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Упутство за исправку писмених задатака 
 
Радњу исправите пенкалом које се разликује од оне боје коју је матурант употребио 
приликом писмених задатака. Исправку извршите према следећем! 
 
1.Добар, исправан одговор   
2.Мањак, недостатак √ 
3.Не припада строго, уско решењу [    ] 
4.Сувишан, део који се не може вредновати ( превући)  
5. Груба садржинска грешка (подвлачење)                 

6. Неразуман текст, логични проблеми (подвлачење) ∼∼∼∼∼∼ 
7.Језичка исправност (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 наведени- 
                                                                        ма 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 одго- 
  вора, онда се за сваки исправан елемент може дати по 0,5-0,5 бодова. 
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      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 „Pl.:”) 
 
      Код оних задатака, где између више елемената одговора ваља изабрати добро 
решење (напр. истинит/лажан), подвлачење и означавање свих елемената одговора је 
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. 
      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 Исправка и вредновање есејистичких, текстуалних задатака 
 
1. Избор задатка 
 
    Укупно три задатка се могу вредновати: 
       један кратак задатак који се односи на светску историју, 
       један кратак задатак који се односи на мађарску историју, 
       један дуг задатак који се односи на мађарску историју. 
 
Два задатка која се тичу мађарске историје, морају се односити на различита 
раздобља. 
Вредновање задатака у случају  избора погрешног задатка ученика 
 
     Уколико је ученик решио три задатка а погрешно је изабрао раздобље у односу 
типа задатка итд., онда 

- не треба уважити онај задатак (задатке) при којем је постигао најмање 
  бодова, на тај начин, код сумирања укупних бодова, имаће најмањи  
  губитак бодова; 
- онај један задатак или два задатка ваља уважити који одговара/oдгова- 

      рају аспектима избора и при којем/којима је највише бодова освојио. 
      Уколико ученик започне више од три задатака и не означава недвосмислено свој 
избор а међу решењима се налазе три таква задатка која одговарају изборним 
правилима, онда ваља кренути од решеног задатка са најмањим редним бројем и на 
основу правила доброг избора задатке треба вредновати према редном броју који је у 
порасту (напр. 13., 15., 18. или 14., 15., 18.). 
      Уколико ученик започне више од три задатака али нема таква три задатка која 
одговарају изборним аспектима, онда ваља узети у обзир оне задатке који одговара(ју) 
изборним аспектима и који(ма) може да освоји највише бодова. 
       Уколико ученик започне решавање сваког задатка и не истакне свој недвосмислен 
избор, онда сходно пропису испита ваља вредновати 13., 15., 20. задатак. 
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2. Вредновање задатака 
 
    При вредновању задатака следећи критеријуми су одлучујући: 
 
    а) разумевање, схватање задатка, 
    b) задовољавање захтевима (компетенције, садржаји) 
    c) састав, језичка исправност. 
 
    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 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 схвати задатак, не 
користи изворе, констатације се не односе на тумачење проблема. 
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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 схвати задатак, не 
користи изворе, констатације се не односе на тумачење проблема. 
 
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”. 
  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. Уколико у кључу 
уз једну радњу рачуна се један садржајни елемент, онда у исправци број бодова радњи 
и садржаја морају да се подударају. 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. 
 
 
   Између два критеријума вредновања, наравно, постоји тесна повезаност, наиме, 
радње се само кроз конкретних садржаја могу објашњавати и вредновати. 
   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. 
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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. 
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. 
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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! 
7. Испитне бодове, по задацима, не треба заокружити! 
8. Израчунајте укупан број испитних бодова постигнутих на основу три 

есејистичка задатка! (Уколико се укупни број испитних бодова завршава на 0,5, 
не треба заокружити.) 
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III Утврђивање укупног броја бодова радње 
 
Саберите број бодова постигнут у I и II компоненти! (Уколико се укупни број бодова 
радње завршава на 0,5, ни тада га не треба заокружити.) 
 
