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II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga
projekt
80 pont

Emelt szint
Szóbeli vizsga
15 perc
70 pont

Írásbeli vizsga
180 perc
100 pont

Szóbeli vizsga
20 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
A vizsgázó biztosítja
A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Középszint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
NINCS
NINCS
NINCS
A feladatok
megjelölésével
összefüggő
segédeszköz (képi,
nyomtatott, illetve
elektronikus
ismerethordozó)

Emelt szint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
Egynyelvű szótár
NINCS
NINCS
A feladatok
megjelölésével
összefüggő
segédeszköz (képi,
nyomtatott, illetve
elektronikus
ismerethordozó)

Nyilvánosságra hozandók
Anyag
Mikor?

Középszint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
NINCS
tételcímek
NINCS
jogszabály szerint

Emelt szint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
NINCS
tételcímek
NINCS
jogszabály szerint

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga (projekt)
Egy téma önálló, évközi feldolgozása
80 pont

Szóbeli vizsga 15 perc
A projektmunka megvédése
Egy tétel kifejtése
20 pont
50 pont

Írásbeli vizsga
Az írásbeli feladat tartalmi és formai jellemzŊi
Egy projekt készítése váltja ki az írásbeli vizsgát.
A projekt témája a tanulmányok alatt érintett nyolc ismeretcsoport (lásd Részletes
követelmények) bármelyikéből választható, melyet a vizsgázó a szóbeli vizsgán véd meg.
A projekttel szemben támasztott követelmények:
10-20 oldal terjedelmű, amelyből szemléltetések nélkül a szöveg hossza 12-es betűmérettel,
másfeles sortávolsággal minimum 5 oldal. A projektleírásnak tartalmaznia kell a munka fázisait:
a téma kiválasztása indoklását, hipotézisek, illetve célkitűzések megfogalmazását, bibliográfiát,
szakirodalmi vonatkozásokat, a gyűjtőmunka leírását, a téma tartalmi részének kidolgozását,
következtetéseket, személyes élményeket.
A projektmunka a téma kiválasztásától a végső forma létrehozásáig önálló munka. A vizsgázó
a projektmunka elkészítése során konzulens segítségét kérheti. Ha a vizsgázó már nem
rendelkezik tanulói jogviszonnyal, és konzulens segítségét kéri, akkor saját maga gondoskodik
konzulensről. A tanulói jogviszonyban lévő vizsgázó konzulense lehet a szaktanára is. A
vizsgázó legkésőbb az írásbeli vizsgaidőszak kezdetéig leadja a kész projektmunkát.
A vizsgázó a projektmunka bemutatásához szemléltető anyagot vagy rövid, tézisszerű
összefoglalást készít, amit a szóbeli vizsgán használ fel, a projekt megvédésekor.
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Az írásbeli feladatlap értékelése
A projektmunkára összesen 80 pont adható. A teljesítmény értékelése a következő általános
értékelési kritériumokat tartalmazó központi javítási-értékelési útmutató alkalmazásával történik.
I. Tartalom
a) komplexitás, a téma többoldalú megközelítése 30 pont
b) a téma újszerű megközelítése 10 pont
c) bibliográfia és a téma szakirodalmi vonatkozásainak megjelenítése 5 pont
II. A projektkészítés folyamata
a) a projekt fázisainak megjelenítése 5 pont
b) az egyéni kutatómunka megjelenítése 15 pont
III. Forma
a) nyelvi megformáltság 8 pont
b) szerkezet, végső megjelenítés minősége 7 pont
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen rövidebb a minimális szövegmennyiségnél
(kevesebb mint 4 oldal), a projektmunka értékelhetetlen.
Szóbeli vizsga
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzŊi
A vizsgázó 5 percben bemutatja projektmunkáját. Ehhez előre elkészített szemléltető anyagot
vagy rövid, tézisszerű összefoglalást hoz magával. Ezután 10 perc áll rendelkezésére, hogy
kifejtse a tételét.
A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető
intézmény gondoskodik. A tételsor a négy kötelező ismeretcsoportból összeállított 20 tételből áll.
(Történeti ismeretek, Kisebbségpolitikai ismeretek, Néprajzi ismeretek, a Horvát nemzetiség
nyelvével kapcsolatos ismeretek) A témakörök arányait a felkészülés során érvényesített
súlypontok határozzák meg, de a tételeknek összességükben le kell fedniük mind a négy
ismeretcsoportot. A tételek mindegyike tartalmazzon egy, a tétel témájához kapcsolódó forrást is,
amelynek elemzése szintén a felelet része.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 70 pont. Ezen belül a projekt bemutatására
20 pont, a tétel kifejtésére 50 pont adható. A vizsgateljesítmény értékelése a következő általános
értékelési kritériumokat tartalmazó központi értékelési útmutató alkalmazásával történik.
A projekt bemutatása - összesen 20 pont
- a projektmunka lényegre törő összefoglalása 7 pont
- prezentációs technika, előadásmód 5 pont
- nyelvi megformáltság 5 pont
- szemléltetés 3 pont
A szóbeli tétel értékelése - összesen 50 pont
- tartalom 25 pont
- a forrás elemzése 10 pont
- nyelvi megformáltság 10 pont
- szerkezeti felépítés, a felelet felépítése 5 pont
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EMELT SZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
180 perc
Esszé
100 pont

