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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelő tanárok részére) 

 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott 
pontszámok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol 
erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 

 

Javítással kapcsolatos tudnivalók: 

1. Kérjük, hogy piros tollal javítson! 

2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden helyes válaszhoz egy pipát kell írni, egy pipa egy 
pontot ér. Fél pont nem adható. 

3. A kérdéseknél elhelyezett táblázat cellájába írja be a kérdéshez adott helyes válaszok 
(pipák) pontszámát! A pontszámot pirossal írja be! 

4. A tesztjellegű feladatoknál nem kaphat pontot a vizsgázó, ha több próbálkozása volt 
a megoldással kapcsolatban és nem egyértelmű a jelölése. 

5. Amennyiben a tesztjellegű feladatoknál több válaszlehetőséget is jelöl a vizsgázó, nem 
kaphat pontot az adott feladatra. 

6. A szöveges feladatok esetében ahol több helyes választ is tartalmaz az útmutató, ott 
bármelyik teljes pontszámmal elfogadható. 

7. Az összesítő táblázatba kérdésenként pirossal írja be az elért pontszámot! A végén 
összesítse azokat, és írja be az összes pontszámot is! 
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Tesztjellegű feladatok 
1. feladat  1 pont 
 
Aláhúzással jelölje meg az alábbi kérdésre a helyes választ!  
Az alábbi állítások közül melyik NEM jellemző a nagy farizomra (musculus gluteus maximus)? 

A. A csípőízület nagy feszítője révén az egyenes testtartás legfőbb biztosítéka. Lépcsőn 
járáskor, illetve emelkedőn felfelé és lefelé haladáskor működik az izom a 
legerőteljesebben.  

B. A gluteus maximus izom akkor is erőteljesen működik, amikor zárt állásban 
előrehajlunk, majd ebből a helyzetből felegyenesedünk. 

C. A nagy farizom nem vesz részt a medence helyzetének stabilizálásában. 

D. Az izom alsó rostjai a comb közelítésében (adductio) is részt vesznek. 

E. Beidegzését a nervus gluteus inferior végzi. 

F. A kieső izomműködés estén a sportoló nem tud lépcsőn vagy emelkedőn közlekedni. 

 
2. feladat  1 pont 
 
Aláhúzással jelölje meg az alábbi kérdésre a helyes választ!  Az alábbi állítások közül melyik 
NEM jellemző a máj működésére? 

A. A szénhidrát-anyagcserében feladata a normális vércukorszint fenntartása, a 
glikogénlebontás (glikogenolízis), a glükóz szintézise hosszú éhezés során nem 
szénhidrát-alapanyagokból, a glikogénszintézis (glikogenezis), a fruktóz, galaktóz 
glükózzá alakítása. 

B. A fehérje-anyagcserében részt vesz a plazmafehérjék, véralvadási faktorok 
előállításában, az ureaszintézisben, az aminosav-anyagcserében, valamint a K- 
vitaminfüggő faktorok termelésében. 

C. A máj zsíranyagcserében betöltött szerepe is szerteágazó. Feladata a zsírsavszintézis és 
-lebontás, a koleszterinszintézis és -kiválasztás, a lipoproteinek szintézise, a 
ketogenezis.  

D. Két legfontosabb hormonja az inzulin és a glukagon. 

E. Hormonok és vitaminok anyagcseréjében, toxikus anyagok lebontásában, 
immunrendszeri feladatokban, a vas és réz anyagcserében, valamint a bilirubin- 
anyagcserében is nélkülözhetetlen szerepe van. 
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3. feladat  1 pont 
 
Aláhúzással jelölje meg az alábbi kérdésre a helyes választ!  
 
NEM tartozik az edzéselmélet kialakulásának fázisai közé a(z) … 

A. a kutatási eredmények és ismeretek, és a gyakorlati tapasztalatok összekapcsolása.  
B. a gyakorlati tapasztalatok tudományos szintű általánosítása. 
C. a teljesítmény-összetevők fejlesztése és az edzésrendszerek összekapcsolása. 
D. tudományos (kísérleti) kutatási eredmények és ismeretek felhasználása. 

4. feladat  1 pont 
 
Aláhúzással jelölje meg az alábbi kérdésre a helyes választ! Az alábbi állítások közül melyik 
NEM tartozik a gyakorlat bemutatásának fő jellemzői közé? 
 