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                    4  
Откривање фактора који су 
утицали на догађај 

                   6  

Конципирање, језичка 
правилност 

                   2  

Укупан број бодова                  24  
                                                                                                 делитељ 2 
Испитни бод                 12  
 
 
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                     4  
Коришћење извора                     8  
Откривање фактора који су 
утицали на догађај 

                  10  

Конципирање, језичка 
правилност 

                    8  

Укупан број бодова                   42  
                                                                                                 делитељ 2 
Испитни бод                   21  
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I ЗАДАЦИ КОЈИ ИЗИСКУЈУ КРАТАК ОДГОВОР 
 

1. задатак: Култура Старог Истока (По елементу 0,5 бодова, укупно 3 бода) 
 Назив државе из старог века Назив ккултуралних споменика 

a) Сумер/Месопотамија/Вавилон Митски кип (Гилгамеш) 
b) Египат Хијероглиф или хијероглифско писмо 
c) Фениција Писање сугласника / словопис / 

фонетско писмо 
 

2. задатак: Друштво и културна историја средњовековних градова (По 
елементу 0,5 бодова, укупно 4 бода) 
а) градски народ или плебејци 
b) своја некретнина или своја кућа 
c)   1.) од трговца или патриција 
      2.) патрицији (трговци) и обртници (цеховски мајстори) или било ко од оних  

који располажу грађанским правом 
     3.) од трговаца или од патриција 
d)  1.) готика 
     2.) ренесанса (У случају обрнутог редоследа задатак не може да се 

вреднује!) 
e) купола 

 
3. задатак: Раздобље Матеа Чака (укупно 5 бодова) 

 
a) 2. 
b) 2. 
c) 1. 
d) 3. 
e) 1. 

 
4. задатак: Облици владавине у XVIII веку (Укупно 4 бода) 

   а)       1. уставна монархија (1 бод) 
             2. апсолутизам (1 бод) 
 
  b) 1., 2., 1., 1. (По елементу 0,5 бодова) 
 

5. задатак: Барок у Мађарској (Укупно 5 бодова) 
a) XVII 
b) језуитски 
c) универзитет 
d) противреформацију 
e) Ердеља (Трансилваније) или источним деловима Мађарске или алфелдским 
територијама Мађарске 
 

6. задатак: Друштвене последице индустријске револуције (Укупно 3 бода) 
а) осмогодишњи дечак 
b) 12 часова 
c) Нпр.: Све више деце су запошљавали у све дужем дневном радном времену и то 
је довело до трајног оштећења њиховог здравља или њихове ране смрти. Или 
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претерано су их запошљавали и многи нису доживели ни одраслу доб. Сви други 
тачни одговори могу да се прихвате. 
 
7. задатак: Догађаји који су претходили нагодби (Укупно 4 бода) 

a) неистинито 
b) неистинито 
c) истинито 
d) неистинито 
 

8. задатак: Ратни конфликти који су претходили I светском рату (По елементу 
0,5 бодова, укупно 2 бода) 

a) Француска 
b)  3.) Француска – Немачка 
c)    1.) (друге) индустријске револуције 
       2.) руда гвожђа 
 

9. задатак: Мађарска спољна политика  између 1938-41. (Укупно 4 бода) 
 

a) 2. 
b) 4. 
c) 1. 
d) 3. 

 
10. задатак:  Мађарска ревизионистичка политика (Укупно 5 бодова) 

 
a) Хитлет или  нацистичка Немачка 
b) јерврејски закон 
c) намирница или намирница и сировински материјал 
d) споразум трију сила 
e) несврстаност или оружана неутралност 

 
11. задатак: Карактеристике бивших социјалистичких земаља после 

друштвене промене (По елементу 0,5 бодова, укупно 2 бода) 
a) неистинито 
b) неистинито 
c) истинито 
d) неистинито 
 
12. задатак: Националне и етничке мањине у Мађарској (Укупно 4 бода) 

a) Један век. (1 бод) 
b) Нпр.: Кориштење матерњег језика, оснивање локалне и државне самоуправе, 
колективно учествовање у јавном животу, неговање културе, право на 
кориштење имена на свом језику, мањинско заступничко право (По елементу 
0,5 бодова) 
c) Не (могу да уђу по повластицама). (1 бод) 
d) Локална и земаљска. (По елементу 0,5 бодова) 
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I ЕСЕЈИСТИЧКИ ЗАДАЦИ КОЈИ ИЗИСКУЈУ ИЗЛАГАЊЕ 
 
13. Лутеранска реформација (кратак) 
 

Аспекти                                             Радње, садржаји Бод  
Разумевање 
задатка 

Испитаник у суштини приказује лутеранску 
реформацију и дотиче се главних захтева и неких 
типичних карактеристика. 
Одговор уз употребу извора открива суштинске 
повезаности (нпр. проповедање на материнском језику, 
захтевање превода Библије довело је до једноставније, 
јефтиније цркве). 

