кандидат открива Бетленове мере које су придонеле 
стварању златног доба Ердеља и скицира спољне услове 
који су одредили његову политику. 
T Нпр. наводи да је кнез требао водити 
меркантилистичку привредну политику како би Ердељ 
доживео процват, и констатује да се та политика у то 
доба сматрала успешном и модерном економском 
политиком. 
T Нпр.: наводи да захваљујући Бетлену, Ердељ је и у 
својој спољашњости и у културном нивоу живео свој 
златни век (нпр. изградње, библиотека, итд.), и 
констатује да су ове мере у знатној мери служиле и за 
углед кнеза. 
T Нпр. наводи одлучујуће елементе спољнополитичке 
ситуације Ердеља (нпр. тредесетогодишњи рат, турска 
опасност), и констатује је због тога Бетлен био 
присиљен водити политику која је погодовала Турцима. 
T Нпр. наводи да је Бетлен захваљујући својим 

 
 
 
 
 
 
 

0-12 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 7] 
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мађарским војним походима заштитио права мађарских 
сталежа, и констатује да мађарски сталежи без помоћи 
Ердеља не би могли спречити ширење дворског 
апсолутизма у Угарској. 
T Својим самосталним спознајама, исправним 
констатацијама употпуњује и подупире своју анализу. 

Конципираност, 
језична 
исправност 

Састав ученика се састоји од реченица које су јасне и 
једносмислене. 
Аланиза је конципиран текст који служи логичком 
изношењу садржаја. 
Констатације ученика сведоче о изнијансираној 
аналитичкој способности. 
Текст не садржи грубе језичке ни правописне грешке. 

 
 
 

0-8 

УКУПНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ МОГУ ДА СЕ ПОСТИГНУ У ЗАДАТКУ 48 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА КОЈИ СЕ МОГУ ПОСТИЋИ 16 
 
 
19. Последице економсог развоја у доба дуализма (кратак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује и анализира деловање економског 
развоја у доба дуализма на природну и грађену околину. 
Одговор помоћу кориштења извора упућује на 
суштинске повезаности (нпр. указује на то да је људско 
интервенисање  које је побољшало услове живота, 
уједно уништило околину, као и у случају радова 
одбране од поплаве). 

 
 
 

0-4 

Сналажење у 
времену и 
простору 

M Кандидат историјске догађаје смештава у времену и 
простору. 
T Наводи време дуализма (1867-1918), и констатује да се 
Аустро-Угарска Монархија налази у Средњој Европи, 
или упућује на опште природне прилике Мађарске. 

0-4 
[не 
може 
се 

дати: 
1 и 3]

Примена стручног 
језика 

M Кандидат исправно употребљава опште историјске 
појмове, односно појмове који се везују уз тему. 
T Употребљава следеће опште појмове нпр.: загађење 
околине, индустријска револуција, преуређење околине, 
регулација река, односно исправно употребљава стручне 
изразе везане уз тему нпр.: нагодба, дуализам, 
урбанизација, демографски пораст. 

0-4 
[не 
може 
се 

дати: 
1 и 3]

Употреба извора M Кандидат уграђује у свој одговор информације из 
извора и из њих изводи једноставне закључке. 
T Нпр.: наводи да је привреда након нагодбе у Угарској 
кренула путем видљивог развоја (нпр. изградња железнице, 
индустријске области, регулација река), и констатује је то 
убрзало процес преуређења природне околине. 
T Нпр.: наводи да је економски развој припомогао 
стварању нових радних места (број градова односно 
градског становништва се у знатној мери повећавао), и 
констатује да је поред урбанизације и побољшања 
животних прилика уједно и повећао загађење околине. 

 
 

0-6 
[не 
може 
се 

дати: 
1 и 4]
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Откривање 
чињеница које су 
утицале на 
догађаје 

M Кандидат открива и анализира деловање економског 
развоја на природну и друштвену околину. 
T Нпр.: наводи да су у то доба у Угарској текли огромни 
радови на регулацијама река, и констатује да су ти 
радови повећавали плодно подручје, али истовремено су 
потиснули животни простор воденог света или наводи да 
је захваљујући економском развоју порасло загађење 
околине, и констатује да истовремено и урбанизацију 
игра улогу у побољшању хигијенских прилика. 
T Нпр.: наводи да развој саобраћаја, у првом реду 
железничког, дао замах наглом развоју индустрије и 
трговине, и констатује да су нпр. изградња насипа, 
отварање рудника и оснивање фабрика повећавали 
оптерећење околине. 
T Нпр.: наводи да су захваљујући индустријском 
развоју, уништили значајне шуме, и констатује да је 
услед тога значајно порасла ерозија тла. 

