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Fontos tudnivalók 
A vizsgán használható eszközök: a vizsgázó számára kijelölt számítógép, papír, toll, ceruza, 
vonalzó, lepecsételt jegyzetlap. 
A feladatlap belső oldalain és a jegyzetlapon készíthet jegyzeteket, ezeket a vizsga végén be 
kell adni, de tartalmukat nem fogják értékelni. 
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. 
Felhívjuk a figyelmet a gyakori (10 percenkénti) mentésre, és feltétlenül javasoljuk a mentést 
minden esetben, mielőtt egy másik feladatba kezd. 
Vizsgadolgozatát a nevével megegyező nevű vizsgakönyvtárba kell mentenie! Ellenőrizze, 
hogy ez a könyvtár elérhető-e, ha nem, még a vizsga elején jelezze a felügyelő tanárnak! 
Munkáit a vizsgakönyvtárába mentse, és a vizsga végén ellenőrizze, hogy minden megoldás 
a megadott könyvtárban van-e, mert csak ezek értékelésére van lehetőség! Ellenőrizze, hogy  
a beadandó állományok olvashatók-e, mert a nem megnyitható állományok értékelése nem 
lehetséges! 
Amennyiben az adatbázis-kezelés feladatát LibreOffice Base alkalmazásban oldja meg, 
a táblamódosító lekérdezéseket leíró SQL-parancsokat vagy a LibreOffice Base adatbázis-állo-
mány részeként vagy pedig egy külön szövegállományban kell beadnia. Szövegfájl beadása 
esetén a szövegfájl neve egyértelműen utaljon a tartalmára (például SQL-parancsok.txt), 
valamint az állományban a parancs mellett szerepeltesse az előírt lekérdezésnevet! 
MySQL adatbázis-motor használata esetén az adatbázis adatait is le kell menteni egy 
úgynevezett „dump” fájlba. 
A forrásfájlokat a vizsgakönyvtárban találja. 
Javasoljuk, hogy a feladatokat először olvassa végig, utána egyenként oldja meg az egyes 
részfeladatokat! 
Amennyiben számítógépével műszaki probléma van, jelezze a felügyelő tanárnak! A jelzés 
ténye és a megállapított hiba jegyzőkönyvezésre kerül. A kiesett idővel a vizsga ideje hosszabb 
lesz. Amennyiben a hiba mégsem számítógépes eredetű, a javító tanár értékeléskor köteles 
figyelembe venni a jegyzőkönyv esetleírását. (A rendszergazda nem segítheti a vizsgázót a 
dolgozat elkészítésében.) 
A vizsga végén a feladatlap első oldalán Önnek fel kell tüntetnie a vizsgakönyvtárban és al-
könyvtáraiban található, Ön által előállított és beadott fájlok számát, illetve azok nevét. 
A vizsga végeztével addig ne távozzon, amíg ezt meg nem tette, és a felügyelő tanárnak ezt be 
nem mutatta! 
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1. Véradás 
Ebben a feladatban egy véradásról szóló tájékoztatót kell elkészítenie az alábbi leírás és 

minta alapján! Az elkészítéséhez használja fel a szoveg.txt UTF-8 kódolású 
szövegállományt, illetve a voroskereszt.jpg és mindencsepp.jpg képeket! 

1. Hozza létre szövegszerkesztő program segítségével a veradas nevű dokumentumot 
a program alapértelmezett formátumában a források felhasználásával! A dokumentumban 
ne legyenek felesleges szóközök és üres bekezdések! A dokumentumban alkalmazzon 
automatikus elválasztást! 

2. A forrásban hibásan szerepelnek a „véradás” részletet tartalmazó szavak. Cserélje ki 
a hibásan előforduló „vèradás” formákat a helyes „véradás” formára! Minden előfordulás 
esetén végre kell hajtani a cserét, a kisbetűs vagy nagybetűs írásmódtól függetlenül. 

3. Legyen a dokumentum álló tájolású és A4-es lapméretű! Az alsó, felső, bal és jobb margót 
egységesen 2,1 cm–esre állítsa be! 