A. Tanári feladat. 
B. Célja a feladat megértése. 
C. Célja a helyes mozgásképzet kialakítása. 
D. Célja a tanulók motiválása.  
E. Fontos, hogy minden bemutatás technikailag helyes legyen. 
F. A tanítványok a látott képi élményt rögzítik és próbálják meg utánozni.  
G. A bemutatást a tanár helyett egy ügyes tanuló is megteheti, amennyiben képes a 

helyes mozgás végrehajtására. 

 
5. feladat  1 pont 
 
Nevezze meg, mi a közös az alábbi helyzetekben!  
 
 
    
 

          

 
 
 
 

 
 

     
 
 

    

 
 

      

 
Közös jellemző: Az ábrákon látható alapformák támaszhelyzetek. 
 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! 
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6. feladat  3 pont 
 
Aláhúzással jelölje meg az alábbi kérdésre a három helyes választ! 
 
Az alábbiak közül melyek tartoznak a versenyhelyzettel kapcsolatos konfliktusok közé? 
 

A) A nézők előtti szereplés miatti bizonytalanság. 
B) A verseny bizonytalan kimenetele miatti feszültség. 
C) A nem megfelelő hőmérséklet teljesítménycsökkentő hatása. 
D) A verseny előtti várakozási feszültség. 
E) A nem megfelelő étkezés bizonytalansága. 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. Helytelen válasz esetén pontlevonás jár. Negatív pontszámot 
nem kaphat a vizsgázó. 
 

7. feladat  3 pont 
 
Aláhúzással jelölje meg az alábbi kérdésre a három helyes választ!  
 
Az alábbiak közül melyik a relatív testzsírtartalom becslésére kifejlesztett módszer? 
 

A) Az EKG analízis. 

B) A bioelektromos impedanciaanalízis. (BIA) 
C) A spirométerrel történő mérés. 

D) A bőrredők mérése alapján történő kalkuláció. 
E) DEXA testösszetétel-mérés 

Minden helyes válaszért 1 pont adható. Helytelen válasz esetén pontlevonás jár. Negatív 
pontszámot nem kaphat a vizsgázó. 
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8. feladat  3 pont 
Az alábbi képen egy gimnasztikai gyakorlatot lát. Ismertessen három olyan változtatást 
(módosítást), ami jelentősen megváltoztatja a gyakorlat hatását és nehézségi fokát!  

 
• Kéziszer a kézben (kézi súlyzó, medicinlabda, súlyzó tárcsa). 
• Szökdelés térdfelhúzással. 
• Szökdelés 180 fokos fordulattal. 
• Szökdelés karlendítéssel. 
• Szökdelés boka-összeérintéssel a pad fölött. 

Minden helyes válasz egy-egy pont. Többletpont nem adható. Bármely, a megoldásban nem 
szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz elfogadható! 
 
9. feladat  5 pont 
 
Írja a bal oldali fogalmak melletti oszlopba a tartalmilag odaillő, jobb oldali oszlopban felsorolt 
fogalmak betűjelét!  
 

C Előre szaltó  A Aerob zóna  
E Az edzés terjedelme B Anaerob zóna 
A 70-80% intenzitás C Zárt készség 
B 80-90% intenzitás D Intenzitás 
D Külső terhelés E Mikrociklus 

 

Mindegyik fogalomhoz csak egy helyes válasz tartozik. Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 

10. feladat  5 pont 
 
Írja a dőlt betűvel jelzett fogalmak melletti oszlopba a tartalmilag odaillő, jobb oldali oszlopban 
felsorolt fogalmak betűjelét!  
 

D Gyűrűs molekula A Véralvadás 
C Rekeszizom  B Fermentáció 
A Kalcium C Donners-modell 
E Szűrletképzés D Globin 
B Pasteur-effektus E Aktív transzport 

 

Mindegyik fogalomhoz csak egy helyes válasz tartozik. Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
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11. feladat  4 pont 
 
Egészítse ki az orrüreg feladatait az alábbi felsorolásban!  
 
Az orrüreg feladatai: 

1. Nyugodt légzés esetén a levegő az orrüregen keresztül áramlik. 
2. Az áthaladó levegő felmelegítése (bő vérellátás). 
3. Az áthaladó levegő nedvesítése (mirigyek). 
4. Az áthaladó levegő pormentesítése (szőrzet, csillózat). 
5. Szaglás. 
6. Részt vesz a hangképzésben (rezonátorüreg). 

