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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 10 pont)  
1.           1 pont 
Milyen fogalmat definiál a következő meghatározás? 
 
„Közlemények ipari termelése és újratermelése, ezen szövegek 
technikai eszközök által történő, nagy tömegeket elérő szétosztása.” 
  
Helyes válasz: tömegkommunikáció 
 
2.           3 pont 
Állapítsa meg az a; b; és c jelű állításról, hogy az helyes vagy helytelen! 
 
a) Az Országos Rádió és Televízió Testület feladata a nemzeti  
audiovizuális örökség megőrzése. 
 
b) Az Országos Rádió és Televízió Testület feladata a magyar nyelven készített  
filmek és televíziós műsorok terjesztése az európai uniós előírások szerint. 
 
c)  Az Országos Rádió és Televízió Testület az a hatóság, amely a  
médiatörvény be nem tartásáért kiszabott büntetésekből biztosítja a  
közszolgálati rádió és televízió műsorgyártási költségeit. 

Helyes válasz: mind a három válasz helytelen (1-1-1 pont), mivel az Országos Rádió és 
Televízió Testület feladatát a médiatörvény (az 1996. évi I. törvény a rádiózásról és 
televíziózásról) határozza meg, melynek értelmében az ORTT az audiovizuális médiaipar 
működésével kapcsolatos hatósági feladatokat látja el. 

3.           1 pont 
Fogalmazza meg, miért helytelen az alábbi definíció! 
 
„Manipuláció: befolyásolási szándék, melynek révén a médiaüzenet 
készítője és terjesztője hatni kíván a befogadóra.” 
 
Helyes válasz: a manipuláció nem egyszerűen a befogadó befolyásolására törekszik, azt a 
közönség tudatos megtévesztésével kívánja elérni. Csak abban az esetben fogadható el a 
válasz, ha abban a tudatos megtévesztés vagy annak körülírása szerepel. 
 
4.           3 pont 
Határozza meg röviden, mi a közös és mi a különböző a  
mozgóképi elbeszélés szempontjából a fordulat és az epizód között! 
 
Helyes válasz: 1 pontot kap a vizsgázó, ha világosan megfogalmazza, hogy a két fogalom a 
jelenetek eltérő típusait jelöli. További 1-1 pontot kap abban az esetben, ha helyesen 
fogalmazza meg, hogy a fordulattípusú jeleneteknek közvetlen hatásuk van a 
cselekménymenetre, a film drámai szerkezetére, míg az epizódtípusú jeleneteknek nincs 
közvetlen hatásuk a cselekmény menetére, az epizódok a cselekményvilág leírását szolgálják, 
a  szereplők karakterét finomítják, cselekedeteik motivációját világítják meg. 
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5.           2 pont 
Rendezze az összetartozó fogalmakat egy-egy csoportba, és  
nevezze meg a csoportokat! 
 
vígjáték, budapesti iskola, thriller, német expresszionizmus, 
burleszk, neorealizmus, szovjet avantgárd, western  
 
 
 

1. csoport megnevezése: ……………………………………………………………     
1. csoportba sorolt fogalmak:   
  ……………………………………………………………………………………                        
     

 

 
 

2. csoport megnevezése: ……………………………………………………………     
2. csoportba sorolt fogalmak:   
……………………………………………………………………………………… 
                                                      

 
Helyes válasz: a vígjáték, a thriller, a burleszk és a western filmműfaj, a német 
expresszionizmus, a neorealizmus, a budapesti iskola és a szovjet avantgárd filmstílus.  
1-1 pontot kaphat a vizsgázó, amennyiben helyesen csoportosítja és nevezi meg a 
szakkifejezések két halmazát. Csoportonként bármilyen hiba vagy hiányosság (nem teljes 
csoport kialakítása, valamely címke más csoportba sorolása, helytelen csoportmegnevezés) 
esetén a vizsgázó nem kaphatja meg az adott csoport helyes besorolásáért járó pontot. 
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SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT (maximum 25 pont) 
 
1.            1 pont 
Állapítsa meg a részlet alapján, mire vonatkozik a következő megnevezés:  
Borgova 2! 
 