4. Ahol mást nem kér a feladat: 
a. A dokumentumban 13 pontos Times New Roman (Nimbus Roman) karaktereket 

használjon! 
b. A bekezdések igazítása sorkizárt legyen!  
c. A szövegtörzs bekezdéseiben a sorköz egyszeres, előttük 0 és utánuk 6  pontos 

térköz legyen!  
d. A bal és a jobb behúzás maradjon az alapértelmezett 0 cm! 

5. Készítse el a címek formázását a következőképpen! 
a. A címekhez 24 pontos betűméretet alkalmazzon, kiskaptális betűstílussal! 
b. A címek ritkított karakterekkel és a minta szerinti igazítással jelenjenek meg! 
c. A címeknek legyen világosszürke háttere a minta szerint és 12 pontos térköz 

legyen előttük, illetve 6 pontos utánuk! 

6. Szúrja be az első cím utáni bekezdés mellé a voroskereszt.jpg képet az oldalarányok 
megtartásával 4 cm magasságúra méretezve! A képet igazítsa vízszintesen a margóhoz, és 
függőlegesen a minta szerint helyezze el! A kép és a szöveg távolsága a jobb oldalon 0,5 cm 
legyen! 

7. Az első két cím alatti szövegben minden bekezdés első sorának behúzása 1 cm legyen 
a minta szerint! A többi cím alatti szövegben és a szövegdobozokban az első sor behúzása 
0 cm legyen! 

8. A harmadik cím után a minta szerinti részt formázza meg felsorolásként! A felsorolás 
bekezdései között 0 pontos térköz legyen! A felsorolást jelző szimbólum egy piros ♥ 
karakter legyen, ami 0,4 cm-nél található! 

9. A felsorolás második pontjában található „TAJ kártya” kifejezéshez készítsen lábjegyzetet! 
A lábjegyzet szövegét a forrásban {} jelek között találja. A kész szövegből törölje 
a {} jeleket és a jelek közti részt! A lábjegyzet szövegét 10 pontos Times New Roman 
(Nimbus Roman) karakterekkel készítse el és a lábjegyzet dőlt karakterstílusú legyen! 

A feladat folytatása a következő oldalon található.  
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10. Biztosítsa, hogy a negyedik cím új oldalon kezdődjön! A minta szerinti szöveget alakítsa 
kéthasábossá! A szöveg hasábokra osztását és a hasábok közti elválasztó vonalat a minta 
szerint alakítsa ki! Mindkét hasáb első bekezdésében a szöveg félkövér és középre igazított 
legyen! 

11. Az ötödik cím utáni szövegből készítsen el egy 4 sorból és 5 oszlopból álló, középre 
igazított táblázatot a minta szerint!  

a. A táblázatban 10 pontos Times New Roman (Nimbus Roman) karaktereket 
használjon!  

b. A táblázatot a minta szerint vékony vonallal szegélyezze, az első sor alatt dupla 
vonal legyen látható!  

c. Az 1-3. oszlopok szélességét 1,4 cm, a 4-5. oszlopok szélességét 5,8 cm 
méretűre állítsa!  

d. Az 1-3. sorok magassága legalább 0,6 cm, a 4. sor magassága legalább 1,2 cm 
legyen!  

e. Az 1. sor 1-3. celláját egyesítse! 
f. A bekezdések után ne legyen térköz! A szöveg tördelése a minta szerinti legyen! 

Minden tartalmat vízszintesen balra, függőlegesen középre igazítson! 

12. A második oldalon a minta szerint helyezze el a mindencsepp.jpg képet, az arányok 
megtartásával 10 cm szélességűre átméretezve! A képnek állítson be vékony piros szegélyt! 
A kép vízszintesen középen, függőlegesen a minta szerint helyezkedjen el!  

