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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:  

• Ако се даје 2 бода и задатак захтева два елемента одговора, за сваки 
појединачни елемент одговора без грешке се даје по 1 бод, 

• Ако 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! 
Од кључа за исправљање се може одступити само у посебно оправданом 

случају. Наставник који исправља треба писмено да образложи узроке одступања. 

 
II. Исправљање и оцењивање текстуалних (есејских) задатака 

 
1. Избор задатка 
 
Оцењују се укупно четири задатка:  

и то два кратка и два дугачка задатка, међу којима се сваки односи на 
различито раздобље, барем два на мађарску историју и један на светску историју.  
 
Оцењивање задатака у случају да је ученик лоше изабрао задатке 

 

Ако је ученик решио четири задатка, али 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 (два или три) треба узети у обзир, који задовољава аспекту избора 
и у којем је добио највише бодова. 

Ако ученик започне више од четири задатка али свој избор не означи 
једносмислено, а међу решењима има четири задатка која одговарају правилима избора, 
онда почињући од најмањег редног броја решеног задатка на основу правила избора 
треба оцењивати по растућем редоследу (нпр. 13., 16., 17., 20. или 14., 16., 17., 20.). 

Ако ученик започне више од четири задатка, али свој избор не означи 
једносмислено, али нема таква четири 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., 16., 19. и 20. .  

 
2. Оцењивање задатака 

 
У оцењивању задатака одлучују следећи аспекти:  

a) разумевање задатка,  
b) задовољење захтевима (компетенције, садржај),  
c) конципираност, правилна употреба језика. 

Оцењивање текстуалних задатака се одвија према кључу за исправљање који 
садржи конкретне аспекте и поступке оцењивања, као и припадајући садржај.   
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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”.  

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. 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. 

 
Свакако да постоји тесна веза између два аспекта оцењивања, јер се поступци 

могу тумачити и оцењивати само путем конкретног садржаја.  
Примери код садржајних елемената означавају који садржаји се прихватају као 

добар одговор. Садржајни елементи одговора се у принципу састоје из два 
елемента: одређивање у времену и простору; 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. 
 
Бодовање „Садржајних елемената” (С) 
 
2 бода се дају ако 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 небитних података, закључака и констатација. 
Садржи само неколико података који нису најкарактеристичнији. 

0 бодова се даје ако нема података, повезаности, или ако су у решењу потпуно 
погрешне констатације.  
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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. 
 

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 (3 и 4) прерачунајте у број 

испитних бодова!  
7. Испитне бодове не треба заокруживати по задацима!  
8. Израчунајте укупан збир испитних бодова постигнут за четири есејска задатка! 

Ако збир испитних бодова није цео број, резултат који се завршава на 0,5 не 
треба заокруживати, онај испод 0,5 треба надоле, а изнад 0,5 треба нагоре 
заокружити! (Нпр.: 27,5 бодова: не треба заокружити; 27,3 = 27 бодова; 27,7 = 
28 бодова.) 
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III. Утврђивање укупног броја бодова задатака 

 
Саберите постигнут број бодова – раније већ вероватно заокружен - у I и II делу!  

 
Табеле за оцењивање, бодовање задатака 
 
Задаци који захтевају кратак одговор 
 
 
 
 

Могући 
број 

Постигнут 
број Аспекти 

бодова 
Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 6  
Откривање чињеница битних за догађаје 8  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 28  

 ДЕЛИЛАЦ 4 
Број испитних бодова 7  

 
Задаци који захтевају дугачак одговор 
 

Могући 
број 

Постигнут 
број Аспекти 

бодова 
Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 6  
Коришћење извора 10  
Откривање чињеница битних за догађаје 12  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 48  
 ДЕЛИЛАЦ 3 

Број испитних бодова 
16  
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I ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ КРАТАК ОДГОВОР 
 
1. задатак: Култура старога века (Укупно 4 бода) 

a) Тачно 
б) Тачно 
ц) Нетачно 
д) Нетачно 

 
2. задатак: Средњевековна привреда (Укупно 5 бодова) 

a) 2. пораст становништва;  5. тропољна привреда; 10. грудни ам; (1 бод по 
елементу.) 
б) цех (1 бод) 
ц) Нпр.: гаранција квалитета, елиминисање конкуренције, регулисање тржишта, 
спречавање неквалитетног (фушерског) рада. (0,5 бодова по елементу.) 