 
 
 
 
 

0-8 
[не 
може 
се 

дати: 
1 и 5]

Конципираност, 
језична 
исправност 

Излагање се састоји од јасних реченица, а текст је 
логички грађен. Одговор не садржи грубе језичке ни 
правописне грешке. 

0-2 

УКУПНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ МОГУ ДА СЕ ПОСТИГНУ У ЗАДАТКУ 28 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА КОЈИ СЕ МОГУ ПОСТИЋИ 7 
 
20.  Утицаји револуција из 1848. (дугачак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује и анализира дејства међународног 
револуционарног таласа на мађарску револуцију. 
Испитаник именује покрете који су упливисали на збивања у 
Мађарској (нпр.: аутстријски, италијански, немачки). 
Кандидат анализира дејства европских догађања (нпр. 
револуционарни талац је покренуо Мађарску реформног 
доба). 
Испитаник у свом одговору употребљава, тумачи изворе, 
изводи из њих битне констатације, закључке. 

 
 
 
 

0-8 

Сналажење у 
времену и 
простору 

M Кандидат историјске догађаје смештава у времену и 
простору. 
T Нпр.: наводи да се анализовано раздобље односи на Европу 
средином 19. века нпр. Париз, Милано, Беч, Пешта, Берлин, 
односно спомиње конкретне године везано уз тему нпр.: 
1848., 15. март 1848. 

0-4 
[не 
може 
се 

дати: 
1 и 3]

Примена 
стручног језика 

M Кандидат исправно употребљава опште историјске 
појмове, односно појмове који се везују уз тему. 
T Употребљава следеће опште појмове нпр.: револуција, 
сталешки сабор, скупштина, устав. 
T Употребљава конкретне појмове који се везују уз тему  
нпр.: грађанска права слободе, натпис, мартовска омладина, 
одговорна влада, ослобађање кметова. 

 
0-6 
[не 
може 
се 

дати: 
1 и 3]
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Употреба извора M Кандидат уграђује у свој одговор информације из извора и 

из њих изводи закључке. 
T Нпр.: наводи да је вест о таласу револуције стигла у 
Мађарску, и констатује да  предлог  натписа Лајоша Кошута  
услед тога садржи радикалне захтеве. 
T Нпр. наводи типичне захтеве европског револуционарног 
таласа (уставност, национална самосталност или јединство 
итд.), и констатује да су се и у Мађарској у основи 
формулисале сличне замисли. 
T Нпр.: наводи главне захтеве Кошутовог предлога  натписа 
(одговорна влада, сношење јавних терета), и констатује да је 
Кошут тражио устав и за остале народе Царства.  
T Нпр.: наводи да су збивања европских револуција изазвала 
и страх у кругу племства, и констатује да је Кошут проширио 
круг својих следбеника предлогом о избегавању радикалних 
револуционарних покрета. 

 
 
 
 
 

0-10
[не 
може 
се 

дати: 
1 и 6]

Откривање 
чињеница које су 
утицале на 
догађаје 

M Кандидат приказује и анализира деловање 
револуционарног таласа 1848. на мађарску револуцију. 
T Нпр.: наводи деловање европских покрета у Мађарској 
(нпр.: рођење предлога натписа, преговори скупштине, 
збивања 15. марта, дејство октобарске бечке револуције), и 
констатује да је европска ситуација током 1848. у основи 
значила помоћ како у избијању револуције тако и у успесима 
обране земље. 
T Нпр.: наводи да су у револуцијама 1848. идеје 
национализма и либерализма биле одлучујуће, и констатује да 
на основи тих замисли су рођене и у Мађарској идеје везане 
за друштвене промене. 
T Нпр.: упућује на улогу и значај италијанске и бечке 
револуције (нпр.: у октобру спречавају аустријски напад на 
Мађарску) и констатује да су Мађарску обестеретила 
италијанска и аустријска револуционарна збивања. 
T Нпр.: наводи главне идејне циљеве европских 
револуционарних покрета (нпр. укидање феудализма или 
укидање апсолутизма, стварање националног јединства), и 
констатује да су ти циљеви, слично мађарском покрету, 
угрожавали европске односе власти, тако им се политика 
велесила супротставила. 
T Својим самосталним спознајама, исправним констатацијама 
употпуњава и подупире своју анализу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-12
[не 
може 
се 

