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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:  
• aко се даје 2 бода и задатак захтева два елемента одговора, за сваки појединачни 

елемент одговора без грешке се даје по 1 бод; 
• aко 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 овај збир бодова код једноставних, кратких задатака љ1цео број, такав 

и остаје, а ако је децималан треба га заокружити по математичким правилима 
(нпр. 23,5 се заокружује на 24 бода). 

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”.  

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, Употреба 
стручне терминологије и Употреба извора, односно код дугачких 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 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 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, а 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. 

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 збир цео број, такав и остаје, а ако је децималан треба га 
заокружити по математичким правилима (нпр. 23,5 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 Кратки задаци који захтевају једноставан одговор 

1. Светске религије (1 бод по елементу, укупно 3 бода.) 
а) хришћанство 
б) Исус (из Натарета) или Исус (Христос) 
ц) апостоли или ученици или 12 апостола 
 
2. Османско царство (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
a) султан 
б) калиф 
ц) спахије 
д) јаничари 

 
            3. Привредна политика Роберта Кароља (Укупно 3 бода.) 

a) Нпр.: живе животиње (стока), вино, (непрерађени племенити и обојени) метали 
(злато, бакар) (Прихватају се два тачна елемента.)   (0,5 бодова по елементу) 
б) насељавање (чешких) рудара или 
рудник племенитог метала остаје у власништву племића земљопоседника или 
властелини добијају трећину од прихода рудника 
(Два тачна елемента могу да се прихвате. И други, садржајно тачан одговор може да 
се прихвати.) (0,5 бодова по елементу) 
ц) увео је порез на капије (1 бод) 
 
4. Просветитељство (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
а) Д) 
б) Е) 
ц) Б) 
д) А) 
 
5. Ракоцијева борба за слободу (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
Догађај Слово под којим  

се налази извор 
а)  Б 
б)  Д 
ц)  Ц 
д)  А 
 
6. Индустријска револуција (0,5 бодова по елементу, укупно 4 бода.) 
слово поред 

слике 
слово поред 

описа 
редни број 
проналаска

а) Б) 5. 
б) Д) 3. 
ц) А) 2. 
д) Ц) 1. 
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7. Индустрија у доба дуализма (0,5 бодова по елементу, укупно 4 бода.) 
 Грана Индустријски центар (град) 

а) Метална индустрија Нпр.: Шалготарјан, Диошђер, Мишколц 
б)  Прехрамбена 

индустрија 
Нпр.: Будимпешта, Кечкемет, Калоча, Сегедин 

ц)  Текстилна индустрија Нпр.: Ђер, Шопрон 
д)  Хемијска индустрија Нпр.: Будимпешта, Лева, Комаром 
 

8. Еманципација жена (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
Тврдња Тачно Нетачно 
а)   X 
б)  X  
ц)  X  
д)   X 
 

9. Мађарски Јевреји (1 бод по елементу, укупно 4 бода.) 
Период Слово под којим 

се налази догађај 
а)  Б 
б) X  
ц)  Ц 
д)  А 
 

10. Индустрија 1950-тих година (Укупно 3 бода.) 
a) Совјетски Савез (1 бод) 
б) запошљавање жена или (као дејство колективизације) сељаци напуштају села или 
(као дејство национализације) самостални мали привредници и ситни трговци постају 
радници. (Прихватају се било која два од наведених, односно садржајно једнаки 
одговор.)  (0,5 бодова по елементу) 
ц) Б (1 бод) 
 

11. Масовна култура (1 бод по елементу, укупно 3 бода.) 
a) A 
б) Урбанизација. (И други, садржајно идентичан одговор може да се прихвати.) 
ц) Нова средства телекомуникације брзо и мноштву људи прослеђују производе 
масовне културе. (И други, садржајно сличан одговор може да се прихвати.) 
 