 
3. задатак: Архитектура Арпадовог доба (Укупно 4 бода) 
 

1.) 2.) 3.) 4.) 
e) д) б) ц) 

 
4. задатак: Владавина Луја XIV (Укупно 4 бода) 

a) апсолутизам или систем владавине заснован на нограниченој власти или 
апсолутистичка монархија (1 бод) 
б) Луј XIV или владар или краљ (1 бод) 
ц) (0,5 бодова по елементу.) 
Нпр. из текста.: „Наредио сам свој четворици државних секретара да 
одсада нипошто не потписују док нису дали извештај […]”, или „наредио 
сам ... да одсада нипошто не потписују […]а исто тако и финансијском 
главном интенданту.” или „Наређујем” или „да својим министрима  
[…]наредим да дођу до мене […]”  
Нпр. са слике: „Лајош XIV је једина одлучујућа власт” или „прописује законе” 
или „Ја сам држава” или надзире све четири гране власти.  
д) уставна монархија (1 бод) 

 
5. задатак: Никола Зрињски (Укупно 4 бода) 

a) (I) Леополд (мађарски краљ) 
б) 1664. 
ц) Нпр.: уништен је мост који је Турцима обезбеђивао резервне (додатне) снаге, 
или уништење моста је отежало развој турских напада на јужним деловима 
државе. Свако тачно решење стратешке аргументације се може прихватити! 
д) Кањижа 

 
6. задатак: Социјалистичке идеје XIX века (Укупно 4 бода) 
 

Слово a) b) c) d) 
Редни број 4. 5. 2. 1. 
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7. задатак: Привреда у доба дуализма (0,5 бодова по елементу, укупно 2 бода) 
a) Обадва 
б) Ниједан 
ц) Дијаграм 
д) Табела 

 
8. задатак: Функционисање ОУН-а (Укупно 4 бода) 

a)   Нетачно 
б) Нетачно 
ц) Тачно 
д) Нетачно 

 
9. задатак: Културна историја у раздобљу између два светска рата (Укупно 4 бода) 
 

a) б) ц) д) 
5 4 3 1 

 
10. задатак: Промена система (Укупно 4 бода) 

a) 1990 
б) МДФ – ФКгП – КДНП или у одговору наводи пуна имена партија. Редослед 
није важан, али бод се додељује само у случају да наброји све три! 
ц) Ниједна партија није добила (или није достигла) апсолутну већину или 50% + 
1 глас.  
д) 3. 

 
11. задатак: Глобални проблеми (Укупно 2 бода) 

a) Нпр.: Они који располажу највећим резервама мање производе него развијене 
земље које располажу мањим резервама. (И други тачан одговор који упућује на 
ту противречност се такође може прихватити!) (1 бод) 

б) Нпр.: Развијене државе су у интересу повећавања индустријске производње 
принуђене на већу експлоатацију (нафте).  
Нпр.: Неколико држава са Блиског Истока у интересу повећања цене успорава 
(задржава) експлоатацију (нафте).  
Нпр.: Поједине државе из политичких разлога успоравају експлоатацију нафте.  
( 0,5 бодова по елементу.) 

 
12. задатак: Данашње мађарско друштво (Укупно 3 бода) 

a) Нпр.: диктатура или била је партијска држава (1 бод) 
б) Нпр.: принцип правне државе, зажтита основних права, раздвајање грана 
власти, стварање равнотеже грана власти, заштита устава (вреднују се највише 2 
елемента) ( 0,5 бодова по елементу.) 
ц) Нпр.: претходна контрола норми, тумачење устава, накнадна контрола норми 
(вреднују се највише 2 елемента) ( 0,5 бодова по елементу.) 
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II ЕСЕЈСКИ ЗАДАЦИ СА АНАЛИЗОМ 
 

13. Противреформација (кратак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Испитаник у суштини приказује процес католичке обнове 
и скицира улогу уметности у томе. 
Одговор уз употребу извора доноси суштинске 
повезаности (нпр. сазивање тридентског концила има 
велики значај у прекидању и преобрату процеса губљења 
простора католичке цркве; захваљујући различитим 
круговима делатности исусовачког реда католицизам се 
на бројним подручјима учвршћује. Барокни стил 
захваљујући својим специфичностима игра значајну 
улогу у учвршћивању емотивно-верског уверења 
верника), и за те повезаности израђује и конкретна 
решења. 

 
 
 
 
 
 
  0-4 

Сналажење у 
времену и 
простору 

М T Наводи да се појаве о којима је реч догађају тком 16-
17. века. Зна да именује догађаје од кључне важности 
(тридентски концил, оснивање исусовачког реда итд.), 
зна да смести у времену расплетање барокног стила епохе 
(крај 16. и почетак 17. века). 
Зна да именује оне земље  које су предњачиле у процесу 
католичке обнове. 

 
 
 
 
 0-4 

Примена стручног 
језика 

M Испитаник исправно користи опште појмове и 
историјске појмове који се везују уз тему. 
T Употребљава следеће опште појмове (црква, папа, 
уметничке гране, католичка обнова итд.) односно појмове 
који се везују уз тему (концил, исусовци, Индекс, 
инквизиција, верске расправе, рекатолизација, барок, 
преосећајност итд.). 

