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Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához 
 
A dolgozatot piros színű tollal kell javítani az alábbiak szerint. 
1. Jó válasz        
2. Hiány(osság)       
3. Nem tartozik a megoldáshoz, túllépi a terjedelmet [    ] 
4. Hiba, tartalmi tévedés (aláhúzás egy vonallal)                             
5. Értelmetlen szöveg; logikai, nyelvhelyességi probléma  
   (aláhúzás hullámos vonallal)           
6. Súlyos helyesírási hiba (aláhúzás két vonallal) 

(Súlyos helyesírási hiba: 
- a mássalhangzók időtartamának hibás jelölése, 
- az összeolvadás, a hasonulás és a kiesés hibás írásmódja, 
- kis és nagy kezdőbetű tévesztése, 
- igekötős igék hibás egybe-, illetve különírása, 
- az ly-j tévesztése.) 

 
A feladatok egyes részeinek megoldásáért járó részpontszámokat is írja a dolgozatra! 
 

I. Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok javítása, értékelése 
 

Értékelési alapelv, hogy a javítási-értékelési útmutatóban szereplő válaszelemeket kell jó 
válaszként elfogadni.  
Ahol az útmutató egy konkrét feladatnál úgy fogalmaz, hogy a válasz más megfogalmazásban 
is elfogadható, ott minden olyan megoldást el kell fogadni, amely tartalmilag megegyezik a 
megadott válasszal. Ahol az útmutató egy konkrét feladatnál úgy fogalmaz, hogy más helyes 
válasz is elfogadható, ott bármely olyan választ el kell fogadni, amely szakmailag helyes. 
 
Azoknál a feladatoknál, ahol több válaszelem közül kell a jó megoldást kiválasztani, ott az 
összes válaszelem aláhúzása, megjelölése esetén a válasz nem értékelhető. Ha egy feladat 
meghatározza a válaszban elvárt elem(ek) számát, és a vizsgázó ennél többet jelöl meg (de nem 
az összeset), akkor a megoldás sorrendjében kell értékelni. 
 
A kerettantervekben szereplő személyek, topográfiai adatok és fogalmak csak pontos 
helyesírással értékelhetők. 
A megoldásokért az előírt maximális pontot meghaladó „jutalompont” nem adható. 
Hibás vagy hiányzó válaszelemek miatt pontot levonni nem szabad. 
A javítási-értékelési útmutatótól csak különösen indokolt esetben lehet eltérni. Az eltérések 
okát a javítónak külön szöveges magyarázattal kell indokolnia. 
 
Pontozás 
 
Jó válasz/válaszelem:                 0,5 vagy 1 pont (a javítási-értékelési útmutatóban  
                                                                               feltüntetettek szerint) 
Rossz válasz:                              0 pont 
Hiányzó válasz:                          0 pont 
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Kizárólag azokra a válaszelemekre lehet 0,5 pontot adni, amelyeket az útmutató külön is meg-
jelöl. 
Az útmutatóban megadott pontszám egy-egy eleme tovább már nem bontható.  
A konkrét feladatokban az egyes feladatrészek pontjainak összesítése során kapott pontszámot 
nem kell kerekíteni (lehet pl. 3,5 pont).  
A feladatok után található téglalapok közül a bal oldaliban a feladatra adható maximális 
pontszám van, a jobb oldali téglalapba kell beírni a vizsgázó által elért pontszámot. 
 
Az egyszerű, rövid feladatok összpontszámát a feladatlap utolsó oldalán az összesítő 
táblázat megfelelő rovataiba be kell írni. 
Ha az egyszerű, rövid feladatok összpontszáma egész szám, akkor nincs teendő, ha törtszám, 
akkor a matematika szabályai szerint egész számra kell kerekíteni (pl. 23,5 pont kerekítve 24 
pont).  
 

II. A szöveges (kifejtendő) feladatok javítása, értékelése 
 
1. A feladatválasztás 
 
Összesen kettő feladat értékelhető:  

egy egyetemes történelemre vonatkozó rövid feladat,  
egy magyar történelemre vonatkozó hosszú feladat.  

A két feladatnak különböző korszakokra kell vonatkoznia. 
 