дати: 
1 и 7]

Конципираност, 
језична 
исправност 

Састав ученика се састоји од реченица које су јасне и 
једносмислене. 
Анализа је конципиран текст чија композиција служи 
логичком изношењу садржаја. 
Констатације ученика сведоче о изнијансираној аналитичкој 
способности. 
Одговор не садржи грубе граматичке ни правописне грешке. 

 
 
 

0-8 

УКУПНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ МОГУ ДА СЕ ПОСТИГНУ У ЗАДАТКУ 48 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА КОЈИ СЕ МОГУ ПОСТИЋИ 16 
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21. Противратна настојања (кратак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Кандидат  у суштини приказује и карактерише делатност 
мађарских противратних снага. 
Одговор помоћу извора упућује на суштинске 
повезаности (нпр.: ревизиони успеси се у великој мери 
могу захвалити Немачкој, тако протунемачке снаге дуго 
нису имале значајну масовну базу). 

 
 

0-4 

Сналажење у 
времену и 
простору 

M Кандидат историјске догађаје смештава у времену и 
простору. 
T Наводи када је дошло до немачке окупације (19. март 
1944.) и до преузимања власти од стране њилаша (15. 
октобар 1944.), и упућује  на просторно ширење 
Мађарске, или на то да је приближавањем фронта 
стратешка ситуација Мађарске добила на вредности. 

 
0-4 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 3] 

Примена стручног 
језика 

M Кандидат исправно употребљава опште историјске 
појмове, односно појмове који се везују уз тему. 
T Употребљава следеће опште појмове нпр.: грађанске 
снаге, левица, опозициона партија, окупација, односно 
исправно примењује стручне изразе везане уз тему нпр.: 
антифашистички, посебни (сепаратни) мир, јединствени 
фронт, искорак. 

 
0-4 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 3] 

Употреба извора M Кандидат уграђује у свој одговор информације из 
извора и из њих изводи закључке. 
T Нпр.: утврђује да су противратне силе пожуривале 
сарадњу и наступ целокупног друштва,  и установљава 
да се то због разних разлога на крају није остварило. 
T Нпр. утврђује да се после немачке окупације 
организовао покрет отпора, и установљава да је и то 
пропало због реакције и наступа власти. 

 
0-6 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 4] 

Откривање 
чињеница које су 
утицале на 
догађаје 

M Испитаник открива и анализира функционисање 
антифашистичких снага. 
T Нпр.: наводи да је знатан део руководећег и владајућег 
слоја био заинтересован у избегавању немачке 
окупације, у иступању из рата, и констатује да су 
истовремено због војне, економске, политичке 
изложености земље требали опрезно поступати с 
Немцима. 
T Нрп.: наводи политику мађарских влада (нпр.: страх 
од бољшевизма, Калаијева «политика љуљачке», 
покушај иступања), и констатује да мађарске владе у 
уском простору деловања нису могли успешно 
приступити питању и нису могли да сарађују 
левичарским групама. 
T Нпр.: наводи да су комунисти били антинацистички, 
располагали су са скромном масовном базом и деловали 
су у илегали. 

 
 
 
 
 

0-8 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 5] 
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Конципираност, 
језична 
исправност 

Излагање се састоји од јасних реченица, а текст је 
логички грађен. Одговор не садржи грубе језичке ни 
правописне грешке. 