13. A dokumentum végére két szövegdoboz (keret) formájában készítsen tájékoztatót 
az irányított véradásról! 

a. Mindkét szövegdoboz 6,8 cm széles legyen, vékony piros szegéllyel! 
A szövegdobozok magasságát a minta szerint állítsa be! 

b. A szövegdobozok tartalma 10 pontos, Times New Roman (Nimbus Roman) 
karakterekkel készüljön! 

c. A szövegdobozok címe piros és középre igazított, a többi tartalom sorkizárt 
legyen! 

d. A szövegdobozok vízszintesen a megfelelő oldali margóhoz, függőlegesen 
alulra igazítottak legyenek! 

 
  

40 pont 
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Minta a Véradás feladathoz: 
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2. Elektronikus aláírás 
Az elektronikus aláírás segítségével lehetőségünk van digitális dokumentumokat a kézi 

aláírással egyenértékű módon hitelesíteni. Ennek a rendszernek a bemutatásához kell készítenie 
egy prezentációt. Az elkészítéséhez használja fel a diaszoveg.txt UTF-8 kódolású 
szövegállományt és az alairt.png, dokumentum.png, hasheles.png, 
hitelesito.png, kodolt.png, pki.png, tanusitvany.png, tkulcs.png képeket! 

1. Hozza létre a bemutatókészítő program segítségével az e_alairas nevű 4 diából álló 
bemutatót a program alapértelmezett formátumában, 16:9-es diaméretaránnyal! 

2. A diák háttere egységesen szürkéskék RGB (219, 225, 228) kódú színű legyen! 
A karakterek és egyéb alakzatok vonal- és kitöltőszíne sötétkék RGB(39, 49, 53) kódú színű 
legyen, ahol a feladat másképp nem kéri! 

3. A diákon Arial (Nimbus Sans) betűtípust alkalmazzon 60, 40, 26, 22, 16 pontos méretben! 
A diák címei félkövér betűstílusúak legyenek! 

4. Másolja vagy gépelje be a diákra a szövegeket! A diák címeit igazítsa a minta szerint! 
5. Az első dián a cím függőlegesen és vízszintesen is középen jelenjen meg! 
6. A második és harmadik dián alakítson ki kétszintű felsorolást a minta szerint 26 és 

22 pontos betűmérettel! A harmadik dián a kétszintű felsorolást tartalmazó szövegdoboz 
szélességét állítsa 16,5 cm szélességűre! 

7. Szúrja be a harmadik diára rendre a pki.png, hitelesito.png, hasheles.png 
képeket! A képeket helyezze el a megfelelő felsorolás mellé a mintának megfelelően! 
A képek méretét az arányok megtartása mellett, állítsa be úgy, hogy azok ne érjenek 
a szöveghez és ne lógjanak ki a diáról! A képeket igazítsa egymáshoz képest vízszintesen 
középre! 

8. A negyedik dián a minta alapján készítse el az elektronikus aláírás készítés folyamatának 
ábráját! Ehhez használja fel az alairt.png, dokumentum.png, hasheles.png, 
kodolt.png, tanusitvany.png és tkulcs.png képeket a mintának megfelelő 
számban! A képek méretét úgy állítsa be, hogy azok kitöltsék a dia szélességét, de egymást 
ne érintsék és ne lógjanak ki a diáról! 

9. Az alakzatok közül szúrja be a plusz- és egyenlőség jeleket, a nyilat a kellő számban és két 
kitöltés nélküli téglalapot! Az alakzatokat a következőképpen állítsa be! 

a. A pluszjelek mérete 1,4×1,4 cm legyen! 
b. Az egyenlőségjel mérete 1,4 cm magas és 1,8 cm széles legyen! 
c. A nyíl magasságát 0,6-0,8 cm között, a szélességét pedig 1,6-2 cm közöttire 

állítsa be! 
d. A téglalapok méretét úgy válassza meg, hogy a benne lévő alakzatokat, képeket 

sehol ne érintsék! A téglalapok vonalvastagsága 3 pontos legyen! 
e. Az alakzatok vonal- és kitöltőszíne a fent megadott sötétkék színű legyen! 