12. Савремено мађарско друштво (0,5 бодова по елементу, укупно 5 бодова.) 
Питање да не Број параграфа: 

а) X  10. 
б)  X 1. 
ц)  X 7. 
д)  X 4. 
е) X  20. 
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II ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ УЗ АНАЛИЗУ 
 
13. Француски апсолутизам       (кратак) 
Аспекти Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује функционисање и 
систем француског апсолутизма. 
Одговор коришћењем извора упућује на битне 
повезаности (нпр. неограничена власт, повезаности 
између привреде и војске). 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П: Кандидат поставља историјске догађаје у простору 
и времену. 
С: Нпр. утврђује да је владавина фрацуског краља Луја 
XIV била у XVI–XVII веку, и спомиње да је Француска 
постала велика сила целокупне континенталне Европе, 
или упућује на то да је Версај постао владарев центар. 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П: Кандидат правилно употребљава опште и 
историјске појмове везане уз тему.                        . 
С: Стручно користи следеће опште и конкретне историјске 
појмове нпр. владар, држава, власт, војска, апсолутизам, 
меркантилизам.  

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3]

Употреба извора П: Кандидат у одговор уграђује информације из 
извора, и из тога изводи једноставне закључке. 
С: Нпр. утврђује да је  Луј XIV, у односу на ранију 
праксу, смањио делокруг државних секретара, и 
установљава да је тиме сконцентрисао у своје руке 
решавање државних ствари. 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3] 

Откривање 
чињеница битних 
за догађаје 

П: Кандидат приказује главне карактеристике француског 
апсолутизма и функционисање апсолутистичке монархије. 
С: Нпр. дефинише појам апсолутизма (систем 
владавине који се заснива на наограниченој власти 
владара), и установљава неке његове карактеристике 
(нпр. занемаривање сталешке скупштине, владареви 
повећани приходи, чиновничка организација. 
С: Нпр. утврђује да је Луј XIV увео меркантилистичку 
привредну политику, и наводи неке њене елементе 
(нпр. заштита домаће индустрије заштитним царинама, 
спречавање извоза сировина, развој инфраструктуре, 
оснивање мануфактура), или утврђује да је Луј XIV 
створио војску великог бројног стања и напомиње неке 
њене карактеристике (нпр. професионални официри по 
занимању, униформа), или утврђује да је  Луј XIV 
трошио значајне суме на одржавање двора (нпр. 
изградња версајског замка), и установљава да је тиме 
желео да нагласи (своју) неограничену власт владара. 

0–6 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 4] 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

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

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
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14. Нацистичка идеологија     (кратак) 
 

Аспекти Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини пише о карактеристикама нацистичке 
идеологије. 
Коришћењем извора одговор упућује на битне повезаности 
(нпр. нацистичка идеологија је већину немачког друштва 
покренула у 1930-тим годинама, јер је објавила политичко 
јединство, створила слику о непријатељу, итд.) 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П: Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Из одговора се види да је идеологија националног социјализма 
нови идејни правац који се формирао после Првог светског рата, 
или утврђује да је светска привредна криза (1929-33.) помогла 
долазак Хитлера на власт, или утврђује годину када је Хитлер 
доспео на власт (1933.) и свестан је тога да се нацистичка 
идеологија формирала у Немачкој.

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П: Кандидат правилно користи опште и  историјске појмове 
везане уз тему.                           . 
С Стручно користи следеће опште и конкретне историјске појмове 
нпр.:, расна теорија, пропаганда, антисемитизам, принцип фирера 
(култ вође), националсоцијализам (нацизам).  

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3]

Употреба 
извора 

П: Кандидат у одговор уграђује информације из извора, и из 
тога изводи једноставне закључке. 
С Нпр.: на основу извора приказује неке карактеристике 
нацистичке идеологије (нпр. ствара слику о непријатељу, подстиче 
на борбу), и установљава за циљ за који то служињи (нпр. 
ојачавање националне свести, стицање позиције велике силе). 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3] 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П: Кандидат приказује најважније карактеристике нацистичке 
идеологије, и открива каквим средствима је постигла своје 
дејство. 
С: Нпр.: утврђује да је нацистичку идеологију истовремено 
карактерисао и национализам и обећање за побољшањем 
социјалног стања, и установљава да је то служило Хитлеру да 
допре на власт, или наводи неке елементе 
националсоцијалистичке демагогије (нпр. радницима посао, 
сељацима земља, капиталистима обећава ограничавање 
синдиката, односно ревизија мировних уговора, захтева 
проширење животног простора за Немце).  
С: Нпр.: утврђује да је централна идеја нацистичке идеологије била 
теорија o раси (Немци су виша раса) или значајна карактеристика је 
био антисемитизам, и открива неколико карактеристика 
функционисања пропаганде (примењивање модерних техничких 
средстава и метода, коришћење средстава вербалног убеђивања) 
или упућује на наступ против Јевреја, или помиње улогу 
Хитлеровог дела Mein Kampf (Моја борба) у утемељивању 
идеологије. 

