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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Általános útmutató  
 

Csak az utasításban megadott helyre beírt megoldás fogadható el. 
A rövid választ igénylő, valamint a mondatkiegészítéses feladatoknál a válaszokat 

tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a helyesírási hibákat csak akkor 
vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. Az esetleges helyesírási és 
nyelvtani hibák ellenére is pontot kap tehát a vizsgázó, ha válaszából megállapítható, hogy 
megértette a szöveget. Ha valamelyik kérdésre többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs 
tartalmazza a szövegből adódó lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, 
amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. Az esetleg zárójelben szereplő szavak és 
kifejezések nem feltételei a válasz elfogadhatóságának.  

Nem kaphat viszont pontot a vizsgázó, ha az utasításban megadott szószámot túllépi, 
még akkor sem, ha a válasz egyébként helyes. (Az összevont alakok egy szónak számítanak, 
tehát: it’s been = két szó; it has been = három szó.) 

Pontot veszít a vizsgázó akkor is, ha valamelyik kérdésre több választ ír be. Erre akkor 
sem kaphat pontot, ha a többféle változat között a helyes megoldás is szerepel.   
 A feladatlap 30 itemet tartalmaz. A dolgozatpont megegyezik a vizsgaponttal. Ahány 
dolgozatpontot szerzett a diák, ugyanannyi a vizsgapontja is. 

Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás 
közben minden feladatnál, a feladatban szereplő összes kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe 
kérjük, írja be a következő kódokat: 

 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 

 
Például: 

 

1) 1 

2) 0 
3) 1 
4) 0 

 
 
Az első és harmadik kérdésre adott válasz: helyes. A második és negyedik kérdésre 

adott válasz: helytelen. 
 
Feladatonként összesíteni kell az elért pontokat. A feladat alatt az első téglalapban az 

elérhető pontszám szerepel, a másodikba kérjük, írja be az elért pontszámot. 
 
Például: 

4 pont 2 
 

Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be: 
• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit); 
• a dolgozatpontszámot; 
• a vizsgapontszámot. 
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Javítási kulcs 
 
 

Task 1 
 
1) C 
2) I 
3) K 
4) A 
5) D 
6) H 
7) B 
 
 
Task 2 
 
8) B 
9) B 
10) A 
11) B 
12) A 
13) C 
14) B 
15) B 
16) A 
17) B 
 
Task 3 
 
18) B 
19) C 
20) A 
21) A 
22) D 
 
 
Task 4 
 
23) H 
24) F 
25) A 
26) L 
27) K 
28) E 
29) I 
30) D 
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NYELVHELYESSÉG 
 

Általános útmutató  
 
 

Csak az utasításban megadott helyre írt megoldás fogadható el. A javítási útmutató 
tartalmazza az összes elfogadható választ. 

Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, az nem elfogadható. Amennyiben több 
választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban 
található táblázat alapján történik. 

Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás 
közben minden feladatnál a feladatban szereplő összes kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe 
kérjük, írja be a következő kódokat: 

 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 

 
Például:      

1) 1 
2) 0 
3) 1 

4) 0 
 
 
Az első és harmadik  kérdésre adott válasz: helyes. 
A második és negyedik kérdésre adott válasz: helytelen. 

 
Minden feladatnál két külön rubrika is található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető 

maximális pontszámot, a másikba kérjük, írja be a feladatban a diák által elért összpont-
számot. 

 
Például: 

4 pont 2 
 

      

 
Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be: 
• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit); 
• az elért összpontszámot (dolgozatpontszám),  
• a megállapított vizsgapontokat (a Javítási-értékelési útmutató átszámítási táblázata 

alapján). 
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NYELVHELYESSÉG 
 

Javítási kulcs 
Task 1 
1) C 
2) A 
3) D 
4) B 
5) B 
6) D 
7) A 
8) C 
9) D 
 
Task 2 
10) having 
11) were/got 
12) the/our 
13) However/however/Nevertheless/nevertheless/Nonetheless/ nonetheless 
14) which 
15) what 
16) Rather/rather 
17) to 
18) had/got 
19) guilty 
 
Task 3 
20) feeling/feel 
21) unusual 
22) residents 
23) press 
24) presence 
25) evidence 
26) eventually 
27) endangered 
 
Task 4 
28) if 
29) far 
30) that 
31) such 
32) Although/although 
33)  
34) back 
35)  
36)  
37) not 
38) have 
39) to 
40) him 
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NYELVHELYESSÉG  
 

Átszámítási táblázat 
 
 

 
Dolgozatpont Vizsgapont 

40 30 
39 29 
38 29 
37 28 
36 27 
35 26 
34 26 
33 25 
32 24 
31 23 
30 23 
29 22 
28 21 
27 20 
26 20 
25 19 
24 18 
23 17 
22 17 
21 16 
20 15 
19 14 
18 14 
17 13 
16 12 
15 11 
14 11 
13 10 
12 9 
11 8 
10 8 
9 7 
8 6 
7 5 
6 5 
5 4 
4 3 
3 2 
2 2 
1 1 
0 0 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