10. A negyedik dián elkészített két sorban lévő ábrákat soronként igazítsa egymáshoz képest 
függőlegesen középre! 

11. Készítse el a négy feliratot 16 pontos betűmérettel a minta alapján a negyedik diára! 
A feliratok szövege a már megadott tulajdonságok mellett legyen félkövér betűstílusú! 
A feliratokat helyezze el a mintának megfelelően az adott alakzatokhoz! 
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12. Készítsen animációt a harmadik diára a következőképpen! 
a. A felsorolások első szintenként egyszerű helyben történő animációval 

jelenjenek meg a második szinttel együtt, kattintásra! 
b. Az egyes fogalmak szövegének megjelenése után a hozzá tartozó képek 

automatikusan ússzanak be jobbról! 

 
Minta: 

1. dia 2. dia 

 
3. dia  

 
4. dia 

 

30 pont 
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3. Padlólap-kalkulátor 
A lakások helyiségeinek egy részét hidegburkolattal, padlólappal fedik. A tervekhez és 

a munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzést számításokkal segítjük. 

A padloforras.txt állományban rendelkezésére áll egy téglalap alapú helyiség padlólap 
lerakási terve. A színeket, amelyeket betűkkel ábrázolunk, 5 féléből lehet kiválasztani. Ahol a 
szín jelölése hiányzik, ott nem lesz burkolat, mert valami bútor, vagy eszköz lesz beépítve. 
A padlólap mérete állandó, mert a burkoló már felmérte a területet, és 34×34 cm-es lapot 
javasolt. 

Táblázatkezelő program segítségével oldja meg a következő feladatokat! 
A megoldás során vegye figyelembe a következőket! 

• Segédszámításokat a V oszloptól jobbra végezhet. 
• Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon, hogy 

az alapadatok módosítása esetén is a kívánt eredményeket kapja! 
• A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha 

a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, 
ahogy van, vagy írjon be egy valószínűnek tűnő eredményt, és azzal dolgozzon tovább! Így 
ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is. 

1. Töltse be a tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású padloforras.txt szövegfájlt 
a táblázatkezelő munkalapjára az A1-es cellától kezdődően! Munkáját furdoszoba néven 
mentse el a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában! 

2. A munkalap nevét változtassa „Terv1”-re! 
3. Egészítse ki, illetve gépelje be a minta szerint az I oszlop és a 12. sor celláiba a hiányos 

feliratokat! Ügyeljen a mértékegységek helyes megjelenítésére és arra, hogy a minta szerinti 
kétsoros megjelenítés az oszlopszélesség változtatásától független legyen! 

4. Állítsa be a mértékegység helyes megjelenítését a J1 cellában! 
Az A1:G11 tartomány celláival ábrázolt helyiséget négyzet alakú padlólappal burkolják, 

amelynek oldalhossza a J1 cellában van centiméter mértékegységben. A választható színek 
betűjelei az I13:I17 tartomány celláiban szerepelnek. A padlólapokat különböző darabszámban 
csomagolják dobozokba. A J13:J17 tartomány celláiban színektől függően az egy dobozba 
csomagolt lapok száma van. Vásárolni csak teljes dobozokat lehet, nem lehet megbontani. 
5. Számítsa ki a J4, J5 és J6-os cellákban függvények, képletek segítségével a helyiség teljes, 

az üresen maradó, illetve a padlólappal lefedett területét négyzetméter mértékegységben! A 
megkapott adatokat két tizedesjegyre formázva jelenítse meg! A J2 és J3 cellában az az 
érték található, ami megadja, hogy az egyes oldalak hány padlólapból rakhatók ki. A 
képletben ezen cellák értékeire hivatkozva számoljon! 

6. A K13:K17 tartomány celláiban másolható képlet segítségével adja meg, hogy a különböző 
színű (betűjelű) padlólapból hány szükséges a terv szerint! 

7. Az L13:L17 tartomány celláiban másolható képlet segítségével számolja ki, hogy 
a különböző színű padlólap dobozokból hány darabot kell venni! Az eredményeket felfelé, 
egészekre kerekítve jelenítse meg! 

