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Fontos tudnivalók 
 
 

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót! 
 
A középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. A feladatok 
zárt vagy nyílt végűek. 
 
A zárt végű kérdések megoldásaként egy vagy több nagybetűt kell beírnia az üresen 
hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű 
egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás 
betűt egyértelműen húzza át, és írja mellé a helyes válasz betűjelét! 
 
 
 
 
 
A nyílt végű kérdések megoldásaként szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész 
mondatot vagy több mondatból álló válaszokat kell alkotnia. Ügyeljen a nyelvhelyességre! Ha 
ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem 
világos, mi az alany – nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes 
kifejezést. 
 
 
Fekete vagy kék színű tollal írjon! 
 
A szürke hátterű mezőkbe ne írjon! 
 
 
 

Jó munkát kívánunk! 
 
 
 

 

A D A D C B D helyes elfogadható rossz 
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I. A neutron felfedezése        11 pont 
 
A neutron létezését már az 1920-as években megsejtette Rutherford. A kísérleti kimutatásához 
vezető első lépéseket a német Walter Bothe és munkatársai tették meg 1930-ban, amikor 
felfedezték a berillium-sugárzást. Ennek rejtélyét véglegesen csak Chadwick tudta megoldani. 
Kimutatta, hogy a berillium-sugárzásban egy olyan részecske van jelen, ami a protonnal közel 
azonos tömegű, de semleges. Ez a neutron.  
 

   
Rutherford Bothe Chadwick 
 
1. Az alábbi állítások közül R-rel jelölje azt, amelyik az atom rendszámára, T-vel 
amelyik a tömegszámára vonatkozik. Olyan állítás is található, mely egyikre sem érvényes a 
felsoroltak közül, erre a helyre írjon E betűt!     (5 pont) 
 
a Semleges atomban meghatározza az elektronok számát.  

 
b A protonok és neutronok együttes száma az atommagban.  

 
c Meghatározza az ionok töltésszámát.  

 
d A protonok mennyisége az atommagban.  

 
e Ennek alapján különböztetik meg a lítiumot a berilliumtól.  

 
 
2. Mit értünk az izotóp fogalmán?       (1 pont) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Mi volt a legfontosabb újdonság Rutherford atommodelljében? A helyes válasz betűjelét 

írja a négyzetbe!         (1 pont) 
 
A. Az elektronburok héjszerkezetének bizonyítása. 
B. A stabil és statikus atomszerkezet. 
C. Az atommag feltételezése. 
D. A tulajdonságok periodikus változásának magyarázata. 
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4. Milyen kölcsönhatás tartja az elektronokat az atomban Rutherford modellje szerint? A 
megfelelő betűjelet írja a négyzetbe!      (1 pont) 

 
  A) nukleáris           B) elektromos         C) gravitációs 
 
5. Írjon egy-egy példát azon kölcsönhatások megnyilvánulásaira, amelyeket a 4. pontban 

nem jelölt meg!            (2 pont) 
 
a. ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
b. ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
6. Miért nehezebb kimutatni a neutront, mint a protont és az elektront?  (1 pont) 
 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. összesen 
       

 
 
II. Vegyület, keverék, molekula      11 pont 
 
Az alábbi anyagok közül némelyik keverék, a többi vegyület.  
 

A) víz   B) levegő    C) konyhasó (NaCl) D) szőlőcukor 
E) metán (CH4) F) benzin   G) oxigéngáz    H) hidrogén-klorid (HCl)  
 
1. A felsorolt anyagok közül melyek keverékek?  

Betűjelüket írja a négyzetekbe! (1 pont) 
  
2. Fogalmazza meg a vegyület és a keverék közti különbség lényegét!        (1 pont) 
 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
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3. A felsorolt vegyületek betűjeleit írja a halmazábra megfelelő helyére! (Egy betű csak 
egy helyre kerülhet!)              (5 pont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. A felsorolt vegyületek közül kettő egymással sav-bázis reakcióba léphet (a folyamat 
során a hétköznapi életben is használt sav keletkezik.) Melyek ezek? Írja fel a reakció 
Brönsted szerinti egyenletét!               (1 pont) 
 

 

 

A felsorolt vegyületek közül többnek van biológiai jelentősége. Írja az állítások utáni 
négyzetekbe azon vegyületek betűjelét, melyekre az állítás érvényes!         (3 pont) 
 
5. A táplálék szénhidrát molekuláinak emésztéséhez szükséges.  

 

6. Egykori élőlények oxigéntől elzárt bomlása során jött létre.  

 

7. A sejtlégzés során szén-dioxid keletkezik belőle.  

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. összesen 
        

 

 
 
 

Vegyület 

Molekula

Poláros molekula
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III. Be és ki         7 pont 
 

Az alábbi rajz az ember 
mellkasának oldalnézeti vázlatrajzát 
mutatja, a betűk egyes szerveket, a 
fekete nyilak a levegő áramlási 
irányát jelzik.  
B és F a szegycsontot jelölik, A a 
légcső jele. 
 