0–6 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 4] 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

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

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
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15. Становништво Мађарске у XVIII веку    (кратак) 
 

Аспекти Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује карактеристичне промене становништва 
Мађарске у XVIII веку.  
Одговор коришћењем извора упућује на битне повезаности 
(нпр. веза између динамичног пораста становништва и 
промене етничких односа). 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П: Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С: Нпр. Утврђује карактеристичне правце кретања 
становништва, и упућује на то да је Мађарска у XVIII веку 
била део Хабсбуршке монархије или завршеком Ракоцијеве 
борбе за слободу је наступио миран период у историји 
држжаве. 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П: Кандидат правилно употребљава опште и историјске 
појмове везане уз тему. 
С: Стручно користи следеће опште и конкретне историјске 
појмове нпр. становништво, народности или етничка група, 
настањивање, насељавање. 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3]

Употреба 
извора 

П: Кандидат у одговор уграђује информације из извора, и из 
тога изводи једноставне закључке. 
С: Нпр.: утврђује да се становништво у Мађарској у XVIII 
веку увећало више од два пута, и установљава да су 
народности чиниле већину становништва или Мађари су били 
само у релативној већини. 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3] 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П: Кандидат приказује главне карактеристике промене 
становништва, и образлаже узроке и последице. 
С: Нпр.: утврђује да је главни разлог динамичног пораста 
становништва било самостално настањивање и организовано 
насељавање (упућује и на природни прираштај 
становништва), и установљава да су раније ретко насељене 
државне територије поново постале насељене, или открива 
неке привредне, односно политичке покретаче настањивања 
(повећање пореске основице, германизација, рекатолизација, 
апсолутистичка настојања). 
С: Нпр.: Набраја најзначајније етничке групе које се 
насељавају у Мађарској, и открива неке разлоге насељавања 
(боље могућности за живот у ретко насељеним територијама 
Алфелда, привремено ослобађање од пореза и војне обавезе 
за насељенике, итд.), или установљава да су етничке групе 
учествовале и у унутрашњим миграцијама.  

0–6 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 4] 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

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

0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 24 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 12 
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16. Последице најезде Татара      (дугачак) 
 
Аспекти Поступак, садржаји Бод. 
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини открива карактеристике политике Беле 
IV после најезде Татара. 
Одговор истичући суштину приказује последице најезде 
Татара и промене настале у политици Беле IV. 
Анализа открива дејства и последице предузетих мера (нпр. 
давање (поклањање) имања за изградњу тврђава и 
организовање војске је побољшало одбрамбено стање државе, 
али је крајем XVIII века поткопало краљеву власт). 
Кандидат у одговору користи и анализира изворе, из њих 
извлачи битне закључке, утврђује последице. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П: Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С: Нпр. Утврђује године владавине Беле IV (1235-70.) и  
најезде Татара (1241-42), и упућује на неке просторне везе 
(везе изградње тврђава и географских односа, или промене 
густине становништва, структуре насеља, или просторне везе 
насељавања). 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П: Кандидат правилно употребљава опште и историјске 
појмове везане уз тему. 
С: Стручно користи следеће опште и конкретне историјске 
појмове нпр. најезда Татара, становништво, тврђава, град, 
имање, власт, повластице, хоспес, барон. 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3]

Употреба 
извора 

П: Кандидат у одговор уграђује информације из датих извора, 
и из тога изводи закључке. 
С: Нпр.: утврђује да је најезда Татара узроковала значајно 
пустошење у земљи, и установљава на основу извора неке 
компоненте или последице (смањење броја становника, 
изумирање насеља, глад).  
С: Нпр.: утврђује да је Бела IV у државу населио хоспесе, и 
установљава да је циљ тога било насељавање опустошених 
територија. 
С: Нпр.: утврђује да је Бела IV ојачао (и проширио) привилегије 
сервијената, и установљава да их је тиме заштитио од неправди 
или учврстио је њихову позицију. 