 
 

0-4 

Сналажење у 
времену и 
простору 

М Испитаник историјске догађаје смештава у времену 
и простору. 
T Нпр. констатује да настанак реформације датира из 
прве половине 16. века (наступ Лутера: 1517) и 
спомиње да се реформација јавља у западној и 
средишњој регији Европе, или наступ Лутера је 
уследио у Западно Римском Царству. 

 
 
 

0-4 

Примена стручног 
језика 

M Испитаник исправно користи  опште појмове 
односно истројиске појмове везане уз тему. 
T Стручно употребљава следеће опште појмове 
(протестант, опрост грехова, реформација, 
световначење, штампање књига, школа) и следеће 
конкретне историјске појмове (проштење, превод 
Библије,сакраменат, евангелистички, папа, редовник). 

 
 
 

0-4 

Употреба извора M Испитаник уграђује у свој одговор информације из 
извора и из њих изводи закључке. 
T Нпр. констатује да је избијање реформације био 
одговор на злоупотребљавање опроштајних цедуља или 
на световњачење цркве и констатује да је Лутер 
покренуо један процес који је довео до оснивања нове 
цркве, или нпр. наводи да је повратак темељима 
Библије довело до настанка нових облика просвете и 
школовања. 

 
 
 
 
 
 

0-4 

Откривање 
чињеница које су 
упливисале на 
догађаје 

M Испитаник приказује важније захтеве и 
карактеристичне црте лутеранске реформације. 
T Нпр. наводи да је Лутер наглашавао повратак 
Библији и констатује да су бројни његови захтеви 
директно произишли из тога (нпр. проповедање на 
материнском језику, превод Библије, нова црквена 
организација). 
T Нпр. наводи да је Лутер испочетка наступио против 
злоупотребљавања (нпр. опроштајних цедуља, 
растрошности цркве) и констатује да се његов  програм 
срео  са духовним и материјалним потребама немачког 
грађанства и племства (нпр. јефтинија црква, потреба 
личне вере, значај материнског језика, могућност 
добивања у руке црквених поседа.) 

 
 
 
 
 
 

0-6 
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Конципираност, 
језичка 
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 МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ У 
ЗАДАТКУ 

24 

БРОЈ БОДОВА ИСПИТА КОЈИ МОГУ ДА СЕ ПОСТИГНУ 12 
 
14. Мировни систем који је окончао I светски рат ( кратак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Испитаник  открива и образлаже где су спровели а где не 
приликом решења европских територијалних питања 
Вилсонове принципе. Одговор садржи да су „принцип 
Вилсонскoг самоопредељења” само тамо примењивали 
где није вређало интересе великих сила и/или њихова 
обећања. 
Уз употребу извора, одговор указује на суштинске 
односе (напр. на западном делу Европе: Елзас-
Лотарингија, Белгија, примењивале су се Вилсонове 
тачке). 

 
0-4 

Оријентисање у 
времену и 
простору 

M Испитаник историјске догађаје смести у простору и 
времену. 
T  Констатује да је приликом формулисања Вилсонових 
принципа, током последњих година рата, Антанта се 
тајним уговорима обавезала, из одговора се јасно види да 
је начисто са територијалним одредбама мировног 
уговора, односно, из одговора се сазнаје да испитаник 
зна: мировне уговоре, који су привели крају Први 
светски рат, у околини Париза везали су током 1919-
1920. године.  

 
 

0-4 

Коришћење 
стручног језика 

M Испитаник исправно користи опште односно 
конкретне појмове везане за тему. 
T Користи следеће опште појмове ( велика сила, 
победници, губитници, мањинско питање, национализам 
итд.), односно, појмове који се надовезују теми (Антанта, 
Версајски мировни уговор, Вилсонови принципи, 
самоопредељење, тајни уговори итд.). 

 
 

0-4 

Употреба 
извора 

M Испитаник уграђује у свој одговор информације из 
извора и на основу њих  доноси  једноставне закључке. 
T  Примера ради: приказује где су дошли до изражаја 
(Белгија, Елзас-Лотарингија, излаз Србије на море итд.) а 
где нису (Аустро-Угарска итд.) Вилсонове тачке и 
констатује да у целини нису примењивали принципе 
америчког уређења, већ су до изражаја дошли  тајни 
уговори и интереси Антанте.  