A rajz figyelmes tanulmányozása 
után párosítsa az alább megadott 
kifejezéseket az ábra betűivel! 
(Minden helyes párosítás 1 pont.) 
 

 
1. Belégzés 

 
 

2. Kilégzés 
 

 

3. Elernyedt rekeszizom 
 

 

4. Megfeszült rekeszizom 
 

 

 
5.  A következő feladat a levegő beáramlásának okát elemzi. Írja be az alábbi folyamatok 
megnevezéseit az üres téglalapok megfelelő helyére, úgy hogy a fölső mindig az ok, az alatta 
következő pedig az okozat (következmény) legyen! A sor első tagját megadtuk.         (3 pont) 
 
• A mellkas térfogatnövekedése 
• A mellkasban a légnyomás csökkenése 
• A belégzés (levegő beáramlás) vége 
• A levegő beáramlása a tüdőbe 
• A rekeszizom összehúzódása 
• A mellkasban a nyomás növekedése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. összesen 
      

 

A rekeszizom összehúzódása 
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IV. Egy enzim aktivitása       8 pont 

Egy kísérletben a burgonyából kivonható kataláz nevű enzim tulajdonságait vizsgálták.  
1. A vegyületek mely csoportjába tartozik a kataláz? A helyes válasz betűjelét írja a 
négyzetbe!          (1 pont) 
 
A. Fehérje 
B. Szénhidrát 
C. Szénhidrogén 
D. Lipid 
E. Aminosav 
 
2. A hidrogén-peroxid (H2O2) oxidálószer, mely vizes közegben magától is bomlik, 
kataláz enzim hatására azonban ez a bomlás meggyorsul. Fejezze be (rendezze) a hidrogén-
peroxid bomlását leíró egyenletet!       (1 pont) 
 

   H2O2 =   H2O +   O2  
 
3. Hogyan igazolható egyszerű kísérleti úton, hogy a keletkező gáz csakugyan oxigén? A 
keletkező gáz…. A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!   (1 pont) 
   
A. meggyújtható. 
B. láng hatására hevesen robban. 
C. vízzel telt lefelé fordított kémcsőben összegyűjthető. 
D. a parázsló gyújtópálcát lángra lobbantja. 
E. vízben maradék nélkül feloldódik. 
 
4. Hidrogén-peroxid bontó sajátsága alapján a kataláz a katalizátorok közé tartozik. Mely 
anyagokat nevezünk katalizátoroknak?        (1 pont) 
 
A. Amelyek gyorsítanak egy reakciót, noha nem lépnek kölcsönhatásba a reagáló 

anyagokkal. 
B. Amelyek gyorsítanak egy reakciót, és a reakció végén változatlan mennyiségben 

maradnak vissza. 
C. Amelyek képesek megváltoztatni egy reakció egyensúlyi állandóját. 
D. Amelyek színváltozással jelzik egy közeg kémhatásának megváltozását. 
E. Amelyek növelik a reakció aktiválási energiáját. 
 
5. A kísérletben a kataláz enzim aktivitását mérték különböző kémhatású közegekben. 
Az eredményt a grafikon mutatja. A grafikon alapján adja meg, hogy adott körülmények 
között milyen pH érték optimális a kataláz működéséhez!    (1 pont) 
 
A. 6 
B. 9 
C. 11 
D. 12 
E. 6 és 12 is 
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6. Melyik tartományba esik a kataláz  
pH-optimuma?   (1 pont) 

 
A. savas 
B. lúgos 
C. semleges 
 
7. Hány perc kellett ebben a kísérleti 
berendezésben 1 cm3 oxigéngáz 
összegyűjtéséhez a pH =7,8 értéken? 

 
A. 7,0 
B. 6,2 
C. 11,4 
D. 11,2 
E. 9,0 

(1 pont) 
 
 
 
 
 