Helyes válasz: a (bánya)telep neve Borgova 2, ahova Weisz Gizella megérkezik a busszal, s 
amelynek a részlegét majd vezetnie kell.  
(A válasz elfogadható, ha a vizsgázó egyértelműen beazonosítja, hogy a telep nevéről van 
szó.) 
 
2.           2 pont 
Nevezze meg (írja körül) időrendi sorrendben az összes személyt, akivel a  
főszereplő, Weisz Gizella kapcsolatba kerül a részletben! 
 
Helyes válasz: (ebben a sorrendben) a sofőr; a telepvezető; az asszony a törülköző 
vételezésénél; a kantinosnő; a hajtányvezető. 
A vizsgázó 1 pontot kap, ha legalább négy személyt helyesen nevez meg az ötből, további 1 
pontot pedig akkor, ha a személyek megjelenési sorrendjét is hibátlanul tünteti fel. 
 
3.           2 pont 
„Szóval telefonálna valakinek. Persze, hogy lehet!” – mondja a telepvezető.  
Ám Weisz Gizella mégsem telefonál senkinek.  
Fogalmazza meg röviden, miért nem!  
Ennek alapján értelmezze az epizód metaforikus, képletes jelentését!   
 
Helyes válasz: Weisz Gizella azért nem telefonál, mert nem beszélhet azzal, akit hívni akar. 
Vagyis a telepvezető állításával szemben mégsem telefonálhat. Csak írásos üzenetet hagyhat 
egy füzetben, amit a telefonos kisasszony másnap reggel továbbít majd. 
 
A vizsgázó 1 pontot kap abban az esetben, ha a válaszból egyértelműen kiderül, hogy a 
telepvezető állításával szemben a telefont Weisz Gizella nem használhatja, mondandóját 
írásban kell rögzítenie, amit majd továbbítanak. 
További 1 pontot akkor kap a válaszadó, ha az epizód metaforikus értelmezésére az alábbi 
vagy más hasonlóan érvényes értelmezéssel szolgál: 
–  az epizód a diktatúra metaforája; 
–  az epizód egy olyan világról mesél, amelyben a szavak (fogalmak) – ezúttal a  
    telefonálás – jelentése megváltozott; 
–  az epizód metaforikusan arról mesél, hogy Weisz Gizella egy olyan világban jár,  
    amelyben minden közlendőjét és minden kapcsolatát ellenőrzik.  
    
4.            6 pont 
a) Állapítsa meg, hogy a látott részlet a film elbeszélő szerkezetének mely  
    nagyobb szerkezeti egységéhez tartozhat! (1 pont) 
b) Állítását két érvvel bizonyítsa! (2 pont) 
 