Szóbeli vizsga
20 perc
Tétel kifejtése
50 pont

Írásbeli vizsga
Az írásbeli feladat tartalmi és formai jellemzŊi
Emelt szinten az írásbeli vizsgarészben a vizsgázónak központi feladatok alapján (három
megadott címből választva) egy 600-700 szavas esszét kell megírnia.
Az írásbeli vizsga a részletes vizsgakövetelményekre épül. Az írásbeli vizsgarész nyolc
ismeretcsoportból (ld. Részletes követelmények) tartalmaz forrásokra épülő feladatot, amelyekkel
kapcsolatban a vizsgázó összefüggően kifejti az adott témát egyéni véleményével alátámasztva,
és a feladatban megadott forrásokra reagálva.
Az írásbeli feladatlap értékelése
A dolgozat egészére maximálisan 100 pont adható. A pontozási útmutatót az írásbeli vizsgarész
feladatainak központi javítási-értékelési útmutatója tartalmazza.
Szóbeli vizsga
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzŊi
A szóbeli vizsgára 10 központilag meghatározott tétel készül. Minden tétel két altételből áll. Az
„A” altételt a vizsgázó a Történeti ismeretek és Kisebbségpolitikai ismeretek témakörből, a „B”
altételt a Néprajzi ismeretek és a Horvát nemzetiség nyelvével kapcsolatos ismeretek témakörből
húzza. Az egyes tételsorokon belül a témakörök aránya nem 50-50%, egy-egy témakör nagyobb
hangsúlyt kaphat. A vizsgázónak kétszer tíz perc áll rendelkezésére, hogy a kihúzott két
feladatban meghatározott témákat kifejtse.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. A két altételre 25-25 pont adható.
A vizsgateljesítmény értékelése a következő általános értékelési kritériumokat tartalmazó
központi értékelési útmutató alkalmazásával történik.
1.. A” altétel:
- tartalom 15 pont
- szerkezeti felépítés, a felelet felépítése 5 pont
- nyelvi megformáltság 5 pont
2.. B” altétel:
- tartalom 15 pont
- szerkezeti felépítés, a felelet felépítése 5
pont - nyelvi megformáltság 5 pont
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II. OPIS ISPITA
Dijelovi ispita
Viši stupanj

Srednji stupanj
Pismeni ispit
Usmeni ispit
projekt
15 minuta
80 bodova
70 bodova

Pismeni ispit
180 minuta
100 bodova

Usmeni ispit
20 minuta
50 bodova

Pomagala koja se mogu koristiti na ispitu
Osigurava pristupnik
Osigurava nadleţna
institucija ispitnog
povjerenstva