8. Határozza meg az M13:M17 tartomány celláiban, hogy a teljes dobozok vásárlásával hány 
padlólappal kell többet beszerezni a szükségeshez képest! 
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9. Képlet segítségével írassa ki az N13:N17 tartomány celláiban színenként, hogy a padlólap 
többlet hány százaléka a szükséges darabszámnak! Ha egy szín nem szerepel a tervben, 
akkor a cella üresen jelenjen meg! Az eredményt egy tizedesjegyre formázva, százalékban 
jelenítse meg! 

10. A K18:M18 tartomány celláiban összegezze a színeknél meghatározott lapok, dobozok 
számát és a többleteket! Az N18-as cellában adja meg az összegzett adatok alapján a többlet 
hány százaléka a felhasznált padlólapnak! 

11. A táblázat formázási beállításait a következő leírás és a minta alapján végezze el! 
a. Állítsa be a cellák vízszintes és függőleges igazítását a minta szerint! 
b. Az A:G oszlopok szélességét és az 1:11 sor magasságát állítsa 25 képpontra 

(0,66 cm)! A J:N oszlopok szélességét állítsa egyformára úgy, hogy cellák 
tartalma a mintának megfelelően olvasható legyen! 

c. Vonja össze az I18:J18 tartomány celláit! 
d. A számított értékeket tartalmazó cellákban alkalmazzon sötétkék betűszínt és 

félkövér betűstílust! 
e. Az A1:G11, az I12:N17 és az I18:N18 tartományt szegélyezze kívül vastag, 

belül pedig vékony vonallal a minta szerint! A táblázat többi cellája ne legyen 
keretezett! 

12. A tervben szereplő padlólapok számának a szemléltetésére készítsen sávdiagramot 
az értékeket tartalmazó cellák mellé úgy, hogy mindegyik mellett a hozzátartozó sáv 
jelenjen meg! 

a. A diagramnak ne legyen jelmagyarázata, a tengelyek tetszőleges helyen 
lehetnek, a skálafeliratokat és a címet a minta alapján alakítsa ki! 

b. A diagram elhelyezését és méretét állítsa be úgy, hogy az adatokat ne takarja és 
az U oszlopon ne nyúljon túl! 

13. Készítse el a burkolási terv második változatát! Ehhez a „Terv1” munkalapot 
a munkafüzetben másolja le „Terv2” néven! 

14. A „Terv2” munkalapon az A1:G11 tartomány nem üres celláiban a padlószín jelölést 
változtassa egységesen „F”-re! 

15. A „Terv1” munkalapon az I20:N20 tartomány celláit egyesítse! Az összevont cellába a két 
terv összehasonlításának szöveges eredménye kerüljön a szükséges padlólap dobozok 
száma alapján! Ha az első tervhez: 

a. több doboz kell, akkor a felirat legyen „Az első tervhez több doboz szükséges.” 
b. kevesebb doboz kell, akkor a felirat legyen „Az első tervhez kevesebb doboz 

szükséges.” 
c. a másodikkal azonos számú doboz kell, akkor a felirat legyen „A két tervhez 

azonos számú doboz szükséges.”! 
d. A felirat félkövér betűstílussal jelenjen meg! 

 

A feladathoz tartozó minta a következő lapon található. 
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Minta a Padlólap-kalkulátor feladat Terv1 munkalapjához: 
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4. Városok 
Hazánkban a városok száma 1990-től dinamikusan emelkedett, 2019-re megközelítette 

a 350-et. A várossá nyilvánítás szabályai 2015-ben jelentősen szigorodtak, így a közeljövőben 
kevés település kaphat városi rangot. Az adatbázis a jelenlegi városok és Budapest kerületeinek 
néhány adatát tárolja. A városok lélekszámát a várossá nyilvánítás évét követő évtől évente 
tartalmazza. 

1. Készítsen új adatbázist varosok néven! A mellékelt három – tabulátorokkal tagolt, 
UTF-8 kódolású – szöveges állományt (megye.txt, varos.txt, lelekszam.txt) 
importálja az adatbázisba a fájlnévvel azonos néven (megye, varos, lelekszam)! 
Az állományok első sora a mezőneveket tartalmazza. A létrehozás során állítsa be 
a megfelelő típusokat és az elsődleges kulcsokat! 