 
Minden helyes válasz egy-egy pont. Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp 
fogalmazott, szakmailag helytálló válasz elfogadható!  

 
Az alábbi táblázatban a fogyatékossággal élők felosztását látja. Egészítse ki a táblázatban 
szereplő fogyatékossági típusokat az adott típushoz tartozó csoportok segítségével!  
 
A fogyatékosság típusa Az adott típushoz tartozó csoportok 
látássérültek Vakok, gyengénlátók 
mozgássérültek Bénultak, amputáltak, idegrendszeri károsultak 
halmozott fogyatékosok Siketvakságban szenvedők 
értelmi sérültek Down-kórosok 
szervátültetettek Vese átültetésen átesettek 
hallássérültek Siketek, nagyothallók 

 
Minden helyes válasz egy-egy pont. Egy pont csak a típus és példa megnevezésével adható. Fél 
pont, többletpont nem adható. 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz 
elfogadható!  
 
 
  

12. feladat  4 pont 
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Az alábbi táblázatban az ízületek osztályozása látható. Egészítse ki a táblázat üres celláit! 
 

Ízület típusa Megnevezés Elhelyezkedés 

egytengelyű ízület 

hengerízület vagy 
forgóízület 

atlasz és axis csigolyák 
között 

csuklóízület térd 

kéttengelyű ízület 

tojásízület csukló 

nyeregízület 
a hüvelykujj 
kézközépcsontja és 
kézközépcsontja között 

soktengelyű ízület gömbízület váll 

 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. Többletpont nem adható. Bármely, a megoldásban nem 
szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz elfogadható!  
 
14. feladat  4 pont 
 
Az alábbi táblázatban a vázizomrostok egyes típusainak tulajdonságai láthatók. Egészítse ki a 
táblázat üres celláit! 
 

Tulajdonság 
Rosttípus 

I. (ST) II.A (FT 1) II.X (FT 2) 

Szín vörös vörös-fehér fehér 

Energianyerés típusa aerob aerob-anaerob anaerob 

Összehúzódás lassú gyors gyors 

Fáradási jelleg ellenálló ellenálló fáradékony 

 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. Többletpont nem adható.  
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz 
elfogadható!  
  

13. feladat  4 pont 
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15. feladat  5 pont 
 

Az alábbi állítások a torna és a judo mozgásanyagával kapcsolatosak: 

A) A torna mozgásanyagára igaz. 
B) A judo mozgásanyagára igaz. 
X) Egyikre sem igaz. 

 
Írja az adott válasz megfelelő betűjelét az állítások után!  
 
 

1. A képzés egyik fontos célja a taktikai ügyesség megszerzése. B 

2. A mozgásanyag végrehajtását csak szerzett tulajdonságok befolyásolják. X 

3. Folyamatos döntési helyzetben van a sportoló, fontos információforrás az 
érzékelés, észlelés. 

B 

4. Elsődleges képzési cél a technikai kivitelezés magas színvonalának elérése. A 

5. Viszonylag állandó környezetben zajlik a mozgások végrehajtása. A 

 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
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16. feladat  5 pont 
 
Az alábbi ábrán egy Venn-diagramot lát. A két halmaz a következő terápiás kezeléseket jelöli: 
 

A: {manuálterápia} 

B: {elektroterápia} 

 
Írja az ábra alatt látható állítások sorszámát a halmazábra megfelelő részébe!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Leggyakoribb célja a fájdalom csökkentése, általában kisfrekvenciás kezelésekkel. 
2. A támasztó- és mozgatórendszer visszafordítható rendellenességeinek felmérésére és 
kezelésére szolgáló, kézzel végzett eljárás. 
3. Célja az izomzat lazításával, az ízületek merevségének oldásával a végtagok és a gerinc 
mozgásának, eredeti dinamikájának helyreállítása. 
4. Csak képzett szakemberek végezhetik. 
5. Egyik típusa az iontoforézis. 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
  

1. 2. 

3. 
4. 

5. 
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17. feladat  5 pont 
 
Egészítse ki a szöveg hiányos részeit a szöveg alatti táblázatban megadott lehetőségek közül!  
 