 
 
 
 0-4 

Употреба извора M Испитаник уграђује у свој одговор информације из 
извора и из њих изводи једноставне закључке. 
T Нпр. констатује да је циљ исусоваца јачање позиција 
католичке цркве, а за то су као средство употребили 
ширење вере у разним облицима (јавне продике, 
иузучавање, обука). или  протумачи да су најважнији 
циљеви тридентског концила унутарње учвршћивање 
католичке цркве и сузбијање реформације. 
T Нпр. наброји она уметничка средства помоћу којих је 
барок био изврсно прикладан за поновно ојачање вере 
људи, итд. 

 
 
 
 
 
 
 0-6 

Откривање 
чињеница које су 
упливисале на 
догађаје 

M Испитаник у суштини приказује процес католичке 
обнове. 
T Нпр. сазивање тридентског концила има велики значај 
у прекидању и преобрату процеса губљења простора 
католичке цркве, за циљ је поставио како унутарњу 
обнову, тако и повратак изгубљених позиција. 
T Нпр. захваљујући разним круговима делатности 
исусовачког реда католицизам је на многим подручјима 
ојачао, нпр. у настави, издавачкој делатности, унутарњи 
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ред цркве се учврстиои, итд. 
T захваљујући специфичностима барокног стила значајну 
улогу игра у учвршћивању емотивно-верског уверења 
верника на пољу сликарства и архитектуре (средства су 
му покрети, претерана кићеност). 

 0-8 

Конципираност, 
језичка 
исправност 

Састав се састоји од 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  28 
БРОЈ БОДОВА ИСПИТА КОЈИ МОГУ ДА СЕ ПОСТИГНУ  7 
 
14. Привреда Западне Европе у раном новом веку  (дугачак) 
 

Аспекти Радње, садржаји Бод 
Разумевање 
задатка 

Испитаник у суштини анализује разлоге и процес 
западноевропских економских и друштвених промена . 
Анализа открива повезаности између великих географских 
открића и западноевропских економско-друштвених 
промена (нпр. приток племенитих метала је придонело 
настанку капитала и мануфактурне индустрије, а 
заграђивања настанку радничке класе). 
Испитаник у свом одговору употребљава, тумачи изворе, 
на основу њих доноси важне закључке, констатације. 

 
 
 
 
 
 0-8 

Сналажење у 
времену и 
простору 

M Испитаник историјске догађаје смештава у времену и 
простору. 
T Наводи да су се друштвене и економске промене у 
Западној Европи развиле након открића, у 16.-17. веку. 
Промене су се дотицале углавном земаља у центру и 
делом земаља полупериферије, а Италија односно земље 
Иберског полуострва постепено су заостале у развоју. 

 
 
 
 
 0-4 

Примена 
стручног језика 

M Испитаник исправно користи опште појмове и 
историјске појмове који се везују уз тему. 
T Стручно користи следеће опште појмове: нпр. 
географска открића, гомилање капитала, светска трговина, 
увоз, извоз. 
T Стручно користи следеће конкретне историјске појмове: 
нпр. заграђивања, мануфактурна индустрија, урбанизација, 
меница, реклама, закупац, подузетништво. 

 

Употреба извора M Испитаник уграђује у свој одговор информације из 
извора и из њих изводи закључке. 
T Нпр. приказује значај проширења мануфактура и 
констатује да је ишло уз друштвене промене. 
T Нпр. указује на последице заграђивања, и констатује се у 
Западној Европи појављује модеран велеград. 
T Нпр. анализује процес развоја светске трговине или 
наводи последице отркића гледајући на разне регије 
Европе. 
T Нпр. приказује друштвене промене (знатан део сељака 
доспевајући у град постаје најамним радником), и 
констатује да је та промена предуслов модерног 
капитализма. 

 
 
 
 
 
 0-10 
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Откривање 
чињеница које су 
упливисале на 
догађаје 

M Испитаник у свом есеју у суштини открива и анализује 
деловање открића на формирање капиталистичке 
друштвено-економске структуре. 
T Нпр. наводи смерове главних путева светске трговине и 
састав робе, констатује да су из трговине између Европе, 
Африке и Америке у првом реду профитирале западно-
европске земље (Енглеска, Холандија). 
T Нпр. открива да између развоја трговачких 
подузетништава и настанка светске привреде постоји уска 
повезаност, и констатује да приток племенитог метала није 
у једнакој мери деловало на поједине регије Европе. 
T Нпр. наводи да је предуслов масовне производње  у 
првом реду било одузимање земље сељацима. 
T Нпр. наводи да је развој новчаних транзакција 
резултирао појављивањем и уздизањем агената, 
подузетника, банкарских породица што је било неминовно 
из аспекта настанка модерне новчане привреде. 
T Својим самосталним спознајама, исправним 
констатацијама допуњује и подупире своју анализу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0-12 