0–8 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 5] 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П: Кандидат приказује мере које је спровео Бела IV, и открива 
какве промене су оне узроковале у друштвеним и привредним 
односима, или у политичком животу. 
С: Нпр.: утврђује да је Бела IV поклањао имања, али је то 
везао уз услов (изградња тврђава), и установљава да је тиме 
желео да побољша одбрамбене способности државе, или то је 
била коренита промена у односу на политику пре најезде 
Татара. 
С: Нпр.: утврђује да се као последица поклањања имања и 
изградње тврђава ојачала власт барона, и установљава да је то 
водило слабљењу краљеве власти, или Бела IV је покушао да 
направи противтежу ојачавањем позиције сервијената. 
С: Нпр.: утврђује да је Бела IV појединим насељима поклањао 

0–10
[не 
може 
се 

дати: 
1и 6] 
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привилегије, и установљава да тиме допринео покретању 
развоја градова, или утврђује да је Бела IV настанио Кумане, и 
установљава да су Кумани имали важну улогу у краљевој 
војсци. 
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 

 
17. Сечењи у доба реформи (кратак) 
 
Аспекти Поступак, садржаји Бод.
Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује замисли Иштвана Сечењија које се односе 
на реформу привреде. 
Одговор упућује на битне повезаности (нпр. Сечењијеви 
предлози иду у прилог модернизацији и капиталистичком 
преображају. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П: Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С: Установљава да је Сечењи већину својих предлога први 
пут дефинисао у 1830-тим годинама, у утврђује неке 
географске везе дате теме (нпр. Мађарска је била део 
Хабсбуршке монархије, или привредни развој је заостајао од 
Западне Европе, или Сечењија су путовања у Енглеску 
подстакла на потребу за променама). 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П: Правилно употребљава опште и историјске појмове везане 
уз тему. 
С: Стручно користи следеће опште и конкретне историјске 
појмове: нпр. трговина, кредит, неотуђивост племићких 
поседа (авицитет – aviticitas), сношење јавних дажбина. 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3]

Употреба 
извора 

П: Кандидат у одговор уграђује информације из извора датих 
у прилогу, и из тога изводи једноставне закључке. 
С: Нпр.: утврђује предлоге у вези привреде који се појављују у 
извору (сношење јавних дажбина, развој инфраструктуре, 
обезбеђивање слободне трговине), и установљава да им је циљ 
био унапређивање привреде, или објашњава међусобне 
повезаности предлога. 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3] 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П: Кандидат приказује Сечењијеве замисли и указује на 
њихов значај. 
С: Нпр.: утврђује неки економски предлог Сeчењија који се не 
појављује у извору, (нпр. укидање закона о неотуђивости 
племићких поседа – обезбеђивање кредита, укидање кулука – 
формирање услова за рад за плату), и установљава да је циљ 
овога био капиталистички преображај (или модернизација или 

0–6 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 4] 
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смањивање заосталости Мађарске), или за собом су повлачили 
грађански преображај друштва. 
С: Нпр. утврђује да је Сечењи у различитим својим делима 
изражавао свој став, или упућује на његову практичну 
делатност у вези привреде, или упућује на економске елементе 
расправа које је водио са Кошутом, и установљава да је у 
центру Сачењијевог програма реформи био  преображај 
привреде, или првенствено се трудио да стекне подршку 
аристократије или Сечењи је хтео да избегне конфронтацију 
са двором. 

