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HORVÁT NYELV ÉS IRODALOM 

Javítási-értékelési útmutató 

Razumijevanje teksta 

1. pravedni sudac/pravednost suca (1 bod) 

2. Lav Nikolajevič Tolstoj (1 bod) 

3. B o mudrom suđenju (1 bod) 

4. A Narodna priča       (1 bod) 
 

5.  

Tvrdnja Da Ne 

Želio je vidjeti hoće li ga slušati i kad je "obična" osoba.  X 

Volio se prerušavati kako bi se mogao slobodno kretati i poigravati sa 

svojim podanicima. 

 X 

Želio je vidjeti kako sudac obično radi svoj posao bez utjecaja prisutnosti 

kralja. 

X  

Volio se prerušavati kako bi se mogao slobodno kretati i poigravati sa 

svojim podanicima. 

 X 

Druga i četvrta tvrdnja je ista. Samo u slučaju oba točna odgovora se daje po1-1 bod. 

Za svaki ispravni odgovor po 1 bod, ukupno 4 boda. 
 

6.  

Tvrdnja Da Ne 

Po načinu na koji su učenjak i seljak ispričali svoje priče na sudu.  X 

Ispitujući njene vještine u radu koji je obavljala za svog supruga. X  

Promatrajući njen izgled zaključio je da ne izgleda kao seljakova 

supruga. 

 X 

Po načinu na koji je reagirala na seljaka i učenjaka na sudu.  X 

Za svaki ispravni odgovor po 1 bod, ukupno 4 boda. 
 

7.  

Tvrdnja Da Ne 

U konjušnici je Bauakas jedva prepoznao svoga konja.  X 

U konjušnici bogalj nije prepoznao konja kojim su dojahali do gradskog 

trga. 

 X 

Sudac je u konjušnicu poveo obojicu sudionika priče kako bi ustanovio 

hoće li oni prepoznati konja. 

 X 

U konjušnici je konj prepoznao svoga gospodara. X  

Od sva tri slučaja je sudac u sporu u vezi s konjem imao najteži posao. X  

Za svaki ispravni odgovor po 1 bod, ukupno 5 bodova.  
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8. Za odgovore u kojima se točno procjenjuje pravednost kazni s obzirom na sličnosti i 

razlike u kaznenim djelima te točno razumijevanje kaznenih djela: npr.: 

• Ne, mnogo je veći zločin pokušati nekom ukrasti suprugu nego ukrasti novac ili konja. 

• Sva tri zločinca pokušala su nekoga prevariti i lagala su o tome, pa je pravedno da su 

kažnjeni na isti način. 

• Teško je reći. I seljak, i maslar i prosjak, svi su nešto željeli ukrasti. S druge strane, 

stvari koje su željeli ukrasti nisu imale jednaku vrijednost, ili sadržajno adekvatni 

odgovori 5 bodova. 

Za odgovore s točnim razumijevanjem kaznenih djela i/ili kazni bez njihove 

procjenjivanja: npr.:  

• Sudac je zločincima dao pedeset batina.  

• Njihova kaznena djela bila su krađa žene, krađa novca i krađa konja, ili sadržajno 

adekvatni odgovori 3 boda. 

Za nevažne ili nejasne odgovore, bez obrazloženja: npr.: Da, mislim da je bilo pravedno. 

ili s neprikladnim obrazloženjem ili na način koji nije u skladu sa sadržajem priče 0 bodova. 

 

9. Za odgovore u kojima se opisuje jedna sličnost i pokazuju točno razumijevanje priče te 

uspoređuju s obilježjima nacionalnog pravnog sustava npr.:  

• Presude se donose na temelju dokaza. 

• Obje strane mogu iznositi svoju verziju istine. 

• Jednakost pred zakonom (bez obzira na to tko si). 

• Sudom predsjeda sudac. 

• Ista se kazna izriče za slične prekršaje. 

3 boda 

 

Nejasni, netočni ili nevažni odgovori npr.:  staromodno je, sudski sistem: 0 bodova. 

 

10. da bih se osobno uvjerio/osobno osvjedočio/saznao ili sadržajno slični odgovori: 2 boda. 

 

11. zamjeniti, udijeliti, odijelo, zapovjediti, uvjeriti, sediti 

Za svaki ispravan odgovor po 1 bod, ukupno 3 boda. 

 

Stvaranje teksta 50 bodova 

Zavičaj u poeziji pjesnika Hrvata iz Mađarske 

 

Učenici će analizirati i usporediti pjesme Marka Dekića, Lajoša Škrapića. 

Odredit će književni rod i vrstu navedenih pjesama. Analizirat će strukturu pjesama: književni 

oblik, strofu, stih, ritam i rimu, elemente kojima su građene vizualne slike. Opisat će 

raspoloženje pjesama. 

Objasnit će izbor motiva i obratiti pozornost na stilske figure. 