c) Állapítsa meg, hogy a látott részlet fordulat-típusú vagy epizód-típusú  
    jeleneteket tartalmaz-e! (1 pont) 
d) Állítását két érvvel bizonyítsa is! (2 pont) 
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Helyes válasz: 
a) 1 pont adható, ha a vizsgázó helyesen jelöli meg, hogy a látott részlet a történet    
    kibontakozásához tartozhat. 
b) 1-1, összesen 2 pont adható a következő vagy a részlet jelzéseivel igazolható egyéb érvényes  
    megállapításokra: 
–  a főszereplőt a részlet elején utazás közben egy buszon látjuk meg. Hamarosan kiderül,  
    hogy a telep, ahova a busszal érkezik, csupán egy közbülső állomás. Tehát a főhős valahonnan  
    (egy számára ismert világból) elindult és valahova (egy ismeretlen világba) tart;  
–  az utazás motívuma a történetmesélés során igen gyakran a szereplők kiinduló viszonyainak    
    megváltozását, átalakulását jelentő motívum;  
–  Weisz Gizella elnyert pályázatról beszél a részlet elején a buszsofőrrel lefolytatott  
    párbeszédben: a sikeres pályázat a telepre érkezés előzménye, oka lehet;          
–  a telepen várták Weisz Gizellát, a telepvezető tudott az érkezéséről és információkkal  
    rendelkezik korábbi életéről is; 
–  a főszereplő várakozással és kíváncsisággal érkezik a telepre, és úgy is távozik onnan a részlet    
    végén – érzelmileg tehát a telepen tett átmeneti látogatása semmit nem zárt le benne. 
c) 1 pont adható, amennyiben a vizsgázó helyesen jelöli meg, hogy a részlet kizárólag epizód- 
    típusú jeleneteket tartalmaz. 
d) 1 pont adható, amennyiben a vizsgázó válaszából egyértelműen kiolvasható, hogy tisztában  
    van az epizodikus jelenetszervezés lényegével, vagyis hogy az ilyen jeleneteknek nincs    
    közvetlen hatása a cselekmény menetére, szerepük a szereplők jellemzésében, lelkiállapotuk  
    részletezésében és a környezet részletezőbb leírásában – egyszersmind a fordulatok  
    előkészítésében, hitelesítésében van. 
További 1 pont adható, amennyiben a vizsgázó válaszában szerepel a következő valamelyik, vagy 
a részlet jelzéseivel igazolható egyéb érvényes megállapítás: 
–  a részletben a főszereplő helyzetében nem következik be alapvető változás: a bányatelepi    
    megálló csak közbülső állomás útjának valódi célja felé; 
–  a részlet felkészülés: a főszereplő lelkierejét próbára tevő előzetes megpróbáltatások  
    sorozatának bemutatásán keresztül egyre jobban megismerjük Weisz Gizella személyiségét és   
    egyben azt a világot, ahova érkezett; 
–  a részletben nincs nyílt konfrontáció: a főszereplő a nyomasztó körülmények és a  
    telepvezető fenyegető viselkedése ellenére sem változtat eredeti szándékán, sem alapvetően    
    derűs, engedelmes, szelíd hozzáállásán – vagyis a cselekmény menetére az események nem   
    hatnak közvetlenül. 

 
Amennyiben a vizsgázó a c) kérdésre (helytelenül) oly módon válaszol, hogy a részlet 
fordulat-típusú jeleneteket tartalmaz, és ezt a d) pontban azzal indokolja, hogy a főhős 
életében alapvető fordulat áll be, mivel szabadságát súlyosan korlátozzák, lényegében fogoly 
lesz – a két részkérdésre összesen 1 pontot kaphat (mivel felismeri a szituáció lényegét, ám 
helytelenül alkalmazza a filmnyelvi fogalmakat). 
 
5.           2 pont 
Értelmezze a részletből kiolvasható verbális és metakommunikációs utalásokat,  
majd érveljen az alábbi kijelentések mindegyike mellett!  
A megállapításokat két-két megfigyeléssel igazolja! 
 