 
 

0-4 

Фактори који 
формирају 
догађаје 

M Испитаник приказује да се Вилсонови принципи нису 
могли остварити, будући да је на мировној конференцији 
Антанта на челу са Француском, као велика сила желела 
да јача своје позиције и утицај.  
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T Нпр.: Бележи јесу ли се по питању припадности неких 
западних територија Европе могли да остваре Вилсонови 
принципи, јер су тамо раније поново успоставили 
политичко-географско стање  (суверенитет Белгије, 
Елзас-Лотарингија је поново враћена Француској итд.), 
које су са Немачком једноставно дали прихватити. 
T Нпр.: бележи да је Вилсон узалуд формулисао принцип 
самоопредељења у вези са већим земљама Средње и 
Југоисточне Европе, он се није остварио јер су 
народности најавиле свој захтев отцепљења који су 
подржали и Французи како би у региону, они, стекли 
утицај и/или на преговоре нису позвали губитнике.  

 
 
 
 
 
 

0-6 

Конципираност, 
језичка 
правилност 

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 СЕ МОЖЕ ПОСТИЋИ 24 
ИСПИТНИ БРОЈ КОЈИ СЕ МОЖЕ ПОСТИЋИ 12 
 
15. Друштвене промене у Угарској  почетком XIII века ( кратак)  
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Испитаник  првенствено пише о јачању водећег 
световног слоја. 
Уз употребу извора указује на суштинска повезивања. 
(Напр.: слабљење краљевске власти омогућило је да се 
права барона и сервиенса и законски заоквире). 

 
0-4 

Оријентисање у 
времену и 
простору 

M Испитаник историјске догађаје смести у простору и 
времену. 
T  Констатује да је Златну булу 1222. издао Андрија II и 
бележи да је у Угарској, у првој половини XIII века, 
краљевска власт ослабила.  

 
 

0-4 

Коришћење 
стручног језика 

M Испитаник исправно користи опште односно 
конкретне појмове везане за тему. 
T Користи следеће опште појмове ( оџаклије,  
достојанственици, даривање поседа, краљевска власт, 
краљевски савет, итд.), односно, појмове који се 
надовезују теми ( право отпора, племићка права на 
слободу, сервиенс, барон итд.). 

 
 

0-4 

Употреба 
извора 

M Испитаник уграђује у свој одговор информације из 
извора и на основу њих  доноси  једноставне закључке. 
T   Нпр.: бележи да Златна була обезбеђује основна права 
сервиенсима ( ослобађање од пореза, без судске одлуке 
не могу се ухватити, привести итд.) и значајне 
повластице обезбеђује баронима (право отпора, 
странцима се не може доделити државна титула, 
функција итд.), и констатује да су ове посвластице 
значајно ојачале водећи световни слој наспрам краљевске 
власти.  

 
 

0-4 
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Фактори који 
формирају 
догађаје 

M Испитаник открива разлоге и анализира значај ојачања 
водећег световног слоја.   
T Нпр.:открива да су борбе за трон вођене почетком XIII 
века повећале даривања поседа и погодиле  краљевско 
поседничко стање, и констатује пошто се краљевска 
власт у то време првенствено базирала на земљичким 
поседима, углед краља је ослабио . 
T Нпр.: бележи да се у Златној були назначене две водеће 
световне групе (барони и сервиенси ) већ посебно 
појављују и констатује да је у Угарској настанак 
друштвеног раслојавања западног типа значајно 
напредовао или констатује да је Златна була касније 
постала темељ права слободе угарских племића.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-6 

Конципираност, 
језичка 
правилност 

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

 
0-2 
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16. Период, раздобље после мохачке битке ( дуг ) 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Испитаник  првенствено пише о историјату Угарске 
између 1526. и 1541. и открива који су кораци довели до 
распада земље на три дела. 
Одговор суштински указује на унутрашњополитичку 
подељеност Угарске и какве је последице имала 
спољнополитичка ситуација. 
Анализа открива политичке последице распада земље на 
три дела  (Хабсбуршка владавина, земља под 
османлијском владавином, Ердељ је вазална земља). 
Испитаник у свом одговору користи и објашњава изворе, 
на основу њих формулише суштинске констатације, 
закључке. 
 