A piramismódszer nem a kezdő testépítőknek való. A piramismódszer több szempontból is 

előnyös. Növelheted vele az erőt, az állóképességet és az izomtömeget is. A piramismódszerben 

a(z) terhelés változó jellegű. Ezt a módszert többféle gyakorlatnál, lényegében szinte minden 

gyakorlatnál lehet alkalmazni. Guggolásnál, fekvenyomásnál, felhúzásnál, 

bicepszgyakorlatoknál, döntött törzsű evezésnél, az oldalsó delta edzésekor, például 

oldalemelésnél is. A lehetőségek száma nagy - és éljünk is vele! 

Háromféle piramismódszer létezik: 

1. Növekvő piramis: 

Ennél a variációnál kisebb súlytól haladunk a nagyobb súly felé, közben a súlyokkal végzett 
ismétlésszámok csökkennek. 

2. Csökkenő piramis: 

A csökkenő piramis esetében a(z) súly mennyisége csökken, míg a(z) ismétlésszám nő. 

3. Növekvő és csökkenő piramis: 

70 kg-80 kg-85 kg-90 kg-85 kg-80 kg-70 kg. Az ismétlésszámok értelemszerűen a fenti két 
módszer alapján állíthatók be. Tehát 12 ism.-8-10 ism.-6 ism.-4 ism-6 ism.-8-10 ism.-10-12 
ism. 

az ismétlésszám nő az ismétlésszám 
csökken 

a súly mennyisége 
csökken haladó 

a terhelés állandó csökkennek a terhelés változó növekszenek 

 nem a kezdő a súly mennyisége 
nő  

 
Minden helyes kiegészítés 1 pontot ér. 
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18. feladat  5 pont 
 
Egészítse ki a szöveg hiányos részeit a szöveg alatti táblázatban megadott lehetőségek közül!  
 
A proprioceptorok az izmokban, inakban, ízületi tokokban, szalagokban található receptorok, 

melyek a testhelyzet és a mozgatószervek érzékelésében játszanak szerepet. A kapott 

információt az agyba továbbítják, ahonnan aztán az izmokba érkezik a „parancs”, melynek 

eredményeként a mozgáskorrekció megtörténik. A propriocepció tehát az ízületek 

helyzetének, állásának érzékelése, vagyis az egyensúly és a testérzékelés kombinációja. Fontos 

szerepe van az ízület védelmében és dinamikus stabilitásában, ami a(z) agonista és antagonista 

izmok együttműködésének eredménye. 

A propriocepció és a(z) kinesztézis között az a különbség, hogy míg a kinesztézis (az ízületek 

elmozdulásának és gyorsulásának érzékelése) tudatos reakció egy bizonyos helyzetre, a 

propriocepció nem akaratlagosan szabályozott folyamat. A két mechanizmus együtt teszi 

lehetővé a testrészek és az egész test hatékony, harmonikus és biztonságos mozgását. 

 

kinesztézis akaratlagosan receptorok térérzékelés 

neuronok agonista és 
antagonista szinergista nem akaratlagosan 

 prepriocepció propriocepció  

 
Minden helyes kiegészítés 1 pontot ér. 
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Szöveges feladatok 
 
1. feladat  2 pont 
 
Határozza meg az antidiuretikus hormon (ADH, vazopresszin) pontos raktározási helyét és a 
szervezet működésében játszott legfontosabb szerepét! 
 
A raktározás helye: Az agyalapi mirigy hátulsó lebenyében raktározódik. 
Szerepe: A vízvisszaszívásban játszik szerepet. 
 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. Többletpont nem adható.  
Amennyiben a vizsgázó nem nevezi meg a hátulsó lebenyt, az 1 pont nem adható meg erre a 
válaszra. Ezen kívül bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, 
szakmailag helytálló válasz elfogadható! 
 
2. feladat  3 pont 
 
Sorolja fel, hogy az akcióspotenciál-hullám terjedése során az ionok áramlása a neuron-
membránon keresztül mely csatornákon történik! 
 
1. Nátrium-kálium pumpa  
2. Nátrium csatornák  
3. Kálium csatornák 
 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. Többletpont nem adható.  
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz 
elfogadható! 
 
3. feladat  3 pont 
 
Sorolja fel a Selye-féle általános adaptációs szindróma (GAS) három fázisát! 
 