Srednji stupanj
Pismeni ispit
Usmeni ispit
NEMA
NEMA
NEMA
Pomagala u svezi s
oznaĉavanjem
zadataka (slikovni,
tiskani, odnosno
elektronski nosaĉi
podataka)

Viši stupanj
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Jednojeziĉni rjeĉnik
NEMA
NEMA
Pomagala u svezi s
oznaĉavanjem
zadataka (slikovni,
tiskani, odnosno
elektronski nosaĉi
podataka)

Srednji stupanj
Pismeni ispit
Usmeni ispit
NEMA
naslovi teza
NEMA
sukladno pravnoj
regulativi

Viši stupanj
Pismeni ispit
Usmeni ispit
NEMA
naslovi teza
NEMA
sukladno pravnoj
regulativi

Javno se objavljuju
Materijal
Kada?

ISPIT SREDNJEG STUPNJA
Pismeni ispit (projekt)
Samostalna obrada jedne teme tijekom godine
80 bodova

Usmeni ispit 15 minuta
Obrana projektne radnje
Razlaganje jedne teze
20 bodova
50 bodova

Pismeni ispit
Sadrţajne i formalne karakteristike pismenog zadatka
Izrada jednog projekta zamjenjuje pismeni ispit.
Temu projekta pristupnik moţe izabrati od bilo koje od osam spoznajnih grupa obraĊenih
tijekom školovanja (Vidi Detaljne zahtjeve!), a koju pristupnik brani na usmenom ispitu.
Zahtjevi u odnosu na projekt:
U obimu od 10-20 stranica ĉija duţina teksta bez priloga, s veliĉinom slova od 12 i proreda od
1,5 iznosi najmanje 5 stranica. Opis projekta mora sadrţavati: obrazloţenje odabira teme,
formulaciju hipoteza, odnosno postavljenih ciljeva, bibliografiju, podatke o struĉnoj literaturi,
opis prikupljanja podataka, razlaganje sadrţajnog dijela teme, zakljuĉke, osobne doţivljaje.
Rad na projektu je, od izbora teme do njenog konaĉnog oblika, samostalan rad. Pristupnik
tijekom izrade projektne radnje moţe traţiti pomoć konzulenta. Ako pristupnik više nema status
uĉenika, a traţi pomoć konzulenta, onda sam mora brinuti o konzulentu. Pristupnik koji ima
status uĉenika moţe uzeti za konzulenta i strukovnog profesora. Pristupnik gotovu projektnu
radnju predaje najkasnije do poĉetka pismenog ispitnog roka.
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Pristupnik za predstavljanje projektne radnje izraĊuje zorni materijal ili kratki saţetak poput
teza koji koristi tijekom ispita pri obrani projekta.
Vrednovanje
Za projektnu se radnu moţe dati ukupno 80 bodova. Vrednovanje uĉinka se obavlja primjenom
središnje upute za vrednovanje i ispravljanje koja sadrţi sljedeće opće kriterije za vrednovanje.
I. Sadrţaj
a) kompleksnost, pristup temi s više strana 30 bodova
b) inovativni pristup temi 10 bodova
c) prikaz bibliografije i struĉne literature u svezi s temom 5 bodova
II. Proces izrade projekta
a) prikaz faza projekta 5 bodova
b) prikaz pojedinaĉnog istraţivaĉkog rada 15 bodova
III. Forma
a) jeziĉna uobliĉenost 8 bodova
b) struktura, kvaliteta konaĉnog izgleda 7 bodova
Ukoliko je tekst znatno kraći od minimalne koliĉine teksta (manje od 4 stranice), projektna
radnja se ne moţe vrednovati.
Usmeni ispit
Sadrţajne i formalne karakteristike niza teza usmenog ispita
Sadrţajna struktura
Pristupnik u roku od 5 minuta predstavlja svoju projektnu radnju. U tu svrhu donosi sa sobom
zorni materijal, saţetak teza. Nakon toga ima na raspolaganju 10 minuta za razlaganje svoje teze.
Sastavljanje niza teza ispita je zadaća nadleţne institucije ispitnog povjerenstva. Niz teza se
sastoji od 20 teza koje su sastavljene od ĉetiriju obveznih spoznajnih grupa. (Povijesne spoznaje,
Spoznaje o manjinskoj politici, Etnografske spoznaje, Spoznaje u svezi s jezikom hrvatske
manjine). Omjeri tematskih krugova odreĊuju se na osnovi teţišnih toĉaka koje su afirmirane
tijekom priprema za ispit, ali teze u cijelosti moraju pokriti sva ĉetiri spoznajna kruga. Svaka od
teza neka sadrţi i jedan izvor u svezi s temom ĉija analiza takoĊer ĉini dio odgovora.
Vrednovanje
Najviša bodovna vrijednost ispitnog uĉinka iznosi 70 bodova. Unutar toga se za prezentiranje
projekta moţe dati 20, a za razlaganje teze 50 bodova. Vrednovanje uĉinka se obavlja primjenom
središnje upute za vrednovanje i ispravljanje koja sadrţi sljedeće opće kriterije za vrednovanje.
Predstavljanje projekta - ukupno 20 bodova
- saţimanje projektne radnje s teţnjom k bitnom 7 bodova
- tehnika prezentacije, naĉin predstavljanja 5 bodova
- jeziĉna uobliĉenost 5 bodova
- zornost 3 boda
Vrednovanje usmene teze - ukupno 50 bodova
- sadrţaj 25 bodova
- analiza izvora 10 bodova
- jeziĉna uobliĉenost 10 bodova
- struktura, gradnja odgovora 5 bodova
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ISPIT VIŠEG STUPNJA
Pismeni ispit
180 minuta
Esej
100 bodova