 
0-8 

Оријентисање у 
времену и 
простору 

M Испитаник историјске догађаје смести у простору и 
времену. 
T  Бележи да је процес поделе земље на три дела уследио 
између 1526. и 1541. Угарска се нашла између 
Хабсбуршке Царевине и Османлијске/Турске Царевине, 
баш зато, постала је место ратишта. Помиње следеће 
топониме: Мохач, (Варадин), Будим, Беч, Цариград. 

 
 

0-4 

Коришћење 
стручног језика 

M Испитаник исправно користи опште односно 
конкретне појмове везане за тему. 
T  Користи следеће опште појмове ( унутрашња 
политика, спољна политика, велика сила, светска сила, 
тампон-држава, подељеност, ратни поход, јавна управа, 
правно стање итд.), односно,  појмове који се везују за 
тему (варадински мир, двојно краљевство, 
подјармљеност, вазална држава итд.) 

 
 

0-4 
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Употреба 
извора 

M Испитаник уграђује у свој одговор информације из 
извора и на основу њих  доноси  једноставне закључке. 
T Нпр.: представља непосредне последице мохачке битке 
( смрт Луја II, двоструки избор владара) и констатује да 
је све то поделило племство државе што је у даљњему 
погодовало Турцима. 
Т  Нпр.: приказује најзначајније војне ( ратни походи) и 
политичке односе (мировни преговори) и констатује да 
су Турци покренули неуспешне походе против Беча 
(1529, 1532), или чак два пута су пустошили Будим и због 
односа снага власти три владара двостране мировне 
уговоре везују један с другим (1528, 1533). 
Т Нпр: приказује суштину мира склопљеног у Великом 
Варадину и указује зашто су га оба владара прекршила и 
на који начин је то погодовало Турцима и констатује да 
су заузимањем Будима 1541., Турци трајно запосели 
средњи део државе што је резултирало коначни распад 
Угарске на три дела. 

 
 

0-8 

Фактори који 
формирају 
догађаје 

M Испитаник открива да је након мохачке битке дошло 
до распада средњовековне угарске државе и војске те на 
тај начин не постоји таква политичка и војна снага у 
земљи која би се могла супроставити Турцима. 
T Нпр.: Препознаје да између Хабсбуршке и Отоманске 
Царевине Угарска постаје тампон-држава и констатује да 
јој положај отежавају и неповољни односи снага великих 
сила. 
T Нпр.: образлаже да борба за превласт између два 
краља, Фердинанда и Запоље, може да Угарску изручује 
Турцима и констатује да је крајња последица свему томе 
заузимање Будима и распадање земље на три дела. 
Т Нпр.: представља карактеристичности политичке 
ситуације у трима државним деловима: краљевска 
Угарска је део Хабсбуршке Царевине, долази до изражаја 
централизација, задатак јој је одбрана царевине од 
турских напада; подјармљени териториј је део Отоманске 
Царевине где долази до изградње турске јавне управе; у 
унутрашњој политици Ердељ је релативно самосталан, 
међутим, плаћа порез Турцима и констатује да су настали 
односи опстали све до краја XVII века. 
Т Самосталним спознајама, исправним констатацијама 
допуњује и потврђује своју анализу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-10 

Конципираност, 
језичка 
правилност 

Састав ученика састоји се од реченица које су разумљиве 
и једносмислене.  
Анализа је конструисан текст, потпомаже излагање 
логичног садржаја. 
Констатације ученика сведоче о нијансираним 
способностима анализе. 
Текст не садржи грубе језичке или правописне грешке. 

 
0-8 
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17. Програм и делатност Иштвана Сечењија (кратак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Испитаник отркива препреке привредне модернизације 
Угарске, представља, на који начин је Сечењи желео да 
елиминише те проблеме. 
Уз употребу извора, одговор указује на суштинске 
повезаности (нпр. Сечењи је спознао да старине 
спречавају узимање кредита, желео је убедити племство 
које је уживало сталешке повластице  да је постојећи 
облик привређивања за њих неповољан) 

 
0-4 

Оријентисање у 
времену и 
простору 

M Испитаник историјске догађаје смести у простору и 
времену. 
T  Бележи да је Сечењи свој програм и практичну 
делатност у доба реформи ( 1825, између 1830. и 1848.) 
испољавао (или почетак доба реформе сматрамо 
објављивање његовог дела под насловом Кредит), надаље 
према његовим замислима  реформе се морају спровести 
унутар Хабсбуршке Царевине у сарадњи са 
Хабсбурговцима или пак бечким двором. 