a) Weisz Gizella karrierje emelkedik. 
b) Weisz Gizella karrierje derékba tört. 
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Helyes válasz: 
a) A vizsgázó 1 pontot kaphat abban az esetben, ha az alábbi  vagy más helyes, a részlet  
    alapján igazolható megfigyeléssel érvel a kijelentés igazsága mellett: 
–  „Pályázatot nyertem” – mondja az asszony – vagyis elérte, amit akart; 
–  „A részleg, amit vezetni fog…” – említi a telepvezető – vagyis Weisz Gizella immár vezető   
    lesz, nem beosztott; 
–  Weisz Gizella lelkesedése töretlen: noha tárgyait elkobozzák, telefonálni nem engedik,  
    intim szféráját bemocskolják, mégis mosolyog még a hajtányon is – vagyis a dolgok menete  
    végső soron rendben van, halad a kitűzött cél felé; 
b) A vizsgázó további 1 pontot kaphat abban az esetben, ha az alábbi vagy más helyes, a   
    részlet alapján igazolható megfigyeléssel érvel a kijelentés igazsága mellett: 
–  „Mit a fenét csinált, hogy pont ide helyezték?” – kérdezi a buszsofőr, mintha büntetnék a  
    nőt;   
–  a telepet vezető férfi majdhogynem úgy bánik vele, mint a börtönőr a fogollyal: kutat a  
    táskájában, elkobozza a tárgyait, az intim terébe hatol;  
–  nyilvánvalóvá válik, hogy a részleg, ahová küldik az asszonyt, a telepnél is rosszabb: ott  
    meg akar majd enni mindent, amit itt lát, hajtánnyal lehet csak megközelíteni. 
  
6.            2 pont 
Nevezzen meg legalább négy olyan cselekményelemet, amely arra utal,  
hogy a részletben látható jelenetek során Weisz Gizella magánszférája sérül! 
 
Helyes válasz pl.: 
–  a nő nem telefonálhat; 
–  a telepvezető elkobozza a könyveit; 
–  a telepvezető megmotozza; 
–  a férfi kitépi a címkét a nő fehérneműjéből, megrongálja tulajdonát; 
–  a férfi hozzáér a nőhöz, bábuként rántja fel, a ruhája alá nyúl; 
–  a telepvezető sokat tud a nő helyzetéről, családjáról, férjéről. 
 
A vizsgázó két helyes válaszra kaphat 1 pontot, további két helyes válaszra újabb 1 pontot 
(vagyis egy helyes válasz 0, kettő vagy három helyes válasz 1 pontot ér, négy vagy több helyes 
megfigyelés 2 ponttal jutalmazandó). 
  
 
7.           2 pont 
 Soroljon fel a főszereplőre jellemző két olyan szokást, jellemvonást,  
melyek Weisz Gizella különlegességét, a telep durva világától elütő  
karakterét bizonyítja!   
 
Helyes válasz: 1-1, összesen 2 pont adható a következő vagy a részlet jelzéseivel igazolható 
egyéb érvényes megállapításokra: 
–  a durva és lehangoló környezet és bánásmód ellenére végig megőrzi kíváncsiságát és  
    nyitottságát, hiszen a hajtányon  is várakozóan figyeli a tájat; 
–  a közvetlen fenyegető magatartásra ( személyi motozás) sem válaszol nyílt lázadással  
    vagy szembefordulással, végig megőrzi empatikusságát, nyitottságát; 
–  állandó kommunikációs készenlét van benne, igyekszik (legalább gesztus, mimika révén) a felé   
    irányuló ingerekre azonnal és pozitívan reagálni; 
–  Weisz Gizella metakommunikációja és beszédmódja egyaránt pozitív és derűs gondolkodásról    
    árulkodik (nemigen emeli fel a hangját, szinte mindig mosolyog és kevéssé tiltakozik) annak  
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    ellenére, hogy folyamatosan megalázzák;   
–  Weisz Gizella olvasó ember egy olyan világban, ahol ez láthatóan gyanús;  
–  Weisz Gizella nem iszik és nem dohányzik, márpedig ebben a világban a telepvezető szerint    
    ez nélkülözhetetlen. 
 
 
8.             4 pont 
„A telepvezető és Weisz Gizella kommunikációja ambivalens,  
ellentmondásos.”  
Értelmezze a fenti kijelentést, és igazolja azt a két karakter szerepjátékának 
jellegzetességeivel!  
Válaszát mindkét szereplő esetében két-két megfigyeléssel támassza alá!  
 