Az előírásnak nem megfelelő feladatválasztás esetén a következők szerint kell eljárni: 

– ha a vizsgázó két szöveges (kifejtendő) feladatot oldott meg, de választása a korszakok 
vagy a feladattípusok tekintetében rossz, akkor úgy kell értékelni, hogy a legkisebb 
pontveszteség érje, vagyis mindkét megoldását ki kell javítani, és a magasabb pontszámút kell 
figyelembe venni;  

– ha a vizsgázó kettőnél több szöveges (kifejtendő) feladatot oldott meg, de egyértelműen 
jelölte választását a feladatok előtti táblázatban, akkor a megjelölt feladatok megoldásait kell 
kijavítani és a pontszámukat figyelembe venni; 

– ha a vizsgázó kettőnél több szöveges (kifejtendő) feladatot oldott meg, és nem jelölte 
egyértelműen választását a feladatok előtti táblázatban, akkor a legkisebb sorszámú megoldott 
feladattól indulva, a jó választás szabályai alapján emelkedő számsorrendben kell a feladatokat 
értékelni, vagyis pl. az összes szöveges feladat megoldása esetén a 13. és a 16. feladat 
megoldásait kell kijavítani és a pontszámukat figyelembe venni. 
Minden megkezdett feladat megoldottnak minősül, ha a tanuló nem jelezte egyértelműen ennek 
ellenkezőjét. 
 
2. A feladatok értékelése, pontozása 
 
A szöveges feladatok értékelését – az értékelési szempontokat, valamint a hozzájuk rendelhető 
tartalmakat megadó – a javítási-értékelési útmutató alapján kell elvégezni. Az egyes 
szempontok szerint elért pontszámokat a feladatlapon a kipontozott helyek után található 
táblázatba kell írni, majd ki kell számítani a vizsgapontszámot (mely középszinten azonos az 
összpontszámmal).  
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a) Feladatmegértés 
 

2 pont akkor adható, ha a vizsgázó az Eseményeket alakító tényezők… és az Ismeretszerzés, 
a források használata szempontokra adható pontok legalább felét megszerezte. 
1 pont akkor adható, ha a vizsgázó az Eseményeket alakító tényezők… és az Ismeretszerzés, 
a források használata szempontokra adható pontoknak kevesebb mint a felét szerezte meg, 
de legalább 1 pontot szerzett ezen szempontok valamelyikére. 
0 pont akkor adható, ha a vizsgázó az Eseményeket alakító tényezők… és az Ismeretszerzés, 
a források használata szempontokra nem szerzett pontot. 

Ha a feladatmegértés pontszáma 0, akkor a feladat összpontszáma is csak 0 lehet. 
 
b) Tájékozódás térben és időben 
Az útmutató az ehhez az értékelési szemponthoz tartozó tartalmi elemeket „T”-vel jelöli. 
A rövid esszénél együtt kell pontozni a térbeli és az időbeli elemeket (T), a hosszú esszénél 
külön (T1 és T2). Amennyiben az útmutató példákat sorol fel, akkor a felsorolt példák közül a 
megadott számú vagy azoktól eltérő más helyes megoldás(ok) ér(nek) pontot. 
 

2 pont akkor adható, ha a megadott számú helyes elem szerepel a vizsgázó dolgozatában. 
1 pont akkor adható, ha a megadott számú helyes elem közül legalább egy hiányzik, de 
legalább egy szerepel. 
0 pont akkor adható, ha nincs helyes térbeli és/vagy időbeli elem. 

        
A rövid esszénél a térbeli és időbeli elemekre maximálisan 1-1 pont, a hosszú esszénél 2-2 pont 
adható.  
A javító a tanuló megoldásának konkrét helyén egyértelmű jelöléssel jelzi a helyes (Tidő, 
illetve Ttér), illetve a hibás megoldást (aláhúzás). 
 
c) Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása 
Az útmutató az ehhez az értékelési szemponthoz tartozó tartalmi elemeket „K”-val jelöli.  
A rövid esszénél az általános és konkrét történelmi fogalmakra (K1) 0, 1 vagy 2 pont 
adható. Az útmutató négy fogalom szakszerű használatát várja el. A megadott fogalmak 
példaként értelmezendők.  
 

2 pont akkor adható, ha legalább három szakszerűen használt fogalom van a vizsgázó 
esszéjében. 
1 pont akkor adható, ha egy vagy két szakszerűen használt fogalom van a vizsgázó 
esszéjében. 
0 pont akkor adható, ha nincs egy szakszerűen használt fogalom sem a vizsgázó esszéjében. 