Конципираност, 
језичка 
исправност 

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

 
 
 
 0-8 

УКУПНИ БРОЈ БОДОВА КОЈИ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ У ЗАДАТКУ  48 
БРОЈ БОДОВА ИСПИТА КОЈИ МОГУ ДА СЕ ПОСТИГНУ  16 
 
15. Проблеми трећег света у XX веку (кратак) 
 

Аспекти Поступци, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује знаке кризе у трећем свету, а одговор 
садржи и последице појединих проблема.  
У одговору се коришћењем извора упућије на суштинске 
повезаности (нпр.: превелики прираштај становништва, 
сиромаштво, привредно-друштвена повезаност кризе исхране). 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Напомиње да се дати проблем појавио у другој половини 
XX века, у првом реду у земљама јужне полулопте, али 
последице су утицале на цео свет. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
С Користи следеће опште појмове (пораст становништва, 
велики град, индустријска производња, пољопривредна 
производња итд.), односно тачно употребљава стручне 
појмове везане уз тему (трећи свет, земље у развоју, 
демографска експлозија, терет дуговања итд.). 

0–4 
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Употреба 
извора 

П Кандидат уграђује у свој одговор информације које налази 
у изворима и из њих извлачи једноставне закључке. 
С Нпр.: препознаје да је у другој половини XX века темпо 
пораста становништва у земљама у развоју био знатно већи 
него у индустријским земљама, и установљава да развој 
пољопривреде није могао да држи корак са порастом 
становништва, па је у тим земљама дошло до кризе у исхрани.  
С Нпр.: утврђује да у трећем свету расте задуженост, број 
становника у великим градовима, и установљава да све то 
уназађује привредни развој. 

0–6 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива међусобне повезаности привредних и 
друштвених карактеристика трећег света. 
С Нпр.: анализира разлоге демографске експлозије (нпр. 
формирање односа рођења и смрти, недостатак планирања 
породице и регулисања рођења), и установљава да је све то у 
вези са кризом у исхрани и привредно-културним чиниоцима. 
С Нпр.: напомиње да се због недостатка развоја 
пољопривреде све већи део становништва сели у велике 
градове, али град не може да им осигура посао, и установљава 
да велики део њих постају становници сиротињских четврти.  
С Нпр.: утврђује да су привредни и друштвени проблеми 
трећег света повезани једно с другим, и установљава да се ти 
проблеми могу превазићи само међународном сарадњом 
(међународно аграрно истраживање, програми помоћи итд.) 

0–8 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, садржај се логично излаже.  
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 28 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 7 
 
16. Војни савези пре I Светског рата (дугачак) 
 

Аспекти Поступци, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи првенствено приказује стварање 
противничких војних савеза у Првом светском рату.  
Одговор истичући суштину приказује супротности великих 
сила због колонија, империјалистичке напоре.  
Анализа открива колико је борба за поновну расподелу света 
утицала на стварање појединих система савеза. 
Кандидат у одговору користи, анализира изворе, и из њих 
изводи значајне закључке и последице и дефинише. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Установљава да је стварање војних савеза почело од 1870-
тих година, а завршило се у првој деценији XX века. 
Напомиње конкретне године (1882, 1904, 1907). Наводи 
европске велике силе осниваче савеза и супротности положаја 
због колонија (Африка, Блиски Исток, Далеки Исток итд.). 

0–4 
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Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
С Користи следеће опште појмове (колонија, развој, ратна 
супротност итд.). 
С Тачно употребљава стручне појмове везане уз тему (тројни 
савез, антанта итд.). 

0–6 

Упореба извора 

П Кандидат у свој одговор уграђује информације које се 
налазе у изворима и из њих извлачи закључке. 
С Нпр.: наводи имена војних савеза: савез три цара (1873; 
Немачка, Русија, Аустроугарска Монархија), тројни савез 
(1882; Немачка, Аустроугарска Монархија, Италија), антанта 
(1904, 1907; Русија, Велика Британија, Француска), и 
установљава да су пре I Светског рата створена два 
противничка система савеза. 
С Нпр.: на основу дијаграма приказује различит развој 
великих сила, и установљава да је један од узрока томе 
привредна промена која је уследила током друге индустријске 
револуције. 
С Нпр.: упућује на то да је немачка привреда имала потребу 
за тржиштем и сировимнама, и установљава да је зато бржи 
развој тешке индустрије Немачке изоштрио супротности 
између колонијалних сила, или указује на то да је стварање 
јединствене Немачке променило дотадашње односе снага 
великих сила.  
С Нпр.: утврђује да је главни чинилац формирања система 
савеза била борба за колонијалну превласт, и установљава да 
је тако између традиционалних колонијалних сила (енглези, 
французи) смањена супротност великих сила. 