Helyes válasz: amennyiben a két szereplő kommunikációját legalább két helyes megfigyelés 
alapján helyesen elemzi a vizsgázó, válaszára 2-2 pontot kaphat pl. a következők szerint: 
A kommunikáció ambivalens, mivel a telepvezető esetében nagyon erős ellentmondás van a 
mondandó udvarias megfogalmazása és higgadt hangvétele, valamint a tettek és a gesztusok 
erőszakos, a hatalommal visszaélő mivolta között.  Ugyanígy ellentmondásos Weisz Gizella 
szavainak és testbeszédének derűs, mosolygós, sőt készséges kommunikációja azokban a 
helyzetekben, amikor egyértelműen megalázzák, s amikor ösztönös mozdulatai és hangszíne 
cáfolja szavai értelmét, és azt, amit tesz. Vagyis:  
–  a férfi szavai alapvetően udvariasak, sőt helyenként szinte filozofikusak („Az idő, mint  
    tudjuk, mindig rövid.”), hangja –általában –  higgadt; 
–  a telepvezető gesztusai – szavaival ellentétben – gátlástalanok (nincs tekintettel a másik  
    önérzetére, intim terére, tárgyként kezeli a nőt, alárendeltként, megalázza, pl. feltúrja a   
    táskáját, a testéhez nyúl, emelgeti, „pakolja” ide-oda, a fehérneműjét fogdossa és  
    szagolgatja, füttyent az asszonynak, mint egy kutyának, az intim terébe hajol); 
–  a nő lelkesen, lendületesen érkezik, szavai és testbeszéde harmonikus, udvarias és  
    készséges, a férfi határátlépéseire csupán a hangszíne, a tekintete és önkéntelen mozdulatai  
    reagálnak („Mit mondjak? Nézze meg.” –  a karok kitárása, a száj elé rántott kéz, mintha  
    öklendezni akarna, az összeszűkülő szem, a tekintet szomorúsága a kényszeresen mosolygó  
    száj felett árulkodik arról, mennyire nincs rendben semmi, ugyanakkor megtartja a szavak  
    finomságát, látszólag készségesen rohan a férfi nyomában, nem áll ellen a telepvezető  
    akaratának). 
Amennyiben a vizsgázó megfigyelései helyesek, de a válaszból nem derül ki, hogy a 
kommunikáció miért ambivalens, úgy a feladatra szerzett pontszámból egy pontot le kell 
vonni. 
 
9.            4 pont 
„Még mindig szép vagyok” 
Értelmezze a feliratot annak megjelenési helye, tartalma és a szövegkörnyezet  
alapján! Érvelésében támaszkodjon a környezet leírására, másrészt a főszereplővel  
történt eseményekre! 
 
Helyes válasz: 1 pontot kap a vizsgázó, ha helyesen jelöli meg, hogy a feliratot a fürdő-
jelenetben a tönkrement tükör tetején olvashatjuk.  
További 1-1-1, azaz három pontot kaphat a vizsgázó az értékelő tanár megítélése szerint, ha a 
válasz tartalmazza az alábbi elemeket vagy más hasonlóan érvényes értelmezést: 
–  a felirat annak a bizonyítéka, hogy a koszos, lepusztult, tönkrement környezettel szemben  
   mennyire fontos a szép, hogy a szépség még nem veszett ki a világból; 
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– a felirat a testiségre való utalás egy olyan világban, amelyben a testiségről nem  
   beszélnek;  
– a felirat annak a bizonyítéka, hogy a diktatúrában is meg lehet őrizni valamit az  
   egyéniségből; 
– a felirat annak a bizonyítéka, hogy ebben a világban mindenki egyedül van, végtelenül  
   magányos; 
– a felirat sajátosan kódolt üzenet, titkos felhívás arra, hogy aki olvassa és megérti, az  
   keresse meg azt, aki odaírta.  
  