 
A javító a tanuló megoldásának konkrét helyén egyértelmű jelöléssel jelzi a helyes (), illetve 
a hibás (aláhúzás) fogalomhasználatot. 
A hosszú esszénél külön kell pontozni az ún. általános (K1) és a konkrét (K2) történelmi 
fogalmakat. A 0, 1, illetve 2 pont a rövid esszénél említett elvek szerint adható, s a vizsgázó 
megoldását is ugyanolyan jelöléssel kell ellátni. 
 
A szövegalkotás minőségére és a nyelvhelyességre a rövid (K2) és a hosszú esszénél (K3) is 
0, 1 vagy 2 pont adható. 
  



Történelem — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1712 írásbeli vizsga 5 / 15 2017. május 10. 

 

2 pont akkor adható, ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló, logikusan szerkesztett 
szöveg, melyben nincs egynél több súlyos nyelvhelyességi vagy súlyos helyesírási hiba. 
1 pont akkor adható, ha a szöveg rosszul szerkesztett, aránytalan, hiányos, vagy ha több 
nyelvhelyességi vagy helyesírási hibát tartalmaz. 
0 pont akkor adható, ha a megoldás csupán szavakból álló vázlat, nincsenek benne össze-
függő mondatok, vagy ha a szövegben sok súlyos nyelvhelyességi és súlyos helyesírási hiba 
van. 

 
d) Ismeretszerzés, a források használata, eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai 
és problémaközpontú gondolkodás 
 
Az Ismeretszerzés, a források használata (az útmutatóban „F”-vel jelölve) és az Eseményeket 
alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás (az útmutatóban „E”-vel 
jelölve) értékelési szempontok pontozása azonos elvek alapján történik. A tartalmi 
válaszelemek két részből állnak: valamilyen tény rögzítése és ehhez kapcsolódó megállapítás 
(bármilyen ok-okozati vagy egyéb, a rögzített állításhoz kapcsolódó összefüggés). A tartalmi 
elemeknél zárójelben szereplő példák (a „pl.” rövidítéssel kezdődő tartalmi elemek) azt jelzik, 
hogy az ott felsoroltak bármelyike, illetve azokon kívül más helyes válaszelem is 
elfogadható. A példák közül tehát elég egyet leírni a maximális pontszám eléréséhez. Egy 
helyes elem rögzítésére 1 pont, a hozzá tartozó helyes megállapításra 2 pont jár (a 
megállapításra 1 pont is adható, amennyiben a vizsgázó megállapítása túl sematikus, nem 
lényegre törő vagy pontatlan) az alábbiak szerint: 
 
3 pont akkor adható, ha a vizsgázó helyesen rögzített egy tényt, és hozzá kapcsolódó helyes 
megállapítást tett. 
2 pont akkor adható, ha a vizsgázó nem rögzített helyesen tényt, de helyes megállapítást 
tett, vagy ha helyesen rögzített egy tényt, de a megállapítása túl sematikus, nem lényegre 
törő, pontatlan. 
1 pont akkor adható, ha a vizsgázó helyesen rögzített egy tényt, de nem tett megállapítást, 
vagy ha nem rögzített helyesen tényt, és a megállapítása túl sematikus, nem lényegre törő, 
pontatlan. 
0 pont akkor adható, ha a vizsgázó nem rögzített helyesen tényt, és helyes megállapítást 
sem tett. 

 
Egy-egy ismeret vagy összefüggés több helyen is szerepelhet példaként az útmutatóban, de 
minden elemre csak egy szempontnál adható pont. 
A javító az esszé konkrét helyén egyértelmű jelöléssel (pl. F1 ha az egyik elem található meg 
az adott szövegrészben; F1 ha a rögzítés és a megállapítás is megtalálható az adott 
szövegrészben; F1 és F1 külön jelölve, ha a rögzítés és a megállapítás nem közvetlenül 
egymás után található meg, hanem az esszé két különböző részén) jelzi a helyes, illetve – 
aláhúzással – a hibás megoldásokat. 
Ugyanígy kell jelölni az eseményeket alakító tényezőkre adott részpontokat (pl.  E1). 
 