0–10

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива одлучујуће факторе стварања система 
савеза, и приказује које су власничке циљеве имале државе 
оснивачи савеза. 
С Нпр.: анализира циљеве немачке спољње политике 
(изолација Француске, изградња царства колонија, стварање 
веза на Блиском Истоку итд.), и установљава да је борба за 
превласт великих сила имала одлучујућу улогу у формирању 
система савеза.  
С Нпр.: утврђује да су привредно развијеној Немачкој биле 
потребне колоније, и установљава да јој је зато спољња 
политика постала агресивна. 
С Нпр.: дефинише да је у кварењу енглеско-немачких односа 
велику улогу имао развој немачке флоте, који је угрожавао 
хегемонију Велике Британије на мору. 
С Нпр.: приказује проблем балканског круга питања 
(проблеме балканских држава које се ослобађају од турског 
јарма, јачање руског утицаја на том подручју, или се занима 
питањем мореуза, истичући улогу Енглеске, помињући 
значајност одлука које обезбеђују слободну пловидбу), и 
установљава да је на крају XIX века Балкан постао 
најзначајније кризно подручје у Европи.  
С Самосталним знањем, тачним закључцима потврђује и 
допуњује своју анализу. 

0–12
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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 48 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 16 
 
17. Арпадово доба (кратак) 
 

Аспекти Поступци, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

Кандидат у основи приказује улогу стварања хришћанског 
краљевства и изградње државне организације у друштвеном 
преображају тога доба.  
Одговор искоришћавањем извора упућује на суштинске 
повезаности, нпр. владар је законима осиурао функционисање 
цркве. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену.
С Утврђује да је почетак оснивања државе у 1000.- или 1001. 
години значило крунисање I (Светог) Стевана (Иштвана), 
утврђује време владавине I (Светог) Иштвана, и упућује на то 
да се хришћанска мађарска држава формирала у Карпатском 
басену. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
С Користи следеће опште појмове (држава, државна 
организација, друштво, хришћанство, власништво, црква, 
власт итд.), односно тачно примењује стручне појмове везане 
уз тему (десетина, жупан, жупанија (вармеђа), велепоседник, 
хришћанско краљевство итд.). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат уграђује у свој одговор информације које налази 
у изворима и из њих извлачи једноставне закључке. 
С Нпр.: утврђује да је I (Свети) Иштван даривањем поседа и 
законима осигурао материјалну основу цркве (нпр. десетина) 
и обављање хришћанских верских обреда (нпр. оснивање 
цркви, пост), и установљава да је тиме створио изградњу 
црквеног друштва, и створио мађарску црквену организацију. 
С Нпр.: утврђује да је као последица ширења феудалних поседа 
и правног система у XIII веку дошло до промене стања  
велепоседника, слободног јавног сталежа и слуга, и 
установљава да је разлог томе што су велепоседници обавезали 
слободњаке да им служе, док је један део слуга добио земљу са 
обавезом давања приноса. 

0–6 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива разлоге друштвених промена и 
карактеристике структуре друштва.  
С Нпр.: утврђује да је црквени исветовни водеђи слој настао 
на основу даривања поседа и констатује да је он, приликом 
државног уређења,  постао ослонац I (Светог) Иштвана. 
 С Нпр.: формулише да је I (Свети) Иштван у законима 

0–8 
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обезбедио осигурање заштите приватне својине, имовине и 
констатује да је тиме дошло до учвршћивања приватне 
својине која је била основа, темељ феудалне привреде и 
друштва.  
С Нпр.: наводи важније друштвене слојеве и указује на 
правне и имовинске разлике које постоје међу њима. 

Композиција, прав. 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, садржај се логично излаже.  
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 28 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 7 
 
18. Расцеп државе на три дела (дугачак) 
 

Аспекти Поступци, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује настојања за уједињењем државе у 
периоду између 1541. и 1629. године. 
Истичући суштину скицира замисли Фратра Ђерђа, Иштвана 
Бочкаија и Габора Бетлена о уједињењу државе. 
Анализа у огледалу односа власти открива факторе који су 
спречавали остваривање планова. 
Кандидат у одговору користи, анализира изворе, и из њих 
изводи значајне закључке и последице и дефинише. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Утврђује одлучујуће датуме догађаја које представља (пад 
Будима у Турске руке, петнаестогодишњи рат, Бочкаијева 
борба за слободу, владавина Габора Бетлена), и упућује на 
географске односе три дела државе. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
С Користи следеће опште појмове (уједињење државе, 
скупштина, сталежи итд.). 
С Тачно употребљава стручне појмове везане уз тему 
(окупирана територија, Ердељска Кнежевина, хајдук итд.) 