 
 

0-4 

Коришћење 
стручног језика 

M Испитаник исправно користи опште односно 
конкретне појмове везане за тему. 
T  Користи следеће опште појмове ( реформа, саобраћај, 
модернизација, пољопривреда, превоз итд.), односно,  
појмове који се везују за тему (доба реформи, грађански 
преображај, снашање јавних терета, старине, повластице, 
кметовни систем, робот, кредит, Ланчани мост, 
аристократија итд.) 

 
 

0-4 

Употреба 
извора 

M Испитаник уграђује у свој одговор информације из 
извора и на основу њих  доноси  једноставне закључке. 
T Нпр.: представља проблеме привредног система доба 
реформи ( недостатак кредита, због старине не постоји 
кредит, робот није делотворан, онај који није племић не 
може да поседује земљиште, постојање повластица итд.) 
и елементе њиховог елиминисања те констатује да 
Сечењи племству наглашава могућности привредног 
развоја како би их приволио за реформе. 

 
 

0-4 

Фактори који 
формирају 
догађаје 

M Испитаник открива зашто Сечењи са привредне 
стране представља препреке модернизације те приказује 
најзначајније кораке модернизације. 
T Нпр.: бележи да пут реформи види у сузбијању 
сталешког уређења (племићка права, кметовни систем) и 
констатује да ће програм реформи 1830-их година имати 
велики одјек у кругу племства и/или врши поделу међу 
племством. 
Т Нпр.: бележи да Сечењи развој саобраћаја зато сматра 
једним од најважнијих задатака јер сматра га основама 
развоја пољопривреде и индустрије и констатује да на 
основу енгелског узора, примера жели да оствари 
модернизацију земље. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-6 
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Конципираност, 
језичка 
правилност 

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

 
0-2 
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18. Демографски и национални односи Угарске у XVIII веку (дуг) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Испитаник открива настајање демографских односа 
Угарске у XVIII веку, одговор садржи разлоге промене 
демографије.  
Анализира делатност хабсбуршких владара која се 
односи на промену угарске демографије и указује на 
њихове покретаче. 
Одговор детаљише све оне промене које су настале у 
сразмеру мањинског становништва и указује на њихове 
оновремене и касније последице. 
Испитаник  у свом одговору користи, тумачи  изворе, на 
основу њих формулише суштинске констатације, 
закључке. 

 
0-8 

Оријентисање у 
времену и 
простору 

M Испитаник историјске догађаје смести у простору и 
времену. 
T Указује на то да је до насеобине земље могло да дође 
тек након склапања мировног уговора са Турцима (1699), 
односно, окончања Ракоцијеве ослободилачке борбе 
(1711). Цео процес трајао је током целог XVIII века, 
насеобина је извршена у више већих таласа.  

 
 

0-4 

Коришћење 
стручног језика 

M Испитаник исправно користи опште односно 
конкретне појмове везане за тему. 
T Користи следеће опште појмове (насељеност, 
становништво, процена, попис становништва итд.), 
односно,  појмове који се везују за тему (демографска 
промена,  национални односи, усељавање или миграција, 
организовано насељавање, порезна повластица, 
многонационална или вишенационална држава итд.). 

 
 

0-4 

Употреба 
извора 

M Испитаник уграђује у свој одговор информације из 
извора и на основу њих  доноси  једноставне закључке. 
T Нпр.: на основу мапа препознаје да која националност 
у којем делу земље се настанила и констатује да је 
приликом насеобина  дошло до преображаја етничких и 
демографских односа државе, земља је постала 
вишенационална. 
Т Нпр.: бележи да је земљопоседништво све учинило 
како би све већи број радне снаге ( нове поданике) 
освојило за обраду својих поседа, баш зато, обезбедило је 
повластице свим оним сељацима који су се настанили на 
њиховим поседима ( слободна селидба, једно време 
ослобађање од урбаријалних дажбина). 
Т Нпр.: бележи да су насеобину организовали двор и 

 
 

0-8 
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мађарска аристократија, пошто су само они располагали 
са довољном влашћу, новцем и констатује да путем 
уплива и богатства могли су укинути урбаријалне услуге, 
обавезе, на тај начин многи су им се населили на поседе. 
Т Нпр.: упућује да су ретко настањени територији и 
несигурни имовински односи у земљи у великом броју 
привлачили колонисте са споља и констатује да је рад 
насељеног становништва у многоме допринео 
привредном јачању земље. 