3. A szöveges feladatok terjedelme 
 
Fontos szövegalkotási kompetencia, hogy a vizsgázó a gondolatait az előre meghatározott 
terjedelem keretei között fejtse ki. Indokolt esetben a kipontozott helyen megkezdett gondolat 
– rövid feladatoknál 2-3 sorban, hosszú feladatoknál 4-5 sorban – befejezhető, és az abban 
szereplő válaszelemek is értékelhetők. A további sorokban szereplő válaszelemek nem 
értékelhetők.  
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4. A szöveges feladatok pontszámainak összesítése 
 
A részletes javítás elvégzése után a feladatonkénti vizsgapontokat a feladatsor hátlapján levő 
táblázatba át kell vezetni, majd ott összesíteni. 
 

III. A feladatlap összpontszámának megállapítása 
 
Az I. és a II. összetevőben elért pontszámokat összegezni kell.  
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I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 
 

1. Görög kultúra (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
Klasszikus kor: C, E; Hellenisztikus kor: A, F 
(A betűjelek fordított sorrendben is elfogadhatóak.) 
 

2. Középkori városok (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 
Állítások Forrás betűjele 

a) A városon áthaladó kereskedőknek a városba érve kötelező volt 
árusítani portékáikat. B 

b) A városi levegő szabaddá tesz, a beköltöző kikerül a földesúri 
joghatóság alól.  C 

c) A polgár személyében szabad volt, felette első fokon a városi bíróság 
ítélkezhetett. D 

 

3. I. Károly gazdasági reformjai (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
a) 3. 
b) Mert a földbirtokos megkapta a bányabér harmadát / egy részét. / Mert érdekeltté tette a 
földbirtokosokat a bányanyitásban. (A helyes válasz más megfogalmazásban is elfogadható.) 
c) (arany)forint (Elfogadható még: körmöci arany.) 
d) 2. 
 

4. Felvilágosodás (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
Idézetek Fogalom 

sorszáma 
a) „Minden állampolgárt meg kell, hogy illessen az a jog, hogy 
szavazhasson […], kivéve azokat, akik annyira alacsony helyzetben 
vannak, hogy úgy tekintendők, mint akiknek nincs szabad akaratuk.” 

 
5. 

b) „A törvényhozó hatalomnak joga van, és lehetősége kell, hogy legyen 
arra, hogy megvizsgálja, miként hajtják végre az általa hozott 
törvényeket.” 

 
2. 

c) „A nép egészét kell, hogy illesse a törvényhozó hatalom. Minthogy 
azonban ez nagy államokban keresztülvihetetlen, és kis államokban is 
sok hátránnyal jár, a népnek a maga képviselői útján kell megtennie 
mindazt, amit maga nem tud megtenni.” 

1. 

d) „Vannak olyanok, akik születésüknél, gazdagságuknál vagy 
rangjuknál fogva kiválnak a többiek közül […]. [Ők] olyan testületet 
alkotnak, amelynek joga van a nép kezdeményezéseit megállítani.” 

 
3. 

 

5. Mohácsi csata (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
A kép részleteinek 
sorszáma 1. 2. 3. 4. 5. 

A csapattestek 
betűjele B D E F A 

 
6. A XIX. század eszméi (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
a) 
A) jelű forrás: konzervativizmus   
B) jelű forrás: liberalizmus 
b) francia forradalom  
c) 1. 
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7. Dualizmus kori gazdaság (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
Állítások A) B) C) D) 

a) A malomipar fellendülésének köszönhetően a 
búzát egyre inkább feldolgozott formában vitték ki.  

   
X 

 

b) A folyószabályozásnak köszönhetően nőtt a 
megművelhető területek aránya. 

 
X 

   

c) Az átalakuló étkezési szokásokkal össze-
függésben a búza egyre inkább háttérbe szorította a 
többi gabonanövényt. 

 
X 

   

d) Az európai országok vámpolitikája és az olcsó 
amerikai búza megjelenése szűkítette a 
Monarchián kívülre irányuló kivitel lehetőségét. 

  
X 

  

 
8. Holokauszt (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
a) 2. 
b) 3. 
c) 2. 
d) 1. 
 
9. Magyar külpolitika a két világháború között (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
a) Az elvesztett / magyarlakta területek visszaszerzését. / A békeszerződés felülvizsgálatát. (A 
válasz más megfogalmazásban is elfogadható. Csak a revízió / békerevízió nem fogadható el 
válaszként.) 
b) 4. 
c) 1. 
d) 4. 
 