8. A hidrogén-peroxid egyik gyakorlati felhasználása a hajszőkítés, de alkalmazzák 
fertőtlenítőszerként is (Hyperol tabletta). Mi a két hatás közös magyarázata?   (1 pont) 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. összesen

         
 
 

Az 1cm3 gáz fejlődéséhez szükséges 
idő (perc) 
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Energiahordozó     MJ/kg    MJ/liter   
 
Hidrogén (gáz)        120          2 
Hidrogén (folyékony)        120         8,5 
Szén (antracit)       15-19          - 
Szén (gyenge)       27-30          - 
Földgáz        33-50         9 
Benzin        40-43       31,5 
Olaj        42-45       38 
Diesel olaj          43       35 
Biodízel          37       33 
Etanol          21       23 
Faszén          30        - 
Fa          15          - 
 

 
V. Alternatív üzemanyagok        11 pont 
 
Az alábbi három tanulmány részlete és a melléklet táblázat a megújuló energiaforrások két új 
lehetőségéről szól. Az idézetek elolvasása után válaszoljon a kérdésekre! 
 
 „A baktériumok és növények energiaátalakítása energiatermeléssé változtatható, s így 
alternatívát jelenthet az energiaínséges időkben" - utal a mostanában egyre többet emlegetett 
bioüzemanyagokra (repcedízelre, gabonaetanolra) Gombos Zoltán szegedi biofizikus. Vass 
Imre egy másik lehetőséget említett a HVG-nek: »Egyes vízben élő algák és a kékmoszatok 
tartalmaznak egy hidrogenáz nevű enzimet, amellyel ezek az organizmusok hidrogént tudnak 
előállítani, amely üzemanyagcellákban elégetve energiatermelés közben vízzé alakul vissza, 
és így az ideális tiszta üzemanyagot jelenti" A szegedi tudós vezette magyar kutatócsoport 
tagja annak a nemzetközi tudományos konzorciumnak, amely jelenleg … a bakteriális 
vízbontás megvalósítási lehetőségeit kutatja. 

 
Újabb magyar származású Wolf-díjas  

(HVG, 2007. január 18., 45-47. oldal) 
 
Mivel a megújuló energiahordozókra nem mindig számíthat az ember – a szél nem fúj 
megállás nélkül, s a nap sem süt állandóan -, ésszerűbb, ha elektromosság helyett 
üzemanyagot állítunk elő. A technológiák már adottak ahhoz, hogy növényekből bioetanolt, 
biodízelt nyerjünk. Valójában ez sem újdonság, hiszen Diesel is földimogyoró-olajjal hajtotta 
motorját. 
           Chikán Ágnes: A fotoszintézis mint biokémiai üzem 
        Magyar Nemzet, 2007.márc.17. 

Az USA-törvényhozás egyik bizottsága az ország 
hosszú távú fejlesztési stratégiájának kidolgozásán 
fáradozott, tudósok közreműködésével. …. A 
bizottság meghallgatta többek között a hidrogén alapú 
gazdaság egyik neves kutatóját és hirdetőjét, aki 
lelkesen ecsetelte a várható előnyöket, de azt sem 
hallgatta el, hogy az új energiahordozó központi 
támogatásra szorul. Az egyik szenátor erre 
megjegyezte, hogy Amerika a szabad piac hazája, és 
ha a hidrogén olyan kiváló, mint állítják, akkor ki kell 
vinni a piacra, és magától győzedelmeskedni fog. A 
tudós válasza: Szenátor úr, az Egyesült Államokban 
valóban szabad a piac, de távolról sem tisztességes. 
Ha Önök ma hoznak egy törvényt, amelyikkel 

minden termék árába beépítik az általa okozott környezeti károkat, holnap már senki sem fog 
olajat venni, csak hidrogént!  

Kovács Kornél: Tiszta, megújuló energia: a hidrogén alapú gazdaság kihívása 
az emberiség és a biotechnológia számára          Magyar Tudomány 2005/3 
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A cikkekben többféle folyékony motorhajtóanyagról esik szó. A vegyületek mely csoportjába 
tartozik kémiai szempontból az „olaj” (kőolajból nyerhető termék) és földimogyoró olaj? A 
helyes vegyületcsoportok betűjeleit írja az üres négyzetekbe!   (2 pont) 
 
1. Olaj (kőolaj termékek) 

 
 

2. Földimogyoró-olaj 
 

 

 
 