1. Alaram- (vész) reakció  
2. Aktív ellenállás  
3. Kimerülés vagy halál 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. Többletpont nem adható.  
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz 
elfogadható!  
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4. feladat  6 pont 
Az alábbiakban egy férfiaknak szánt edzésterv részlete látható. 

Tanulmányozza a leírást, és válaszoljon a kérdésekre! 

„Felsőtest 1: 
1. Fekvőtámasz 
2. Húzódzkodás 
3. Tolódzkodás 
4. Szűk fogású húzódzkodás 
5. Plusz: Plank 

 
Minden gyakorlatot a teljes kimerülésig kell csinálni, de ügyelve a pontos kivitelezésre és a 
koncentráltabb gyakorlatvégrehajtásra. 6 sorozatot csinálj minden gyakorlatból, melynek  
specialitása az, hogy az első sorozat után jöhet 10 másodperc pihenő, majd a következő körök 
között 20-30-40-50 másodperc, és végül 1 perc. A plusz feladatsor pedig egy statikus gyakorlat 
következik, amit 6 szériában kell megoldanod, persze végkimerülésig. 
 
Felsőtest 2 (súlyzóval végzett gyakorlatsor): 

1. Fekvenyomás 
2. T-rúd evezés 
3. Mellről nyomás 
4. Álló bicepsz 
5. Homlokból nyomás 

 
Elsősorban a fekvenyomást célszerű a testsúlyod 60%-ára beállítani, majd arra törekedni a 
hetek alatt, hogy elérhesd azt a szintet, amivel a saját testsúlyodat mozgatod meg a padon. 
A többi gyakorlat ellenállását pedig a fekvenyomásnál használt súlyhoz kell igazítanod: 

• A T-rudas evezésnél 70%-a a fekvenyomáshoz képest, 
• mellről nyomásnál 45%, 
• álló bicepsz esetén 40% 
• a homlokból nyomásnál pedig 30%. 

 
Alsótest (dinamikus gyakorlatsor): 

1. Felugrás (közepes-mély guggolásból felugrás erőteljesen mély tompítással) 
2. Fekvő combhajlító 
3. Padról ugrás (padról vagy székről elrugaszkodás az egyik lábbal, majd érkezés a másik 

lábra) 
4. Pattogás (erőteljes pattogás nyújtott lábbal, főként a vádli izomzatait használva) 
5. Álló vádli váltott lábbal 

 
Az alsótest napok főként dinamikus gyakorlatokból állnak. Itt is marad a 6 széria, viszont 
speciálisabbak már az ismétlésszámok. Vegyük sorra: 

• Felugrás: az első 3 sorozat 10-20-25 ismétlés legyen 10-20-40 másodperc pihenővel, 
majd a maradék 3 széria teljes kimerülésig tartó ugrássorozat lesz, 1 perc pihenőidővel. 

• Fekvő combhajlító: a gépet úgy kell beállítani, hogy 6 szérián belül 8-12 ismétlést végre 
tudj hajtani. Figyelj a lassú negatív szakaszra, és valamelyest legyen dinamikusabb a 
pozitív szakasz! 

• Padról ugrás: a hat széria legyen első lépésben lábanként 20-20, amit hetente növelj 
5-5 lépéssel! 
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• Pattogás: ezen feladat specialitása az, hogy 30 másodperc munka után jöhet 
30 másodperc pihenő, itt viszont nem kell számolnod a sorozatot, időalapú a gyakorlat. 

• Álló vádli váltott lábbal: egy step-padra felállva egyik lábbal teljes kimerülésig dolgozz, 
majd válts lábat! Pihenőidő ez esetben nincs, mivelhogy addig pihen az egyik vádli, míg 
a másikkal dolgozol.” 

 
Forrás: https://peakshop.hu/man/8-hetes-erosito-edzesprogram/ (2021. 05. 05.) 
 

a) Az erő megjelenési formái közül elsősorban melyik fejlesztésére szolgál az edzésterv? 
 
Az erőállóképesség. 

 
b) A felsoroltak közül melyik életkorban lehet erőfejlesztésre alkalmazni kizárólag a 

„Felsőtest 1” feladatrész gyakorlatait? 

 
Gyermekkorban alkalmazhatók a saját testsúlyos gyakorlatok. 

 
c) A „Felsőtest 1” feladatrész gyakorlatai között az 5. eltér a többitől. Mi ez a jellemző 

eltérés? 
 