10. Európai Unió (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
a) 1. 
b) 1. (Európai) Tanács  2. (Európai) Parlament 
c) 28  
 
11. XX. századi magyar gazdaság (Elemenként 1 pont, összesen 8 pont.) 

Állítás Forrás sorszáma 
a) A rendszer  a hivatalos munkaidejükben végzett többletmunkára 
igyekezett ösztönözni az embereket.  5. 

b) A gazdaság alapjává a köztulajdon vált. 1. 

c) Kisebb volt az árukínálat, mint a kereslet.   3. 

d) A parasztság elvesztette földjeit a kollektivizálás során. 1. 

e) A viszonylagos jólét eléréséért a Kádár-korszakban sokan 
mellékállást is vállaltak. 2. 

f) tervutasításos rendszer / tervgazdaság / tervgazdálkodás  
g) 2.  
h) 3. 
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12. Magyarországi cigányság (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 
Állítás Magyar család Cigány család Külvilág 

a) A szülők annyira ellenezték a 
házasságkötést, hogy még a lakodalomba 
sem mentek el. 

X   

b) Letagadták a rokoni kapcsolatot. X   

c) A család elvárta, hogy a beházasodott fél 
alkalmazkodjon a szokásaikhoz, 
hagyományaikhoz. 

 X  

d) A pár mindkét tagját a cigánysághoz 
sorolta. 

  X 
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II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 
13. Reformáció         (rövid) 

Szempontok Műveletek, tartalmak Pont 
 
Feladatmegértés 
 

A vizsgázó alapvetően Luthernek az egyház szervezetét és 
anyagi helyzetét illető kritikáját mutatja be. 
A válasz a forrás felhasználásával lényegi összefüggéseket tár 
fel (pl. Luther elutasította a pápai hatalmat). 

0–2 

 
Tájékozódás 
térben és időben 

T Rögzíti, hogy a reformáció kezdete 1517, és tisztában van a 
téma valamely térbeli vonatkozásával (pl. Róma a pápa 
székhelye, a reformáció a Német-római Császárságban kez-
dődött / Wittenbergből indult ki, Augsburgban fogalmazták 
meg a hittételeket). 

0–2 
 

 
Kommunikáció, a 
szaknyelv 
alkalmazása 
 

K1 Szakszerűen használja a következő általános és konkrét 
történelmi fogalmakat: pl. reformáció, püspök, pápa, búcsú-
cédula. 

0–2 

K2 A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan 
felépített. A válasz nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 
helyesírási hibát. 

0–2 

 
 
Ismeretszerzés, a 
források 
használata 
 

F Rögzíti Luther valamely állítását (pl. tagadja a pápa 
egyházfőségét, a pápa csak Róma püspöke, a pápa egyenrangú 
a többi püspökkel), és ezzel kapcsolatban lényegi 
megállapítást tesz (pl. a pápai hatalom nem vezethető le a 
Bibliából, megkérdőjelezi a katolikus egyház hierarchiáját / 
szervezetét, a zsinatot tekinti az egyház vezető intézményének, 
egyházszakadást idézett elő). 

0–3 

 
 
Eseményeket 
alakító tényezők 
feltárása, kritikai 
és problémaköz- 
pontú 
gondolkodás 
 

E1 Rögzíti, hogy kritizálta az egyházat a vagyona miatt, és 
ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. ez 
ellentétben áll az evangéliumi szegénységgel, ez tette lehetővé 
az egyházi javak kisajátítását). 

0–3 

E2 Rögzíti, hogy a reformáció közvetlen kiváltó oka a búcsú-
cédulák árusítása volt, és ezzel kapcsolatban lényegi 
megállapítást tesz (pl. megmagyarázza a búcsúcédula 
fogalmát, a Szent Péter-bazilika építésére gyűjtött a pápa 
pénzt, a búcsúcédulák visszaélésekre adtak lehetőséget, Luther 
szerint a bűnt csak Isten bocsáthatja meg). 

0–3 

Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, eseményeket 
alakító tényezők) pontozásánál is. 
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14. Második ipari forradalom       (rövid) 
 

Szempontok Műveletek, tartalmak Pont 
 
Feladatmegértés 
 

A vizsgázó alapvetően a második ipari forradalom során az 
iparban bekövetkező változásokról ír. 
A válasz a forrás felhasználásával lényegi összefüggéseket tár 
fel (pl. hatalmas tőkére volt szükség az ipar fejlesztéséhez). 