3.   Az energiahordozók gazdaságosságának megítélésekor fontos kérdés, hogy egységnyi 
tömegükből vagy térfogatukból mennyi energia szabadítható fel. A mellékelt táblázat 
segítségével állítsa növekvő sorrendbe a biodízelt, a bezint, az etanolt és a hidrogént a 
tömegegységükből felszabadítható energia nagysága szerint!    (1 pont) 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
4.   Állítsa növekvő sorrendbe a fenti négy anyagot a térfogategységükből fölszabadítható 
energiát figyelembe véve!       (1 pont) 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
5. A táblázat alapján számolja ki, hányszorosa a folyékony hidrogén sűrűsége a hidrogén 

gázénak!        (1 pont) 
 
 
 
6. Miért tartják a kutatók ésszerűbb megoldásnak a megújuló energiaforrások közvetlen 

hasznosításánál azt, ha annak segítségével előbb üzemanyagot állítanak elő, s csak azt 
használják energianyerésre?                   (1 pont) 

 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
7. A „hidrogén ideális, tiszta üzemanyagot jelent” – nyilatkozik az egyik kutató. Hasonlítsa 

össze a hidrogéngáz és a metán égését egyenlet formájában, majd indokolja, hogy hogyan 
változtatja meg a légkör összetételét a metán fokozódó mértékű égetése, és ez milyen 
környezetvédelmi problémát okoz!     (3 pont) 

 
a) H2 +        

b) CH4 +   

           c) …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

A) szénhidrogének 
B) karbonsavak 
C) észterek 
D) fehérjék 
E) szénhidrátok 
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8. „Ha minden termék árába beépítik az általa okozott környezeti károkat” – írja a cikk.  
Milyen lehetséges környezeti ártalmakra utalhatott a tudós, melyek a kőolaj 
üzemanyagként való fölhasználása során keletkezhetnek? Említsen kettőt! (1 pont)  

 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
9. A szegedi kutatók a hidrogéntermelő baktériumok és moszatok felhasználását vizsgálják. 

Ezek különleges életmódú fajok, hiszen a zöld növények többségében a vízbontás során 
nem hidrogén, hanem oxigéngáz keletkezik. Mely molekulákba épülnek be a víz 
hidrogénatomjai a fotoszintetizáló növények többségében?   (1 pont) 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. összesen 
          
 
 

VI. Az én váram az én házam       7 pont 

Egy félsivatagban (Utah állam, USA)  élő pocok faj túlélési stratégiáját  vizsgálták  az 
ökológusok. Ez a faj kőzettörmelékből, növényi magvakból 1 méter magas és 2 méter széles 
menedékhelyet, fészket, ’kővárat’ készít magának. Az építménynek társbérlői is akadnak: 
kígyó, gyík, skorpió és kisemlős fajokat is leírtak itt a kutatók. Egy éven át mérték a ’kővár’ 
belsejében és külső környezetében a napi hőmérséklet és a relatív páratartalom változását. A 
hőmérséklet napi változásának egy téli és egy nyári görbéjét mutatjuk. Tanulmányozza a 
grafikont és válaszoljon a kérdésekre!  
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1. Melyik évszakban nagyobb a napi hőingadozás? Mennyi ennek az értéke?  (1 pont) 
 
……………………………………………,   …………………………………………. 
 
2. Hogyan függ össze a napi hőingás a felhőtakaró hiányával?               (1 pont) 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Melyik két állítás igaz a kis rágcsálók fészkének belsejére? A megfelelő betűjeleket írja 
négyzetekbe!            (1 pont) 

 
A. Éjjel kevésbé hűl le, nappal kevésbé melegszik fel, mint a környezetük. 
B. A téli hőingadozása nagyobb, mint a nyári. 
C. Hőmérséklete független a sivatag éghajlatától.  
D. Télen fagypont alá süllyed a hőmérséklet. 
E. A nappalok és éjszakák hőmérséklete között szinte nincs különbség egyik évszakban sem. 
 
4. A grafikon egyik tanulsága, hogy a ’kővár’ nappal hűt, éjszaka fűt. Nevezze meg, 
hogy a kőzetek mely fizikai tulajdonsága játszik szerepet e hatás kialakításában!      (1 pont)  
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

  

………     a fészken belül
   a fészken kívül árnyékban 

nyáron

télen

Idő (óra, perc). A 00.00 időpont éjfélt jelent, a 0600 reggel 6 
órát. 

hőmérséklet (oC)

Sivatagi pocok (Neotoma cinerea) 
www.carnegiemnh.org/exhibits/lc/graphics/r

0  



 

írásbeli vizsga 0711 13 / 20 2007. május 24. 