0-2 

УКУПНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ МОГУ ДА СЕ ПОСТИГНУ У ЗАДАТКУ 28 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА КОЈИ СЕ МОГУ ПОСТИЋИ 7 
 
22. Антисемитизам у Мађарској између два светска рата (дугачак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује и анализира политички 
антисемитизам у овом раздобљу. 
Одговор у суштини открива чињенице које су 
упливисале на антисемитзам. 
Анализа помоћу извора упућује на суштинске 
повезаности (нпр. у раздобљу  је понашање прихватања 
заменило  понашање изкључивања, јачање нацистичког 
немачког уплива оснажило је антисемитизам у 
Мађарској). 
Кандидат у свом одговору употребљава, тумачи изворе, 
из њих изводи и формулише битне констатације, 
закључке. 

 
 
 
 
 

0-8 

Сналажење у 
времену и 
простору 

M Кандидат историјске догађаје смештава у времену и 
простору. 
T Нпр.: наводи да је анализовано раздобље у Мађарској 
Хортијева ера, односно спомиње неколико конкретних 
термина и догађаја везаних уз тему (нпр.: 1920, 1938, 
1939, 1941, 1942), може упућивати на аспекте 
просторног распоређивања јеврејства. 

 
0-4 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 3] 

Примена стручног 
језика 

M Кандидат исправно употребљава опште историјске 
појмове, односно појмове који се везују уз тему. 
T Користи следеће опште појмове нпр.: закон, јеврејин, 
вероисповест, раса, грађанска права слободе, људска 
права. 
T Користи конкретне појмове везане за тему нпр.: 
numerus clausus, антисемитизам, јеврејски закони, гето, 
принудни рад, холокауст. 

 
0-6 
[не 
може 
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дати:  
1 и 4] 

Употреба извора M Кандидат уграђује у свој одговор информације из 
извора и из њих изводи закључке. 
T Нпр.: наводи прописе numerus clausus-a, и констатује 
да се то у основи усмеравало на потискивање Јевреја. 
T Нпр.: наводи одредбе Првог закона о Јеврејима, и 
констатује да су на верској основи на 20% одредили 
максимум броја припадника израелитске вероисповести 
запослених у трговини, односно у разним 
интелектуалним занимањима. 
T Нпр. утврђује садржај Другог закона о Јеврејима, и 
установљава да је већ заснован на расној основи, и да је 
установио квоте од 12% у индустрији и трговини, 6% у 
интелектуалној сфери, и 0% у кругу државних 
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службеника или утврђује да се на основу тог закона за 
Јевреја сматра онај коме су барем један родитељ или 
деда и баба били израелитске вере. 
T Нпр.: упућује на одговорност влада у вези са јачањем 
антисемитизма. 

Откривање 
чињеница које су 
утицале на 
догађаје 

M Кандидат открива разлоге и последице правног и 
политичког развоја јеврејског питања. 
T Нпр. утврђује да се као последица изгубљеног рата, 
револуције и Тријанона ојачао антисемитизам, и 
установљава да се то повећава у уским (али растућим) 
слојевима мађарског друштва због захтева за смањење 
јеврејског утицаја у привреди и друштву или јавно 
мишљење је сматрало да су за проблеме одговорни 
револуција и руководиоци у савету републике који су 
јеврејског порекла. 
T Нпр. утврђује да је и у Мађарској ојачала екстремна 
десница (нпр. Салашијев покрет), и установљава да та 
идеологија показује сличност са оном ширеће Немачке 
(нпр. на пољу антисемитизма) или влада се трудила да 
иступи против организовања националних социјалиста. 
T Нпр. утврђује неке разлоге доношења закона о 
Јеврејима (појачани утицај нацистичке Немачке, 
антисемитизам), и установљава да је влада због 
унутрашњих и спољнополитичких разлога сачинила 
законе о Јеврејима. 
T Нпр. утврђује да је у то време јачао антисемитизам и 
смањена је државна заштита Јевреја, и установљава да 
су и упркос одредби које су ограничавале права, у 
Мађарској до почетка рата живот и имовина Јевреја 
били у сигурности. 
T Својим самосталним спознајама, исправним 
констатацијама употпуњује и подупире своју анализу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-12 
[не 
може 
се 

дати:  
1 и 7] 

Конципираност, 
језична 
исправност 

Састав ученика се састоји од реченица које су јасне и 
једносмислене. 
Анализа је конципиран текст који служи логичком 
изношењу садржаја. 
Констатације ученика сведоче о изнијансираној 
аналитичкој способности. 
Текст не садржи грубе језичке ни правописне грешке. 
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