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. Будимпешта на прекретници векова    (дугачак) 
 
Аспекти Поступак, садржаји Бод.
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује односе у Будимпешти на 
прелазу из XIX у XX век. 
Одговор истичући суштину приказује привредни развој града 
и привредну улогу коју град има у држави. 
Анализа открива структуру становништва Будимпеште и 
промене које су настале у броју становника. 
Кандидат у одговору користи и тумачи изворе, из тога 
извлачи битне чињенице и изводи закључке. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П: Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С: Нпр. установљава да предметни период припада делу доба  
дуализма (1867-1918.), или да спада у период друге 
индустријске револуције, или помиње годину миленијума 
(1896.), и схвата просторне повезаности развоја (улога 
Будимпеште као центра, саобраћајни и трговински значај). 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3] 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П: Кандидат правилно употребљава опште и историјске 
појмове везане уз тему.  
С: Стручно користи следеће опште и конкретне историјске 
појмове: нпр. саобраћај, трговина, индустрија, развој, 
друштво, становништво, миленијум, асимилација. 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3] 

Употреба 
извора 

П: У свој одговор уграђује информације из датих извора и из 
тога изводи закључке. 
С: Нпр.: утврђује да је у том добу број регистрованих фирми 
значајно порастао, и исказује једну битну констатацију у вези 
података (нпр. појединачне (приватне) фирме су биле у 
већини, најдинамичнији је био пораст броја деоничких 
друштава, државне инвестиције су биле значајне). 
С: Нпр. утврђује да је влада својим средствима помагала 
развој, и установљава да је тиме појачала улогу Будимпеште 

0–8 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 5] 
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као центра, или искористила је њен повољни положај 
(пловидба Дунавом).  
С: Нпр.: утврђује једну значајну промену у вези структуре 
сдруштва (нпр. повећање процента оних који живе од 
индустрије, трговине, или смањење процента оних који живе 
од пољопривреде), и указује уску везу са привредним развојем 
(индустријализација).  

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П: Кандидат приказује факторе развоја Будимпеште, и 
анализира унутрашње повезаности и последице развоја. 
С: Нпр.: утврђује да су се индустрија и трговина у 
Будимпешти брзо развили, или Будимпешта је постала 
финансијски центар, и установљава да је то значајним делом 
била последица индустријске револуције. 
С: Нпр.: утврђује један значајан елемент територијалног 
развоја Будимпеште (територијално ширење, градилишта, 
формирање одвојених квартова), и установљава да је 
Будимпешта постала светски град, или упућује на значај 
миленијумских прослава. 
С: Нпр.: утврђује да је становништво Будимпеште значајно 
порасло, и установљава да су се многи доселили из 
провинције у град, или асимилација је била значајна, или 
утврђује да Будимпешта није постала само привредни центар, 
него и управни и културни, и открива политичку позадину 
тога (нпр. уједињење Будимпеште, као последица нагодбе је 
постала главни град царства). 
С: Сопственим знањем и тачним закључцима допуњава и 
поткрепљује своју анализу. 

0–10
[не 
може 
се 

дати: 
1и 6] 

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. Спољна политика Мађарске између два светска рата   (кратак) 
 
Аспекти Поступак, садржаји Бод.
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује настојања у вези 
територијалне ревизије. 
Одговор коришћењем извора упућује на битне повезаности 
(нпр. настојања за ревизијом су дефинисала спољну 
политику). 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П: Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С: Нпр. утврђује датум Тријанонског мира (4. јун 1920.), и 
упућује на територијалне промене услед Тријанонског мира, 
или изолујућу улогу Мале Антанте. 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3]
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Употреба 
стручне 
терминологије 

П: Кандидат правилно употребљава опште и историјске 
појмове везане уз тему.                        . 
С: Стручно користи следеће опште и конкретне историјске 
појмове: нпр. мировни уговор, спољна политика, Мала 
Антанта, ревизија. 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3]