0–2 

 
Tájékozódás 
térben és időben 

T Rögzíti, hogy a második ipari forradalom a XIX. század 
második felében kezdődött, és rögzíti a téma valamely térbeli 
elemét (pl. utal a világgazdaság erőviszonyainak 
átrendeződésére, említ egy jelentős iparvidéket, utal a 
gyarmatok gazdasági szerepére). 

0–2 
 

 
Kommunikáció, a 
szaknyelv 
alkalmazása 
 

K1 Szakszerűen használja a következő általános és konkrét 
történelmi fogalmakat: (pl. ipari forradalom, monopólium, 
gyár, futószalagos termelés). 

0–2 

K2 A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan 
felépített. A válasz nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 
helyesírási hibát. 

0–2 

 
 
Ismeretszerzés, a 
források 
használata 
 

F Rögzíti a forrás egy lényeges elemét (pl. a bankok 
befektettek az iparba, a bankok ellenőrzést gyakoroltak az 
iparvállalatok felett), és ezzel kapcsolatban lényegi meg-
állapítást tesz (pl. így különféle monopóliumok alakultak ki, a 
banktőke és az ipari tőke összeolvadt, az új iparágak 
tőkeigényesek voltak, a kisvállalkozások helyett nagy-
vállalatok jöttek létre). 

0–3 

 
 
Eseményeket 
alakító tényezők 
feltárása, kritikai 
és problémaköz- 
pontú 
gondolkodás 
 

E1 Rögzíti, hogy új energiaforrások terjedtek el (pl. villamos-
energia, kőolaj), és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást 
tesz (pl. a gőz és a szén helyére léptek, a vízerőművek, 
távvezetékek építése révén az áram nem volt drága, új 
találmányok – villanyvilágítás, robbanómotor – jöttek létre, 
hatékonyabbá tették az ipari termelést, átalakították a 
mindennapi életet). 

0–3 

E2 Rögzít összesen kettőt a második ipari forradalom talál-
mányai közül (pl. a közlekedésben a vasút mellett megjelent 
az autó / a repülőgép is, megjelent a villanymotor, megjelent a 
műanyag, utal hadiipari találmányokra), és ezekkel 
kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. az acélgyártás 
jelentősége megnőtt, új húzóágazat lett az elektrotechnika / 
vegyipar, a hadiipar is komoly megrendelővé vált, a kutatás 
fontos része lett az iparnak is). 

0–3 

Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, eseményeket 
alakító tényezők) pontozásánál is. 
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15. Jobbágykérdés a reformkorban      (hosszú) 
 

Szempontok Műveletek, tartalmak Pont 
 
Feladatmegértés 
 

A vizsgázó alapvetően a jobbágykérdést mutatja be a 
reformkorban. 
Ismerteti az örökváltsággal kapcsolatos elképzeléseket. 
Rávilágít arra, miért vált a jobbágykérdés a reformkor egyik fő 
kérdésévé. 
A vizsgázó válaszában felhasználja, értelmezi a forrásokat, 
azokból lényeges megállapításokat, következtetéseket 
fogalmaz meg. 

0–2 

 
 
Tájékozódás 
térben és időben 

T1 Rögzíti a reformkor időbeli határait (1825/1830/1832–
1848). 0–2 

T2 Rögzíti a téma valamely térbeli összetevőjét (pl. Magyar-
ország a Habsburg Birodalom része volt, a kolerafelkelés az 
ország északkeleti megyéiben robbant ki, az országgyűléseket 
Pozsonyban tartották). 

0–2 
 

 
 
 
Kommunikáció, a 
szaknyelv 
alkalmazása 
 

K1 Szakszerűen használja a következő általános történelmi 
fogalmakat: pl. jobbágy, országgyűlés, rendiség, nemzet. 0–2 

K2 Szakszerűen használja a következő konkrét történelmi 
fogalmakat: pl. jobbágykérdés, örökváltság, polgári átalakulás 
/ polgári társadalom, érdekegyesítés. 

0–2 

K3 A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan 
felépített. A válasz nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 
helyesírási hibát. 