 
MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 
 
Figyelje meg alaposan a mellékelt képeket, és állapítsa meg, hogy milyen problémára  
hívják fel a figyelmet!  
 „Foglyul ejtett közönség?” címmel írjon rövid elemző esszét, melyben a cím  
alapján vázolja a kifejtendő problémát, majd a képek elemzésére és  
médiaismereti tájékozottságára alapozva fejtse ki álláspontját!  
A képelemzést legalább négy megfigyeléssel, médiaismereti tanulmányaira  
alapozott érvelését legalább 5 észrevétellel támassza alá! 
 

   
 

 
Helyes válasz: 
A vizsgázó 1 pontot kaphat, amennyiben helyesen vázolja a kifejtendő problémát, miszerint 
sokan a médiaszöveget fogyasztó közönséget – s azon belül a gyerekeket különösen is – 
veszélyeztetettnek látják. 
 
A helyes érveléshez szükséges tájékozottságot további maximum öt ponttal értékelheti a 
javító tanár az alábbi ismeretek (vagy más, hasonlóan releváns ismeretanyag) alkalmazása 
esetén. 



 

írásbeli vizsga 0912 9 / 9 2010. május 20. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Minden helyes észrevétel 1 pontot ér, de maximum öt észrevétel vehető figyelembe az 
értékelés során: 
–  a közönség szerepét számos médiaelméleti modell passzívnak tekinti; 
–  a médiaszöveg-fogyasztásra szánt idő fokozatosan emelkedik, a szabadidő eltöltésének  
    minden egyéb módjához képest szélsőségesen dominálja az időmérleget; 
–  a médiaszövegeket eluralja az erőszakos tartalom, amely számos negatív  
    következménnyel járhat; 
–  a túlzott médiahasználat számos elméletalkotó szerint  uniformizálja a befogadók tömegét,  
    akik ezáltal jórészt elveszítik kulturális identitásukat; 
–  a reklámipar kiemelt célközönsége a kisgyermek, aki a védtelen fogyasztó prototípusa; 
–  a túlzott médiaszöveg-fogyasztás egészségügyi szempontból is rendkívül káros, mert  
    krónikus mozgáshiányt, s ebből eredően komoly egészségkárosodást eredményezhet; 
–  a túlzott médiaszöveg-fogyasztás azt eredményezi, hogy a befogadó olyannak lássa a  
    valóságos világot, mint amilyennek azt a média mutatja, reprezentálja a számára; 
–  a közönség szerepét az elméletek egy része aktívnak tekinti, a média befolyásolási  
    potenciálját pedig alacsonynak; 
 
További 1-1-1-1, de maximum négy pontot (érvényes megfigyelésenként 1 pontot) kaphat az a 
vizsgázó, aki az érvelésben helyesen értelmezi a mellékelt képeket pl. a következő vagy más 
hasonlóan érvényes megfigyelés alapján: 
–  a tévéfej utal arra, hogy ez a figura már a tévén keresztül, a tévé szemével látja és a  
    tévé fülével hallja a világot; 
–  a fegyvert idéző kéz a felemelt mutatóujjal a tévéerőszakra utal; 
–  a figura fémszobor mivolta a mozdulatlanságra, a helyhez kötöttségre utal; 
–  a távirányító az állandó csatornaváltásra utal, arra, hogy a figura mindig a szenzációt  
    akarja látni; 
–  a reklámlogókkal felmatricázott csecsemő arra utal, hogy a média már a  
    csecsemőkortól megcélozza a fogyasztót az emberben, aki ettől vidámnak tűnik; 
–  bizonyos logók azt jelezik, hogy a reklámozók akkor is „megtalálják” a fogyasztót, ha  
    az általuk kínált termék az ő számára érdektelen (mint pl. a motorolaj vagy a benzin a   
    csecsemőnek). 
 
A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, megfigyelések, ismeretek alapján történő 
érvelés-bizonyítás, konklúzió) 3 pont adható. 
Az önálló megfigyelések felvetése és azok minősége további 2 ponttal értékelendő.  
 



<<
  /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