0–6 

Употреба 
извора 

П Кандидат у свој одговор уграђује информације које се 
налазе у изворима и из њих извлачи једноставне закључке. 
С Нпр.: напомиње да је после 1541. Фратер Ђерђ замишљао 
поновно уједињење Мађарске у савезу са Хабсбурзима – 
насупрот турског, и установљава да се и тиме објашњава 
његово разочарење у турску политику.  
С Нпр.: установљава да су након смрти Фратера Ђерђа Турци 
између 1552. и 1566. извршили више освајања, али нису 
успели да заузму територију целе државе, и установљава  да 
ни Хабсбурзи нису имали довољно снаге да победе Турке, 
тако да уједињење државе није успело. 
С Нпр.: утврђује да су се као последица петнаестогодишњег 
рата настојања за уједињењем државе повезала са борбама 
против Хабсбурговаца, и установљава да је у тим борбама 
значајну улогу имала Ердељска Кнежевина.  
С Нпр.: напомиње да су Бочкаи и Бетлен у даљој будућности 

0–10
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видели могућност за поновно уједињење, и установљава да 
гледајући на садашњост прихватају компромисна решења, 
или односе снага су проценили као реални политичари. 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат приказује у битним цртама настојања за 
уједињењем државе, анализира циљеве и могућности, и 
открива факторе који спречавају његово остваривање. 
С Нпр.: препознаје да је Мађарска расцепана на три дела 
постала зона судара два велика царства, а такође постала и 
«мета» настојања великих сила, и установљава да је као 
последица тога држава имала изузетно мали простор да се 
избори за самосталност.  
С Нпр.: утврђује да је Фратер Ђерђ – са уверењем у оружану 
подршку Немачко-римске Царевине – уједињење државе 
замишљао са Хабсбурзима, и установљава да се немачка 
војна снага у другој половини XVI века показала недовољна 
насупрот турске надмоћи. 
С Нпр.: напомиње да је за време Хабсбуршко-турског 
петнаестогодишњег рата Бочкаи насупрот Хабсбурга – са 
турским одобравањем – могао добити Мађарску, и 
установљава да би то за собом повукло распростирање турске 
зависности, па је зато то Бочкаи одбио.  
С Нпр.: напомиње да је Габор Бетлен ердељски кнез – 
укључујући се у тридесетогодишњи рат – постигао успехе 
против Хабсбурга, и установљава да у првој половини XVII 
века није било реалне основе за поновно уједињење државе, 
јер би то дошло на ред само против неке велике силе.  
С Самосталним знањем, тачним закључцима потврђује и 
допуњује своју анализу. 

0–12

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 48 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 16 
 
19. Индустријализација у доба реформи, прображај капитала (кратак) 
 

Аспекти Поступци, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка 

Кандидат приказује почетке индустријализације у Мађарској, 
открива противречности, а одговор садржи да је једно од 
централних питања у доба реформи била индустријализација. 
Одговор искориштавањем извора упућује на суштинске везе, 
нпр. унутрашње формирање капитала је имало порекло од 
трговине пољопривредним производима. 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Напомиње да доба реформи обухвата период између 1830. 
и 1848. када је Мађарска била део Хабсбуршког Царства. 

0–4 
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Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
С Користи следеће опште појмове (саобраћај, жељезница, 
процват, фабричка индустрија, кредитни живот, 
индустријализација итд.), односно тачно примењује стручне 
појмове везане уз тему (доба реформи, индустријска 
протекција, Удружење за унапређење индустрије и занатства 
(Védegylet), систем заштитне царине, трговина 
пољопривредним производима итд.). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат уграђује у свој одговор информације које налази 
у изворима и из њих извлачи једноставне закључке. 
С Нпр.: дефинише да је на почетку XIX века мађарска 
фабричка индустрија била мала и безначајна, и установљава 
да је узрок томе недостатак капитала и/или стање Мађарске у 
царству. 
С Нпр.: приказује факторе индустријског развоја у доба 
реформи (улога државе, улога Кошута, формирање унутрашњег 
капитала), и установљава да је од 1840-тих година започела са 
развојем фабричка индустрија (прехрамбена, текстилна, 
металска и грађевинска индустрија). 

0–6 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат приказује почетке индустријализације у 
Мађарској, и открива противречности.  
С Нпр.: утврђује да је порастом становништва у доба реформи  
порасла и пријемна моћ тржишта, и установљава да су се на 
дејство тога из ранијих малих радионица развили погони.  
С Нпр.: приказује улогу мађарске реформске опозиције у 
индустријским привилегијама (развој саобраћаја, оснивање 
фабрика, Удружење за унапређење индустрије и занатства-
Védegylet), и установљава да је Кошут спознао да услов домаћег 
индустријског развоја самостални систем заштитне царине. 
С Нпр.: утврђује да је у Мађарској саобраћајна 
инфраструктура била несавремена, и/или неразвијен 
кредитни живот, што је уназађивало развој, и установљава да 
је развој наведених започео од 1840-тих година. 