0–2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ismeretszerzés, a 
források 
használata 
 

F1 Rögzít egy lényeges tényt a forrás alapján (pl. Széchenyi a 
robot alacsony hatékonyságára hívta fel a figyelmet, a 
bérmunkát hatékonyabbnak tartotta a robotnál), és tesz egy 
érdemi megállapítást erre vonatkozóan (pl. ez egy érv volt a 
jobbágyok felszabadítása mellett, a jobbágyok helyzete / a 
robot gátolta a gazdasági fejlődést / a tőkés termelés 
kibontakozását).  

0–3 

F2 Rögzít egy lényeges tényt a térképvázlat alapján (pl. a 
kolerajárvány által sújtott területen jobbágyfelkelés robbant ki, 
a felkelés a járvány megfékezését szolgáló intézkedések / a 
vesztegzár miatt robbant ki), és tesz egy érdemi megállapítást 
erre vonatkozóan (pl. a felkelés a jobbágykérdésre irányította 
a nemesek figyelmét, a jobbágykérdés az országgyűléseken 
középpontba került, az 1832–36-os országgyűlésen a 
reformpártiak az önkéntes örökváltság bevezetését javasolták). 

0–3 

F3 Rögzít egy lényeges tényt a forrás alapján (pl. Wesselényi 
jogokat akart adni a jobbágyoknak, szabad polgárokká akarta 
tenni őket), és tesz egy érdemi megállapítást erre vonatkozóan 
(pl. megfogalmazta a polgári átalakulás / érdekegyesítés 
gondolatát, a modern / polgári nemzetnek mindenki egyenjogú 
tagja, ez a rendiség / rendi kiváltságok felszámolását 
jelentette). 

0–3 
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Eseményeket 
alakító tényezők 
feltárása, kritikai 
és problémaköz- 
pontú 
gondolkodás 
 

E1 Rögzít egy lényeges tényt a jobbágyokra vonatkozóan  
(pl. ők alkották a társadalom túlnyomó többségét, nem 
rendelkeztek földtulajdonnal / politikai jogokkal, szolgál-
tatásokkal tartoztak földesuruknak, a telekaprózódás miatt 
helyzetük a korszakban romlott), és tesz egy érdemi 
megállapítást erre vonatkozóan (pl. helyzetük rendezése 
központi kérdéssé vált az országgyűléseken, a reformellenzék 
fel akarta számolni a jobbágyságot, a fontolva haladók csak 
javítani akartak helyzetükön, felszabadításuk a polgári 
nemzetállam megteremtésének alapfeltétele volt).   

0–3 

E2 Rögzíti az önkéntes örökváltság bevezetését, és megma-
gyarázza annak jelentését (pl. a jobbágy felszabadult, ha meg 
tudott állapodni földesurával, ezzel a jobbágyok telkük 
tulajdonosává / szabad polgárrá váltak volna, a jobbágyi 
szolgáltatások megszűnésével járt volna) vagy tesz egy érdemi 
megállapítást arra vonatkozóan (pl. kevés jobbágy tudta 
megváltani magát, a jobbágyok nem rendelkeztek elegendő 
tőkével maguk megváltásához). 

0–3 

E3 Rögzíti, hogy felmerült a kötelező örökváltság / jobbágy-
felszabadítás gondolata, és tesz egy érdemi megállapítást erre 
vonatkozóan (pl. ezzel a jobbágyok automatikusan telkük 
tulajdonosává / szabad polgárrá váltak volna, a jobbágyi 
szolgáltatások megszűnésével járt volna, felvetette a nemesek 
állami kárpótlásának kérdését, ezt Kossuth Lajos 
kezdeményezte, szerepelt az Ellenzéki Nyilatkozatban, 
elfogadására az áprilisi törvényekben / a forradalom során 
került sor).  

0–3 

E4 Önálló ismereteivel, helyes megállapításaival kiegészíti és 
alátámasztja elemzését.  0–3 

Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, eseményeket 
alakító tényezők) pontozásánál is. 
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16. 1956-os forradalom        (hosszú) 
 

Szempontok Műveletek, tartalmak Pont 
 
Feladatmegértés 
 

A vizsgázó alapvetően a forradalom célkitűzéseit ismerteti. 
A válasz lényegre törően mutatja be az 1956. október 23-án 
történteket. 
Az elemzés feltárja a forradalom kitörésének körülményeit. 
A vizsgázó válaszában felhasználja, értelmezi a forrásokat, 
azokból lényeges megállapításokat, következtetéseket 
fogalmaz meg. 