Mogući sadržajni elementi odgovora: 

Marko Dekić rođen je 1937. u bačvanskom selu Santovu. Osnovnu školu završio je u rodnom 

mjestu, a maturirao je u budimpeštanskoj Hrvatskosrpskoj učiteljskoj školi 1957. Za učitelja je 

postavljen u Kemlji (Kimle), gradišćanskohrvatskom selu u županiji Győr-Moson-Sopron. Od 

1959. do 1978. radi u Demokratskom savezu Južnih Slavena u Mađarskoj kao viši referent za 

kulturna pitanja. Od 1979. radi u uredništvu „Narodnih novina” kao novinar, a 1989. primljen 

je u Društvo književnika Hrvatske. Nakon osnovanja „Hrvatskog glasnika”, tjednika Saveza 

Hrvata u Mađarskoj, radi kao zamjenik urednika tog lista. Djela: Duga nad zavičajem – pjesme 

(1979.), Tišine i ljubavi – pjesme (1986.), Stopama djetinjstva – dječje pjesme (1989.), S 
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bačvanske ravnice – pjesme (1997.), Mirisi vrbika – pjesme (2001.), Pruži mi ruku – pjesme 

(2010.) 

„Kao Josip Gujaš i Dekić je neraskidivim nitima vezan za svoj zavičaj, za bačvansko selo 

Santovo, ali za razliku od Gujaševih tragično intoniranih pjesama, Dekićev lirski subjekt, 

vraćajući se u zavičaj, pun je sjećanja na sretne dane djetinjstva s primjesama melankolije i 

sjete. Tek ponegdje izbija na površinu svijest o prolaznosti sretnih trenutaka, što ga približava 

poeziji Mate Šinkovića, s tom razlikom što Dekićeve pjesme ne posjeduju šinkovićevski 

svečani ton slavljenja rodne grude, već odražavaju intimnu povezanost pjesnika sa svim 

sitnicama zavičaja. Pretežno su to opisne pjesme u kojima jedva možemo razabrati lirskog 

subjekta: …“ „Potpun i nepomućen sklad čovjeka i prirode, idila koja je mogla nastati samo iz 

kontrasta velegradske vreve i smirenosti, jednostavnosti seoskog života. Lirski subjekt ne želi, 

ne smije ništa učiniti kako ne bi poremetio mir i red stvari u prirodi s kojom je stopljen, koju 

prihvaća takvu kakva jest, pa tako za njega problemi ne postoje. Sklad je savršen.“ „Dekić je 

počeo pisati pod snažnim dojmom srpskih i hrvatskih romantičara (B. Radičević, P. 

Preradović), naslanjajući se na bunjevačko-šokačku književnu tradiciju (Ante Evetović 

Miroljub, Ivan Petreš) te na bogatu usmenu književnost svoje rodne Bačke, ali i svih Hrvata 

(Južnih Slavena) u Mađarskoj. Istodobno ne smijemo zaboraviti ni mađarske pjesnike koji su 

također mogli poticajno djelovati na Dekićev pjesnički rad. Sve se to jasno očituje u prvoj fazi 

Dekićevog stvaralaštva: bira tradicionalne romantičarske teme (rodno selo, zavičaj, domovina, 

ljubav, opisi prirode) s odgovarajućim versifikacijskim modelima (osmerac i deseterac s 

obvezatnim rimama i podjelom u strofe).“ 

Ljudevit/Lajoš Škrapić rođen je 1938. u Petrovom Selu (Szentpéterfa). Osnovnu je školu 

pohađao u rodnom selu, a gimnaziju u Sambotelu (Szombathely), gdje je maturirao 1957. Iste 

godine upisuje studij matematike i fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta 

„Eötvös Loránd” u Budimpešti gdje 1962. diplomira. Zaposlio se na matičnom fakultetu gdje 

je do svoga umirovljenja radio na Katedri za opću fiziku. Djela: Droptine – pjesme (1988.), 

Obračun – pjesme (1996.) „Od sredine 80-ih godina velika većina hrvatskih književnika u 

Mađarskoj piše hrvatskim književnim jezikom. I stariji pisci, među kojima je bilo i takvih koji 

su onodobno prihvatili jezični unitarizam, sada se okreću hrvatskom književnom jeziku. Drugu 

mogućnost, pisati na dijalektu (mjesnom govoru), prihvatilo je njih troje. Nakon Mate 

Šinkovića javio se drugi gradišćanskohrvatski pjesnik, Ljudevit Škrapić, zbirkom „Droptine“. 

„Premda je Ljudevit Škrapić rođen 1938. godine, u književnost ulazi relativno kasno, tek 80-ih 

godina prošlog stoljeća. Njegova poezija nastaje na tragu Šinkovićeve, ali i sveukupne 

gradišćanskohrvatske književnosti. Njegovi stihovi jamče kontinuitet suvremene 

gradišćanskohrvatske književnosti u nas, jer nakon nagle smrti Mate Šinkovića na ovome smo 

polju osjetili veliki jaz. 

Zbirka pjesama „Droptine“ sadrži 29 originalnih, 14 prevedenih pjesama iz mađarske i jednu 

iz ruske književnosti. Razvrstane su u 5 ciklusa (posljednji ciklus čine prijevodi) koje obrađuju 

već tradicionalne teme gradišćanskohrvatskih pjesnika: rodni kraj, materinski jezik, ljubav 

prema roditeljima i prijateljima te nekoliko pjesama posvećenih djeci.“ 

 
(Izvor: István Blazsetin: Strukture moderniteta u korpusu hrvatskog pjesništva u Mađarskoj, Osijek, 2013.) 

 

Funkcionalna pismenost 20 bodova 

 

Od učenika se očekuje da: 

 

 opiše i argumentira svoj izbor; 

 smisleno, jasno, jezgrovito i stilski prikladno izloži svoje misli; 

 tekst mora udovoljavati sadržajnim i formalnim zahtjevima pisma; 

 ispravno piše hrvatskim književnim jezikom (gramatička i pravopisna točnost). 