0–8 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, садржај се логично излаже.  
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 28 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 7 
 
20. Однос Хабсбуршког двора и мађарских сталежа (дугачак) 

Аспекти Поступци, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка  

Кандидат анализира дти период са аспекта формирања 
односа између Хабсбуршког двора и мађарских сталежа. 
Кандидат приказује централни и сталешки карактер 
управљања/функционисања Хабсбуршке државне 
организације у Мађарској. 
Кандидат дотиче узроке и последице промене правног стања. 
Кандидат у одговору користи, анализира изворе, и из њих 
изводи значајне закључке и последице и дефинише. 

0–8 
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Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Утврђује да се анализирани период односи на Мађарско 
Краљевство/ Мађарску у XVIII веку, која је део Хабсбуршког  
Царства, а напомиње и неколико конкретних година везаних 
уз тему (нпр.: 1711, 1722–23, 1740–1780, 1780–1790). 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
С Користе следеће опште појмове (управа, службена 
организација, краљ, правни однос, скупштина итд.). 
С Користи конкретне појмове везане уз тему (просвећени 
апсолутизам, савет намесника, дворска канцеларија, палатин, 
закон, уредба, стална војска итд.). 

0–6 

Употреба 
извора 

П Кандидат у свој одговор уграђује информације које се 
налазе у изворима и из њих извлачи закључке. 
С Нпр.: утврђује да су у Мађарској прагматској санкцији 
мађарски сталежи признали наслеђе Хабсбурга по женској 
линији, и установљава да је зато владар осигурао сталешка 
права.  
С Нпр.: приказује одлучујуће административне органе у 
мађарским стварима(предметима), и установљава да је 
Хабсбуршка власт имала одлучујући утицај у вођењу 
административних уреда. 
С Нпр.: утврђује да су најважније сталешке установе били 
скупштина и вармеђа, и установљава да се ту највише 
остваривала власт и/или утицај сталежа, или утицај владара се у 
овим институцијама остваривао посредно (нпр. главни жупан).  
С Нпр.: из текста установљава конкретне мере (нпр. 
канцеларија палате, повећана улога Мађара у савету 
намесника итд.), или упућује на садржај закона , и 
установљава да су ови закони појачали сталешке привилегије.

0–10

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива узроке и последице формирања правних 
и политичких односа између Хабсбуршког двора и мађарских 
сталежа. 
С Нпр.: напомиње да су на почетку XVIII века сталежи 
доспели у повољнији положај у односу на период пре борбе 
за слободу, или вреднује сатмарски мир са аспекта мађарских 
сталежа. 
С Нпр.: утврђује да су на правно-политичко стање утицали 
унутрашње- и спољно-политички догађаји (нпр.: Ракоцијева 
борба за слободу, аустријски рат за наследство, јачање 
сталешког отпора), и установљава да су Хабсбурзи у њима 
неповољном политичком положају били вољни да обезбеде 
мађарска сталешка права.  
С Нпр.: утврђује да је у периоду просвећеног апсолутизма 
(други део владавине Марије Терезије, владавина Јосифа II) 
дошло до покушаја ограничавања и/или укидања сталешких 
права, и установљава да је разлог томе што су постојеће 
сталешке привилегије кршиле настојања за модернизацијом и 
стандардизацијом царства    
С Нпр.: утврђује да су након смрти Јосифа II вратили 
сталешка права, и установљава да је то било у вези са 

0–12
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променом европског (француска револуција) и мађарског 
(национално буђење) политичког стања.  
С Самосталним знањем, тачним закључцима потврђује и 
допуњује 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 48 
БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 16 

 
21. Премијерство Ђуле Гембеша (кратак) 
 

Аспекти Поступци, садржаји Бод.

Разумевање 
задатка 
 

Кандидат открива политичке и друштвене циљеве Ђуле 
Гембеша, а одговор садржи и то да је тежио јачању извршне 
власти.  
Одговор искоришћавањем извора упућује на суштинске 
повезаносзи (нпр.: стварање националног јединства, укидање 
кризе, примена демагогије). 

0–4 

Оријентација у 
простору и 
времену 
 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Утврђује да се приказани период односи на тријанонску 
Мађарску из 1930-тих година, и наводи када је Гембеш 
ступио на чело владе (1932), и упућује на претходни догађај: 
светска привредна криза (од 1929.). 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 
 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
С Користи следеће опште појмове (друштво, политика, нација 
итд.), односно појмове везане уз тему (национални радни план, 
ревизија, владин програм, национализам, иредентизам, 
демагогија итд.). 