0–2 

 
 
Tájékozódás 
térben és időben 

T1 Rögzíti, hogy a forradalom 1956. október 23-án tört ki. 
0–2 

T2 Tisztában van a téma valamely térbeli elemével (pl. 
budapesti helyszínek, szovjet megszállás, Magyarország a 
szovjet tömb része volt). 

0–2 
 

 
 
 
Kommunikáció, a 
szaknyelv 
alkalmazása 
 

K1 Szakszerűen használja a következő általános történelmi 
fogalmakat: pl. diktatúra, rendszer, kommunizmus / 
szocializmus, demokrácia. 

0–2 

K2 Szakszerűen használja a következő konkrét történelmi 
fogalmakat: pl. tervgazdaság, reformkommunista, szovjet 
beavatkozás, szólás- / sajtószabadság.                    . 

0–2 

K3 A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan 
felépített. A válasz nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 
helyesírási hibát. 

0–2 

 
 
 
 
 
 
 
Ismeretszerzés, a 
források 
használata 
 

F1 Rögzíti az első forrásrészlet valamely lényegi követelését 
(pl. szovjet csapatok kivonása, nemzeti címer visszaállítása, 
nemzeti ünnepek helyreállítása), és ezzel kapcsolatban 
megállapítja, hogy a forradalom az ország függetlenségének 
megteremtését tűzte ki célul. 

0–3 

F2 Rögzíti a második forrásrészlet valamely lényegi követe-
lését (pl. többpárti választások, sztrájkjog, szólás- / sajtó-
szabadság), és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (a 
forradalom a demokrácia helyreállítását tűzte ki célul, a 
Rákosi-rendszerben ezek nem érvényesültek). 

0–3 

F3 Rögzíti a harmadik forrásrészlet valamely lényegi követe-
lését (pl. tervgazdaság észszerűsítése, kisbirtokos parasztság 
támogatása), és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást tesz 
(pl. nem vetették el a szocialista gazdasági rendszert, 
fenntartották volna az állami / köztulajdont, a tulajdonformák 
egyenjogúságát hirdették, harmadikutas / magyar 
viszonyoknak megfelelő megoldást szorgalmaztak). 

0–3 
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Eseményeket 
alakító tényezők 
feltárása, kritikai 
és problémaköz- 
pontú 
gondolkodás 
 

E1 Rögzíti, hogy a forradalom egyetemista felvonulásnak 
indult, és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. 
többször engedélyezték és betiltották, Lengyelország melletti 
szolidaritás, leírja a tüntetés helyszíneit / útvonalát). 

0–3 

E2 Rögzíti, hogy a tüntetők Nagy Imrét követelték miniszter-
elnöknek, és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. 
Nagy Imre korábbi miniszterelnöksége, Nagy Imre beszéde, 
reformkommunista elképzelések, a pártvezetés 
bizonytalankodása). 

0–3 

E3 Rögzíti a Rádió ostromát vagy a Sztálin-szobor ledöntését, 
és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. meg-
kezdődött a fegyveres összecsapás, a pártvezetés kérte a 
szovjet beavatkozást, a cél a nagyobb nyilvánosság / a rendszer 
szimbólumának eltávolítása volt, a reform helyett már 
forradalomról / szabadságharcról volt szó). 

0–3 

E4 Önálló ismereteivel, helyes megállapításaival kiegészíti és 
alátámasztja elemzését.  0–3 

Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, eseményeket 
alakító tényezők) pontozásánál is. 

A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM / VIZSGAPONT 33 
 
A feladatlapon szereplő források (szöveg, kép, táblázat, grafikon) lelőhelyei: 
1. feladat: www.pinterest.com, freecoloringpages.co.uk, www.angelfire.com, sulinet.hu, 
twitter.com, www.flickr.com 
11. feladat   
a)  
1. http://www.dunamuzeum.hu/1956/images/orszagos/o_d01.jpg   
2. http://images.slideplayer.hu/6/5651486/slides/slide_22.jpg  
3. 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_tortenete/c
h07s02.html   
4.http://epa.oszk.hu/01400/01466/00012/pdf/banyaszattorteneti_EPA01466_2011_02_07Az 
1950-esvek.pdf 



<<
  /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
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /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 <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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