Фактори који 
формирају 
догађаје 

M Испитаник открива разлоге насељавања и 
насељености у Угарској у XVIII веку и њихове последице 
које се односе на национални састав становништва 
савремене Краљевине Мађарске. 
T Нпр.: указује да су услед подјармљења и сталних 
ратова некадашње огромне веома богате земљишне 
територије, поготово у средњим и јужним крајевима, 
током XVIII  века постале мочварне и констатује да је 
број становништва у значајној мери опао, опустошење 
становништва је првенствено кажњавало средњи и јужни 
део земље где је становао мађарски живаљ, на тај начин 
њихов број је од просечног значајније опао.  
Т Нпр.: препознаје да су насеобинама двор и 
аристократија желели да унапреде развој привреде иако 
су при насеобинама доминирали и војни (одбрамбени) 
аспекти и констатује да су насеобине погодовале двору у 
настојањима германизације а дошло је и до пораста броја 
римокатоличких верника. 
Т Нпр.: бележи да су насеобине промениле националну 
подељеност земље, Мађари су доспели у мањину и 
констатује да током века то није представљало проблем, 
међутим, у следећем веку представљаће озбиљан извор 
напетости. 
Т Сопственим спознајама, исправним констатацијама 
потврђује и допуњује анализу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-10 

Конципираност, 
језичка 
правилност 

Састав ученика састоји се од реченица које су разумљиве 
и једносмислене.  
Анализа је конструисан текст, потпомаже излагање 
логичног садржаја. 
Констатације ученика сведоче о нијансираним 
способностима анализе. 
Текст не садржи грубе језичке или правописне грешке. 

 
0-8 
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19. Пољопривреда за време Кадарове ере ( кратак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Испитаник првенствено представља пољопривредне 
карактеристичности Кадарове ере 
Испитаник уз употребу извора указује на суштинске 
повезаности. (Нпр.: добра опскрба становништва 
првенствено је важила за политичко питање, баш зато, 
политичко руководство је било отворено према 
променама које су се односиле на опскрбу, као увођење 
система покућнице. 

 
0-4 

Оријентисање у 
времену и 
простору 

M Испитаник историјске догађаје смести у простору и 
времену, исправно поставља, одређује хронологију. 
T  Бележи да је Кадарова ера у Мађарској трајала између 
1956. и 1989. године. У преображају пољопривреде 
велику улогу одиграле су реформе 1968. 

 
 

0-4 

Коришћење 
стручног језика 

M Испитаник исправно користи опште односно 
конкретне појмове везане за тему. 
T  Користи следеће опште појмове ( пољопривреда, 
пораст, развој, структура власништва, реформа итд.); 
односно,  појмове који се везују за тему (совјетски модел, 
друга привреда, привредни сектор, задруга, државно 
газдинство, покућница итд.). 
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Употреба 
извора 

M Испитаник уграђује у свој одговор информације из 
извора и на основу њих  доноси  једноставне закључке. 
T Нпр.: бележи да су у пољопривреди на утицај реформи 
била присутна и крупнопредузетничка (државно 
газдинство, задруга) те ситнопредузетничка (покућница, 
помоћни) газдинства и констатује да је успеху 
крупнопредузетничке, индустријске производње 
допринела и куповина западне технологије, спајање 
задруга и примена стурчњака. 
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Фактори који 
формирају 
догађаје 

M Испитаник открива карактеристике пољопривреде 
Кадарове ере. 
T Нпр.: препознаје да је између сектора створена подела 
рада: крупна предузећа углавном производе житарице, 
баве се индустријским узгојем стоке, док су се ситна 
предузећа бавила баштованством, производњом винове 
лозе, узгајањем живине, и констатује да су у покућници 
више дошла до изражаја правила тржишта, тако је 
порасла заинтересованост појединачног привредника. 
Т Нпр.: бележи састојке брзог развоја пољопривреде: 
развијене производне технике, погонска структура, 
систем заинтересованости, нови привредни механизам, и 
констатује да се пољопривреда Мађарске у тој ери 
развијала, а промене су могле да уследе само као 
резултат политичке одлуке. 
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Конципираност, 
језичка 
правилност 