0–4 

Употреба 
извора 

П Кандидат уграђује у свој одговор информације које налази 
у изворима и из њих извлачи једноставне закључке.  
С Нпр.: утврђује на основу текста елементе који упућују на 
политичке промене (наглашавање националне 
егоцентричности, «новој генерацији... желим да будем вођа» 
итд.), и установљава да је поред одржавања правног реда циљ 
и држава под управом «вође» (Гембеш). 
С Нпр.: утврђује на основу програма Гембешове друштвене 
циљеве (укидање социјалних неприлика), и устанвљава да су 
ти проблеми били у вези са привредном кризом и 
друштвеним проблемима после Тријанона (обећање за 
национални процват и ревизију). 

0–6 

Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје  

П Кандидат анализира Гембешове политичке и друштвене циљеве. 
С Нпр.: утврђује да говор припрема и промену у политичком 
животу, и установљава да на то упућују делови  о гурању у 
позадину  традиционалних/конзервативних друштвених слојева, 
односно намера да сваком нешто обећа.  
С Нпр.: утврђује да је Гембеш обећао унапређивање привреде и 

0–8 
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стварање социјалне сигурности, и установљава да му је зато 
порасла друштвена популарност на почетку 1930-тих година..  
С Нпр.: утврђује да је Гембеш на дуже стазе желео да изгради 
државу по италијанском узору (корпоративну), и установљава 
да за то нису били стечени одговарајући политички и 
друштвени услови. 

Композиција, 
правилна 
употреба језика 

Излагање је дато у реченицама, садржај се логично излаже.  
Одговор не садржи грубе граматичке или правописне грешке. 0–2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА У ЗАДАТКУ 28 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 7 
 
22. Културна политика Кадаревог доба (дугачак) 
 

Аспекти Поступци, садржаји Бод. 

Разумевање 
задатка  

Кандидат приказује карактеристике културне политике 
Кадаревог доба. 
Одговор истичући суштину приказује тзв. «три Т».  
Анализа открива противречности културне политике (нпр. 
улогу цензуре у јачању власти, јачању легитимитета). 
Кандидат у одговору користи, анализира изворе, и из њих 
изводи значајне закључке и последице и дефинише. 

0–8 

Оријентација у 
простору и 
времену 

П Кандидат поставља историјске догађаје у простору и времену. 
С Утврђује да за Кадарево доба сматрамо период од краја 1956. 
до 1989. Напомиње да је држава припадала источном блоку. 

0–4 

Употреба 
стручне 
терминологије 

П Кандидат тачно употребљава опште, односно историјске 
појмове везане уз тему. 
С Користи следеће опште појмове (комунизам, социјализам, 

идеологија, интелигенција, култура, цензура итд.). 
С Тачно примењује стручне појмове везане уз тему (три Т= 
подржава-трпи-забрањује ►három T = támogat-tűr-tilt stb.). 

0–6 

Употреба 
извора 

П Кандидат у свој одговор уграђује информације које се 
налазе у изворима и из њих извлачи закључке. 
С Нпр.: утврђује да је Кадареву културну политику 
карактерисало тзв. «три Т», и установљава да је то значило да 
су један део дела подржавали, други део само трпили, а 
«непријатељска» дела су забрањивали. 
С Нпр.: напомиње да се у односу на претходни период 
сматрало за нови правац да су се могла појавити и дела која 
нису осликавала комунистичку идеологију, и установљава да 
су та дела морала да буду политички безопасна. 
С Нпр.: утврђује да су се дела против система могла појавити 
само на Западу или у изгнанству, и установљава да је разлог 
томе што су та дела критиковала политички систем 
(једнопартијска диктатура) или осуђивала Совјетски Савез.  
С Нпр.: утврђује да је током 1980-тих година све више 
уметника критиковало систем, и установљава да је то било у 
вези са променом међународне ситуације, а такође и са 
развојем опозиционих покрета.  

0–10
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Откривање 
чињеница 
битних за 
догађаје 

П Кандидат открива компоненте и противречности културне 
политике Кадаревог доба. 
С Нпр.: препознаје да је комунистичка идеологија остварила 
хегемонистичку улогу у културној политици, и установљава 
да се цензура могла тешко открити, јер нигде нису била 
написна правила њеног функционисања. 
С Нпр.: напомиње да је руководилац културне политике био 
Ђерђ Ацел, или да је циљ политике и на културном плану 
такође био захтев лојалности према Кадаревом духу, и 
установљава да су и у култури остварили начело «ко није 
против нас, тај је са нама». 
С Нпр.: напомиње да је културна политика дозвољавала већу 
слободу него раније, али полицијски државни апарат се могао 
употребити против уметника, и установљава да је тако власт 
могла држати под контролом и културну политику.  
С Нпр.: тумачи улогу «три Т» у културној политици, и 
установљава да се у том раздобљу категорија «трпи» стално 
проширивала, али стварна слобода се није остварила ни на 
пољу културе. 
С Самосталним знањем, тачним закључцима потврђује и 
допуњује своју анализу. 

0–12

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 48 

БРОЈ ИСПИТНИХ БОДОВА 16 
 



<<
  /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