Usmeni ispit
20 minuta
Razlaganje teze
50 bodova

Pismeni ispit
Sadrţajne i formalne karakteristike pismenog zadatka
Na pismenom dijelu ispita višeg stupnja pristupnik mora na osnovi središnjih zadataka (birajući
od tri zadana naslova) napisati esej od 600-700 rijeĉi.
Pismeni ispit je zasnovan na detaljnim ispitnim zahtjevima. Pismeni dio ispita sadrţi zadatak
koji je zasnovan na osam spoznajnih grupa (Vidi Detaljne zahtjeve!) u svezi s kojima pristupnik
suvislo razlaţe o temi, potkrijepivši to svojim mišljenjem i reagirajući na izvore koji su zadani
zadatkom.
Vrednovanje
Za cijeli se odgovor moţe dati najviše 100 bodova. Uputu za bodovanje sadrţi uputa za
vrednovanje i ispravljanje pismenog dijela ispita.
Usmeni ispit
Sadrţajne i formalne karakteristike usmenog niza teza
Za usmeni ispit se izraĊuje 10 središnje definiranih teza. Svaka se teza sastoji od dviju podteza.
Podtezu „A” pristupnik izvlaĉi iz tematskih krugova Povijesnih spoznaja i Spoznaja o manjinskoj
politici, a tezu „B” izvlaĉi iz tematskih krugova Etnografskih spoznaja i Spoznaja u svezi s
jezikom hrvatske manjine. Unutar pojedinih nizova teza omjer tematskih krugova nije 50-50%,
poneki tematski krug moţe biti naglašeniji. Za razlaganje tema dvaju izvuĉenih zadataka
pristupnik ima na raspolaganju dva puta po deset minuta.
Vrednovanje
Najviša bodovna vrijednost uĉinka usmenog ispita iznosi 50 bodova. Na dvije podteze se moţe
dati po 25 bodova. Vrednovanje uĉinka se obavlja primjenom središnje upute za vrednovanje i
ispravljanje koja sadrţi sljedeće opće kriterije za vrednovanje.
1. Podteza „A”:
- sadrţaj 15 bodova
- struktura, gradnja odgovora 5 bodova
- jeziĉna uobliĉenost 5 bodova
2. Podteza „B”:
- sadrţaj 15 bodova
- struktura, gradnja odgovora 5
bodova - jeziĉna uobliĉenost 5 bodova
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