Természettudomány — középszint Név: ...........................................................  osztály: .....  

5. Nevezzen meg az első oszlopban két olyan környezeti hatást, melyeket a ’kővár’ 
módosít, s így lehetővé teszi a benne rejtőző emlősök túlélését! A második oszlopban adja 
meg, hogy a homeosztázis mely tényezőjét védi ezen az úton az élőlény!  

(Minden helyes sor 1 pont, összesen 2 pont) 
 

Külső környezeti hatás, amit a kővár módosít Fenntartott homeosztatikus tényező 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
……………………………………………………………………………. 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. összesen 
       

 
 
VII. A természet jelez                                                       10 pont 
Olvassa el figyelmesen Cholnoky Jenő egyik írásának részletét a Balatonról! 
 
„A Pesti Hírlap egyik régi számában felhívtam az illetékesek figyelmét arra, hogy a keszthelyi 
öböl veszedelmesen eliszapolódik, lassankint lehetetlen lesz ott fürdeni, s a gőzhajó sem tud 
már kikötni, a mólót 800 méterre meg kell nyújtani. … 
… A Balaton legbővebb vizű mellékfolyóját, a Zalát ugyanis a Kis-Balatonban töltések közé 
fogták, úgyhogy most vize nem terül szét a Kis-Balatonban, hanem egyenesen a Nagy-
Balatonba ömlik, s oda szállítja minden hordalékát. … 
Mert a folyóknak az a természete, hogyha álló vízbe ömlenek, ott deltát építenek, hacsak a 
tenger munkaképessége nem olyan nagy, hogy a folyó hordalékát messze elhordja … 
Régente a Kis-Balatonba sem tudott deltát építeni, mert a Zala a Zalavölgyben nem volt 
szabályozva, s vize árvízkor szétömlött a széles völgyfenéken. Sőt a honfoglalás idejében itt 
még nagy tó volt, hisz Zalavárnál hajókkal közelítették meg az odaépített várat és régi 
kolostort. Itt kellett a folyót gátak közé fogni, s tudjuk, hogy 1836-ban megkezdték a munkát, 
és egy évtized alatt be is fejezték. …  
A Zala először a zalavári tómedencét töltötte föl, aztán a Kis-Balatonba építette bele a deltát. 
Amikor aztán ezt megakadályozták, és a Kis-Balatonon végig gátak közé fogták a folyót, 
akkor a nagy Balatonba kezdte meg a deltaépítését.” 

(Balatoni Szemle 1942. december) 
 

6.     A leírás alapján  a rágcsáló és ’társbérlői’ között milyen populációs kölcsönhatás van? 
(Tételezzük föl, hogy táplálkozási kapcsolat nincs közöttük.)     (1 pont) 
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1. A szöveg alapján nevezzen meg egy tényezőt, ami befolyásolta a Zala hordalékszállító 
képességét a szabályozása előtt!        (1 pont)  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Régi térképek tanulsága 
szerint egykor a Kis-Balaton 
helyén (is) nyílt vizű tó 
hullámzott. Az alábbi rajz a 
tó menti növényi 
életközösségeket ábrázolja. 
Miként változik az 
életközösségek vízigénye a 
vízfelülettől távolodva?   
 
…………………………… 
 
        (1 pont) 
 
 
 
 
3. Milyen változások következtek be a Kis-Balaton életében, amikor a Zalavárnál lévő 

tavat lecsapolták a 19. század elején? Válaszoljon 1-2 mondatban az alábbi kérdésekre 
a szöveg és az ábra segítségével!          (3 pont)                               

 
a) Miért csökkent a nyíltvizű tófelület, majd a meder mélysége?  

 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

b)  Nevezzen meg egy életközösséget, mely a lecsapolás következtében szorult vissza! 
Indokolja válaszát!  

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
c)  Nevezzen meg egy életközösséget mely a lecsapolás következtében egyre nagyobb 
területet hódított meg!  

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Milyen emberi beavatkozás következményeként és miért kezdett Cholnoky idején a 

Keszthelyi-öböl feltöltődni?        (1 pont)  
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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5. Egyes kortársak véleménye szerint a Keszthelyi-öböl föltöltődése nem függ össze a Zala 

folyóval, mert az üledék a Keszthelyi-hegységből származik. Milyen módszerrel lehetne 
eldönteni az üledék valódi eredetét?        (1 pont) 

 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

  
6. A deltatorkolatokban felhalmozódik a folyó által szállított hordalék.  
 
a) A deltatorkolat mellett milyen másik torkolati típust ismerünk? Nevezze meg!  
 