Az 5. gyakorlat statikus erőkifejtéssel jár (nincs elmozdulás).  
 
d) Az „Alsótest” rész első gyakorlatában erőteljes mély tompításról esik szó. Milyen típusú 

erőkifejtés történik a leérkezés utáni tompító a szakaszban? Mi jellemző erre az 
erőkifejtés-típusra? 

 
Erőkifejtés típusa: Fékező (excentrikus erőkifejtés). 
1. jellemző: Az izom kisebb erőt fejt ki, mint a gravitációs erő. 
2. jellemző: Az izom megnyúlik erőkifejtés közben. 
  

Minden helyes válasz 1 pontot ér. Többletpont nem adható.  
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz 
elfogadható!  
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5. feladat  6 pont 
A következő cikkben egy brit diplomata vízből mentéséről esik szó. 
 
Tanulmányozza át a cikket, és válaszoljon a kérdésekre! 
 
„Nem törődve a folyó életveszélyes sodrásával, Stephen Ellison brit diplomata azonnal 
segítségére sietett annak a nőnek, aki a partról véletlenül a vízbe csúszott, majd elragadta az ár 
Kínában. A 61 éves férfit hősként ünneplik, bátor mentőakciójáról videó is készült. 
 
Vírusként terjed egy videó, amelyről a The Guardian is írt. A felvétel szerint Stephen Ellison, 
a kínai Csunking főkonzulja megmentett egy 24 éves kínai nőt, aki a folyóba esett, és elvitte a 
sodrás. 
 
A közösségi médiában sokan értetlenkedtek, hogy a diplomatán kívül miért nem segített senki 
a bajba jutott nőnek. Láthatóan ugyanis a főkonzult leszámítva az emberek csak kiabáltak, 
nézelődtek és kameráztak, ahogy az életéért küzdő nőt a gyaloghíd alatt viszi az ár. 
 
A mentőakcióért többen is köszönetet mondtak, többek között Liu Xiaoming nagykövet is.” 
 
Forrás: https://www.origo.hu/nagyvilag/20201117-hoskent-unneplik-az-eletmento-diplomatat.html (2021. 05. 
05.) 
 

a) Mit kell tennünk a fuldokló észlelése után közvetlenül, a vízből mentés hazánkban 
érvényes szabályai szerint? 

Értesíteni a mentőket, segítséget hívni. 
 

b) Milyen módon ugrunk vízbe a magasból (pl. hídról, sziklafalról)? 

Talpas ugrással. 

c) Melyik két típusát különböztetjük meg a vízből mentésnek a mentett személye 
alapján? 

1. típus: önmentés 
2. típus: társmentés 

 
d) A cikkben a fuldokló hölgy megmenekült. Sajnos ez nincs minden esetben így, 

hazánkban 200-300 ember szenved fulladásos halált évente. A vízbe fulladás két típusa 
az elsődleges és a másodlagos fulladás. Milyen okok vezetnek a halálhoz elsődleges és 
másodlagos fulladásnál? 

 
Elsődleges fulladás oka: A bajba jutott személy a levegő helyett vizet nyel és lélegez be.  
 
Másodlagos fulladás oka: A bajba jutott személy először az eszméletét veszíti el, és 
emiatt következik be a fulladás. 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. Többletpont nem adható.  
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! 
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6. feladat  5 pont 
 
Írja a bal oldali meghatározások melletti oszlopba a tartalmilag odaillő, jobb oldali fogalmak 
betűjelét! Mindegyik fogalomhoz csak egy helyes válasz tartozik.  
 

C 

Az idegszövetet felépítő idegsejtek úgynevezett 
ingerlékeny sejtek, ami azt jelenti, hogy külső vagy 
belső információ hatására választevékenységbe 
kezdenek. 

A ingerület 

A 

A sejt válaszol, amely műszeresen is jól mérhető 
elektromos eseményként zajlik le. Az élő idegszövet 
sejtjei (és egyéb szövetek sejtjei), nyugalmi 
állapotukban (ha nem éri őket inger) elektromos 
feszültséget tartanak fenn a sejthártya két oldalán. 

B ingerületi folyamat  

E 

Inger hatására a töltéseloszlás megváltozik, és 
feszültségingadozás jön létre a sejthártya ingerelt 
területén. Ez a feszültségingadozás a sejthártya 
mentén villámgyorsan továbbterjed. 