Излагање се састоји од јасних реченица, а текст је 
логички грађен. Одговор не садржи грубе језичке ни 
правописне грешке. 
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20. Премијерство Иштвана Бетлена (дугачак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Испитаник у основи приказује кораке политичке и 
економске консолидације и открива да ови кораци на који 
начин су допринели учвршћивању система. 
Одговор суштински приказује да је унутрашњополитичка 
консолидација створила један ограничени парламентарни 
систем (нагодба са социјалдемократима, ограничавање 
тајног гласачког права, повратак горњег дома). 
Анализа открива и међународне везе политичке и 
економске консолидације (нпр.: финансијска 
стабилизација је створена уз кредит лиге народа). 
Испитаник у свом одговору употребљава,  тумачи изворе, 
из њих изводи битне констатације, формулише закључке. 
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Оријентисање у 
времену и 
простору 

M Испитаник историјске догађаје смести у простору и 
времену. 
T Бележи да је Иштван Бетлен био премијер «тријанонске 
Мађарске» између 1921-1931. 
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Коришћење 
стручног језика 

M Испитаник исправно користи опште појмове, односно 
појмове који се везују уз тему. 
T Користи следеће опште појмове (унутрашња политика, 
спољна политика, привреда, криза, процват, нагодба, 
изборно  право, социјалдемократија, кредит итд.), 
односно појмове који се везују уз тему (консолидација, 
ревизија, детронизација Хабсбурговаца, ограничени 
парламентаризам, пенгов итд.). 
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Употреба 
извора 

M Испитаник уграђује у свој одговор информације из 
извора и изводи из њих једноставне закључке. 
T Нпр.: приказује кораке унутрашњополитичке 
консолидације (детронизација Хабсбурговаца, 
референдум у Шопрону, Пакт Бетлен-Пејер, реформе 
изборног права, повратак горњег дома итд.), и констатује 
да је Бетлен овим корацима до средине 1920-их година 
створио стабилан политички систем. 
T Нпр.: бележи да један од основних корака привредне 
консолидације пенгов који је уведен након кредита лиге 
народа (чији циљ је био заустављање инфлације), и 
констатује да су победничке силе зато обезбедиле тај 
кредит јер су Бетлена сматрали способним за стварање 
консолидације (и/или Бетлен је био за Антанту 
прихватљив/подржан политичар). 
T Нпр.: приказује карактеристике привредне промене 
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структуре (сразмер пољопривреде се смањио, структура 
индустрије се променила итд.), и констатује да је основни 
разлог ових промена трианонски мир и/или престанак 
Аустро-Угарске Монархије. 

Фактори који 
формирају 
догађаје 

M Испитаник открива да кораци унутрашњополитичке 
консолидације на који начин су обезбедили политичку 
улогу владајуће странке, и  приказује да након 
трианонског мира како и зашто се променила привредна 
структура. 
T Нпр.: открива политичку улогу Пакта Бетлен-Пејер: 
повратак функционисања социјалдемократске странке – 
као најјаче опозиције  - , али уједно и њено ограничавање, 
и констатује да путем уговора социјалдемократска 
странка је постала лојална опозиција владе. 
T Нпр.: анализује да каквим «политичким кочењем» је 
могао да ограничава опозицију (ограничење тајног 
гласања и проширење отвореног избора, повратком 
горњег дома контролише процес доношења закона итд.), 
и констатује да је тиме створен такав парламентарни 
систем у којем је постојала опозиција, али није могла да 
доспе у владајућу позицију (или констатује да је створен 
ограничени парламентаризам). 
T Нпр.: анализује разлоге промене привредне структуре: 
један део територија за узгој житарица доспео је преко 
граница, зато је смањена тежина пољопривреде и 
прехрамбене индустрије, процвала је текстилна 
индустрија, изграђена је домаћа лака индустрија, и 
констатује да је повећање производње електричне 
енергије било повезано са електрификацијом у привреди 
и на пољу потрошње итд. 
T Сопственим спознајама, исправним констатацијама 
потврђује и допуњује анализу. 
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Конципираност, 
језичка 
правилност 

Састав ученика састоји се од реченица које су разумљиве 
и једносмислене.  
Анализа је конструисан текст, потпомаже излагање 
логичног садржаја. 
Констатације ученика сведоче о нијансираним 
способностима анализе. 
Текст не садржи грубе језичке или правописне грешке. 

 

УКУПНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ СЕ МОЖЕ ПОСТИЋИ 42 
ИСПИТНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ СЕ МОЖЕ ПОСТИЋИ 21 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