Táblák: 
megye (id, nev) 

id A megye azonosítója (szám), ez a kulcs 
nev A megye neve (szöveg), minden érték egyedi; Budapestet is tartalmazza 

varos (id, nev, megyeid, megyeszekhely, megyeijogu) 
id A város azonosítója (szám), ez a kulcs; ide soroljuk a fővárosi kerületeket 

is. 
nev A város neve (szöveg); minden érték egyedi; Budapest esetén a kerület 

neve 
megyeid A megye azonosítója, ahol a város található (szám); budapesti 

kerületeknél ez Budapest azonosítója 
megyeszekhely A város megyeszékhely besorolását adja (logikai); ha megyeszékhely, 

akkor értéke igaz 
megyeijogu A város megyei jogú besorolását adja meg (logikai); ha megyei jogú, 

akkor értéke igaz 
lelekszam (varosid, ev, no, osszesen) 

varosid A város azonosítója (szám), ez a kulcs 
ev Az adatrögzítés éve (szám), ez a kulcs 
no Adott városban adott évben a településen élő nők száma (szám) 
osszesen Adott városban adott évben a településen élők száma (szám) 

 
A következő feladatok megoldásánál a lekérdezéseket a zárójelben olvasható néven mentse! 

Ügyeljen arra, hogy a megoldásban pontosan a kívánt mezők szerepeljenek! 
2. Készítsen lekérdezést, amely azon városok nevét jeleníti meg, amelyek megyei jogúak, de 

nem megyeszékhelyek! (2nem) 



Informatika 
középszint 

2011 gyakorlati vizsga 13 / 16 2021. május 14. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

3. Az ezredfordulón egy cég Horvátország irányában határátkelővel rendelkező megyék (Zala, 
Somogy, Baranya) diákjai számára horvát műveltségi vetélkedőt szervezett. A döntő 
lebonyolítására a megyék azon települései jelentkezhettek, amelyek az ezredfordulón már 
városi rangban voltak, tehát 2001-ben már rögzítették lélekszámukat. Készítsen lekérdezést, 
amely megadja az érintett városok nevét és megyéjét! (3horvat) 

4. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy melyik évben hány fő élt Budapesten! 
(4Budapest) 

5. Az adatbázis lelekszam táblája a várossá válást követő első évtől tartalmaz adatokat. 
Kenderes ebben az évezredben lett város. Készítsen lekérdezést, amely megadja a várossá 
válás évét! (5Kenderes) 

6. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy 2019-ben mely városokban élt több férfi, mint 
nő! A város neve mellett a férfiak és a nők számát is jelenítse meg! (6tobbferfi) 

7. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy mi a megyeszékhelye annak a megyének, ahol 
a Tab nevű város található! (7Tab) 
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Forrás: 
1. Véradás 
https://veradas.hu/a-veradasrol/ki-adhat-vert Utolsó letöltés 2019. augusztus.12. 
https://veradas.hu/uploads/menu_images/medium/1/HnwLjQOxNt.jpg Utolsó letöltés 2019. augusztus.12. 
http://www.ovsz.hu/sites/ovsz.hu/files/veradas_images/iranyitott_veradas2018.jpg Utolsó letöltés 2019. augusztus.12. 

2. Elektronikus aláírás 
https://www.pinclipart.com/picdir/middle/343-3436668_png-icon-free-download-onlinewebfonts-com-file-.png Utolsó letöltés 2019. 
augusztus 23. 

4. Városok 
https://www.nyilvantarto.hu/archiv_honlap/kozos/index.php?k=statisztikai_adatok_lakossagi_moalllakossaga_hu_archiv Utolsó letöltés 
2019. augusztus 19. 
https://www.nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=kozerdeku Utolsó letöltés 2019. augusztus 19. 
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Prezentáció, grafika és weblapkészítés 
2. Elektronikus aláírás 30  

Táblázatkezelés 
3. Padlólap-kalkulátor 30  
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4. Városok 20  
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dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Szövegszerkesztés   
Prezentáció, grafika és weblapkészítés   
Táblázatkezelés   
Adatbázis-kezelés   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 



<<
  /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