……………………………………………………………………………………    (1 pont) 
 
b) Mi a neve annak a tengervíz-mozgásnak, mely a hordalékot elszállítja az ilyen torkolati 

helyről? ………………………………………………………………………… (1 pont) 

 
c)   Nevezze meg azt az erőt, mely létrehozza a tengervíznek ezt a mozgását!     (1 pont) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. összesen 
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VIII. Évszakok váltakozása       10 pont 
 
Bár a Föld januárban van legközelebb a Naphoz, itt Magyarországon mégis ilyenkor van tél. 
Természetes ez így? 
 

 
 
Rajzunk a Föld ellipszispályáját ábrázolja úgy, hogy a Nap körül keringő Földet több 
helyzetében is mutatja, továbbá a Föld felületén a nap-éjvonalat is jelöltük. 
Tanulmányozza az alábbi rajzot és oldja meg a feladatokat! 
 

1. A rajzon a Nap helyzetét hibásan jelölték. Hol van a Nap helye valóságosan? Nyíllal 
jelölje az ábrán!                      (1 pont) 

                                 
2. Írja be a rajz üres téglalapjaiba a megfelelő hónap nevét:       (1 pont) 

március; június; szeptember; december! 
 

3. Kinek a nevéhez köthető az a törvény, mely szerint a Föld olykor közelebb, máskor 
távolabb van a Naptól? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!     (1 pont) 
 
A. Kopernikusz    
B. Galilei    
C. Kepler   
D. Newton    

 
4. Mitől függ az évszakok váltakozása?           (1 pont) 

 
A. Az égitest Naptól vett átlagos távolságától. 
B. Az égitest forgástengelyének ferdeségétől. 
C. Az égitest pályaellipszisének elnyúltságától. 
D. A Föld tengely körüli forgásától. 
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5. Hasonlítsa össze az 1 másodperc alatt a Föld 1m2-nyi felületére eső napenergia 

mennyiségét a napsugarak 30°-os és 60°-os beesési szöge mellett! Melyik a nagyobb 
érték? Fejezze ki számszerűen az arányt!             (2 pont) 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 

 
6. Melyik évszak kezdődik a dél-afrikai Fokvárosban, amikor az Északi-sarkkörön a Nap 24 

óráig a horizont (látóhatár) felett látható? Húzza alá a megfelelőt!            (1 pont) 
 
      nyár                             ősz                             tél                             tavasz 
 
 

7. Ha vízszintes felületen állunk lehetséges-e, hogy Magyarországon pont a fejünk felett     
deleljen a Nap? Ha igen, mikor?                                          (1 pont) 

 
………………………………………………………………………………………. 
 

8. A Föld mely nevezetes szélességi körei által határolt övezetben delel egy évben kétszer a 
vízszintes felületre merőlegesen a Nap?                                          (1 pont) 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 

 
 

9. Hogyan befolyásolná az évszakok váltakozását, ha a Föld (a Vénuszhoz hasonlóan) az 
ellentétes irányban forogna a tengelye körül?     (1 pont) 
 
A. Az évszakok sorrendje megfordulna. 
B. Nem befolyásolná az évszakokat a tengely körüli forgás irányváltása. 
C. Az évszakok megszűnnének. 
D. Csak két évszak lenne: a tél és a nyár. 
 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. összesen 
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írásbeli vizsga 0711 19 / 20 2007. május 24. 

Természettudomány — középszint Név: ...........................................................  osztály: .....  



 

írásbeli vizsga 0711 20 / 20 2007. május 24. 

Természettudomány — középszint Név: ...........................................................  osztály: .....  

 
 

  
Maximális 
pontszám 

Elért 
pontszám 

I.      A neutron felfedezése   11  
II.     Vegyület, keverék, molekula 11  
III.    Be és ki 7  
IV.    Egy enzim aktivitása 8  
V.     Alternatív üzemanyagok 11  
VI.    Az én váram az én házam 7   
VII.   A természet jelez 10   
VIII.  Évszakok váltakozása  10  
Összesen 75  
    
    
    
    
    
   

 
 
 
 Dátum: ......................................  
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 

   

elért 
pontszám

programba  
beírt 

pontszám  
 Feladatsor (az írásbeli vizsgarész pontszáma)      

      
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 
 Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