Употреба 
извора 

П: У одговор се уграђују информације из извора, а из њих 
кандидат изводи једноставне закључке. 
С: Утврђује да је мађарска влада сматрала да су одредбе 
Тријанонског мира неправедне, и установљава да је хтела да 
постигне преиспитивање мировног уговора, или Бетлен је тек 
после успешне консолидације (крајем двадесетих година) 
јавно формулисао захтеве за ревизију. 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3] 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П: Кандидат приказује настојања за ревизију, и указује на 
њихов значај и дејство. 
С: Нпр.: утврђује да је захтев за ревизијом Тријанонског мира 
одредио кораке у спољној политици, и установљава да је 
влада предузела кораке у вези престанка изолације државе 
(може да помене приступање Лиги народа, приближавање 
Италији). 
С: Нпр.: утврђује да је и већина друштва очекивала 
преиспитивање Тријанонског мира, и износи примере за 
појаву ревизионих мисли у свакодневном животу, или 
утврђује да међународна околина није била повољна за 
остваривање ревизионих настојања, и даје објашњење 
(упућује на улогу Мале Антанте или на став великих сила. 

0–6 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 4] 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, садржај се логично излаже. У 
одговору нема грубих правописних или граматичких грешака. 0–2 
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20. Револуција и борба за слободу 1956     (дугачак) 
 
Аспекти Поступак, садржаји Бод.
Разумевање 
задатка 

Кандидат у суштини приказује околности избијања 
револуције 1956. године. 
Одговор истичући суштину приказује најважније догађаје 
који су се десили 23. октобра 1956.  
Анализа открива главне узроке избијања револуције. 
Кандидат у одговору користи и тумачи изворе, из тога 
извлачи битне чињенице и изводи закључке. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П: Кандидат поставља историјске догађаје у простору и 
времену. 
С: Утврђује да је револуција избила 23. октобра 1956. и јасне 
су му просторне карактеристике (нпр. Мађарска је део 
Совјетског блока, или држава је била под совјетском 
окупацијом). 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3] 



 

írásbeli vizsga 1013 18 / 18 2012. május 9. 

Történelem szerb nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Употреба 
стручне 
терминологије 

П: Кандидат правилно употребљава опште и историјске 
појмове везане уз тему.                        . 
С: Стручно користи следеће опште и конкретне историјске 
појмове: нпр. револуција, демонстрације, студенти, војска, 
демократска права, партијска држава, независност. 

0–4 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 3]

Употреба 
извора 

П: Кандидат у одговор уграђује информације из датих извора 
и прилога, и из тога изводи закључке. 
С: Нпр.: утврђује неколико важних захтева студената, и 
установљава да су разлози избијања револуције били 
истовремено и социјални и политички (низак животни 
стандард, недостатак демократских права, недостатак 
националне независности). 
С: Нпр.: утврђује да је маса срушила Стаљинов споменик који 
се сматрао симболом Ракошијевог система, односно да је то 
био израз протеста против совјетског утицаја (или тиранина).   
С: Нпр.: утврђује да је Ерне Гере у говору на радију осудио 
побуну, и поставља битну констатацију у вези говора (тврдња 
у вези совјетско-мађарске равноправности је била лажна, 
говор је само потпиривао наздовољство, итд.).  

0–8 
[не 
може 
се 

дати: 
1и 5] 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П: Кандидат приказује околности у којима је избила 
револуција, и указује на узроке, последице или значај  
догађаја. 
С: Нпр.: утврђује да је револуција започела мирним 
демонстрацијама, и поставља битну констатацију у вези 
демонстрација (на иницијативу студената, значајне масе, 
групе различитог друштвеног положаја које су заступале 
сасвим различите политичке погледе, солидарност са 
Пољацима, итд.). 
С: Нпр.: утврђује да је дошло до опсаде Радија, и поставља 
битну констатацију у вези тога (демонстранти су желели да јавно 
прочитају своје захтеве, започела је оружана борба, итд.). 
С: Нпр.: утврђује да је Имре Нађ одржао говор народу који се 
окупио испред Парламента, и поставља битну констатацију у 
вези Имре Нађа или његовог говора (демонстранти су 
захтевали да се он постави за председника владе, његов говор 
је изазвао разочарење, итд.). 
С: Сопственим знањем и тачним закључцима допуњава и 
поткрепљује своју анализу. 

0–10
[не 
може 
се 

дати: 
1и 6] 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, реченице су јасне и 
једносмислене. 
Анализа је кохерентан текст, садржај се логично излаже.  
Ученикови закључци показују да зна да анализира. 
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке.  

0–8 
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