C ingerek  

B 

A tovaterjedő folyamat során az idegrendszerben 
található több milliárd sejt ilyen elektromos 
kapcsolatban áll egymással, és ezek az elektromos 
események jelentik az idegműködés alapját.  

D reflex 

D 
Az összehangolt sejtkapcsolatok bonyolult 
láncolatokat hoznak létre, melyek az integrált 
idegműködés alapjául szolgálnak. 

E akciós potenciál 

 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 
Forrás: Dr. Osváth Péter: Sportegészségügyi ismeretek. 2009. (2021.04.25.) (Könyv) 
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7. feladat  5 pont 
 
Ön rekreációs edzőként egy kliens mozgásprogramját tervezi meg. 
  
A táblázat jobb oldalán a tervezési folyamat lépései láthatók. Írja a megfelelő sorszámot az első 
oszlopba úgy, hogy a lépések megfelelő sorrendben legyenek (1-5)! 
 

3. Programkészítés 

4. Edzés 

2. Célok megfogalmazása – prognózis 

1. Kiinduló értékek meghatározása, állapotfelmérés 

5. Ellenőrzés, korrekció 

 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
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Gimnasztikai gyakorlattervezés 
 
1. feladat  3 pont 
 
Készítse el a gyakorlat rajzát a szakleírás alapján! Nevezze meg a gyakorlat hatását! 
 
Szakleírás: 
 
Kiinduló helyzet: terpeszülés, támasz hátul. 

1. ütem: csípőemelés-nyújtás törzsfordítással balra, és jobb karlendítés magastartásba; 

2. ütem: csípőleengedés törzsfordítással előre, és karleengedés kh.-be; 

3-4. ütem: az 1-2.ütem ellenkezőleg. 

 
Rajzírás: 
 

 
 
 
A gyakorlat hatása: nyújtó hatású hasgyakorlat (komplex törzsgyakorlat: nyújtás, 
erősítés). 
 
Értékelés: 
 
A gyakorlat hatásának helyes megnevése: 1 pont. 

Rajzírás: kh, alapvonal és arányos, szemléletes rajz: 1 pont. 

Rajzírás: hiánytalan és helyes jelölés: 1 pont 

Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! 
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2. feladat  3 pont 
 
A rajzírás alapján nevezze meg a gyakorlat hatását, a kiinduló helyzetet, és egészítse ki a 
gyakorlat szakleírását! 
 

 
A gyakorlat hatása: láberősítő hatású padgyakorlat. (1 pont) 
 
Kiinduló helyzet: terpeszállás a pad fölött, csípőre tartás. (1 pont) 

1-3. ütem: szökdelés 3x; 

4. ütem: ereszkedés ülésbe a pad ülőlapjára. (1 pont) 

Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! 
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3. feladat  2 pont 
 
Nevezzen meg legalább egy eszközt, amellyel a rajzon látható gyakorlat nehezíthető! Milyen 
módosítással változtatható meg a gyakorlat fiziológiai hatása? Nevezzen meg legalább egy 
módosítást! 
 

 
 
Értékelés: 
 
Nehezítés: medicinlabda, kézi súlyzó, súlyzótárcsa a kézben (tarkóra tartással).  
 
Módosítás: kar magastartásban, zsámoly távolságának megváltoztatása a bordásfaltól, 

a gyakorlat idejének, ismétlésszámának megváltoztatása, társ ellenállása. 
 
Minden helyes válasz egy-egy pont. Többletpont nem adható.  
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz 
elfogadható!  
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4. feladat  2 pont 
 
Rajzolja be a helyes ütemszámokat és jelzéseket a rajz alá, a szakleírás alapján! Nevezze meg 
a gyakorlat hatását! 
 

 
 
A gyakorlat hatása: erősítő hatású lábgyakorlat. 
 
Kiinduló helyzet: terpeszállás, csípőre tartás, labda a talajon a lábak között. 
 
1-2. ütem: szökdelés 2 x; 
 
3-4. ütem: szökdelés 2 x, bokázással a labda fölött. 
 
 
Értékelés: 
 
A gyakorlat hatásának helyes megadása:     (1 pont) 

A helyes ütemszámok és jelzések megadása rajzokhoz:    (1 pont) 

 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! 
 



<<
  /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