 
Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó 

lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak 
tartalmaznia kell. A megoldókulcsban – „/”(egyszerű variáns) vagy „//” (a szövegben nem 
szereplő, de a szövegkörnyezetben értelmes alternatív megoldás) jellel elválasztva – 
szerepelnek a tartalmilag még elfogadható egyéb válaszok is. 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét 
akadályozzák. Így például elfogadhatjuk a nervous helyett a *nervos megoldást, de nem 
tekinthetjük egyszerű helyesírási hibának azt az esetet, amikor egy másik értelmes angol 
szó kerül a megoldásba (mondjuk, guards helyett *gods, vagy flights helyett fights). 

Sikeres javítások elfogadhatók, de csak akkor, ha egyértelműen kiderül, hogy mi volt a 
vizsgázó végleges döntése. Amennyiben több „érvényes” választ írt be a vizsgázó, a 
válaszokat akkor sem fogadhatjuk el, ha azok tartalmazzák a helyes megoldást is. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban 
található táblázat alapján történik. 

Mivel a vizsgaeredmények statisztikai feldolgozásra kerülnek, az egyes feladatokban az 
itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás közben az egyes feladatokban 
szereplő összes kérdéshez írjuk be a megfelelő kódot: 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 

 
Minden feladatnál két külön rubrika is található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető 

maximális pontszámot, a másikba pedig kérjük, írja be az adott feladatban a diák által elért 
összpontszámot. 

Például: 
 

Elérhető 
4 

Elért 

2 
 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket (az 

egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Javítási kulcs 
 
 
TASK 1 
 
1. nervous // worried/upset/unhappy 
2. armed guards // security agents 
3. September 11/September 11th (és egyéb érthető megoldások) 
4. chairman 
5. flights // planes/airplanes 
6. number // quantity 
7. human target // human being 
8. hijacked 
9. incident/disturbance 
10. suspicious behaviours/behaviors/behaviour/behavior 
11. voice 
12. crowd 
 
 
TASK 2 
 
13. Norway 
14. Japan 
15. Britain 
16. Spain 
17. Germany 
18. Italy 
 
 
TASK 3 
 
19. A 
20. B 
21. A 
22. B 
23. AB 
24. AB 
25. B 
 
 

Azoknál az itemeknél, ahol a kért információ jellege és a feladatlap tipográfiája két 
szó beírását követeli meg, csak a teljes megoldás fogadható el. Így nem tekinthetjük 
helyesnek az első feladatban azt, ha a kért (és a feladatlapon tipográfiailag is jelölt) armed 
guards helyett csak *guards vagy csak *armed, illetve human target helyett csak *target 
szerepel a megoldásban. 

A többesszám vagy az egyes szám harmadik személy –s toldalékának hiányát ebben a 
feladatban nem tekintjük elfogadhatatlannak. Hasonlóan, a második feladatban elfogadhatjuk 
az országnevek kisbetűs helyesírását is. 



 

írásbeli vizsga 0819  9 / 19 2008. október 27. 

Angol nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

SZÖVEGÁTIRAT 

TASK 1  
 
 
AIR MARSHALS 
 
Announcer: Sixteen minutes past seven. Pilots are a bit nervous of the idea of having armed 

guards – air marshals as they are being called – on their plane, so is British 
Airways for that matter, was announced by the government yesterday. They 
have been using them in the States for years, many more of them, of course 
since September the 11th. No one will say how many planes have a marshal on 
board. Professor John Crouch is the chairman of the Massachusetts Port 
Authority, which runs Boston Airport – that's where two of the flights used on 
September the 11th took off from. He told me that even he didn't know how 
many planes had marshals on them. But what about the dangers of an air 
marshal firing a pistol at 30 thousand feet? I asked him about that. 

J. Crouch: Most of the fire-arms in fact that are deployed for this purpose are likely to be I 
think low velocity fire arms that can deal with a human target without the risk 
of penetrating the fuselage of an aircraft. 

Announcer: And as for the training that these people have and the … the rules that they 
operate under, presumably they would get involved in an incident only if there 
was a danger of the aircraft being hijacked, they wouldn't get involved if there 
was a spot of disturbance or whatever. Do you d… I mean. Are you clear about 
the precise rules? 

J. Crouch: Well, I think you make an excellent point, because obviously a potential 
terrorist or terrorists on board an airliner could start a minor incident in order to 
flush out the air marshal. So part of the training has to be to identify and 
observe very precisely suspicious behaviours and not to necessarily 
immediately react as soon as a passenger might for example raise his or her 
voice. 

Announcer: And just a final thought: don't they stand out, I mean ….can't … can't … don't 
you reckon they could spot an air marshal amongst a group of holidaymakers 
for instance? 

J. Crouch: The ... the training is such that the air marshals can I think fade into the … the 
crowd on any airliner fairly easily. 

Announcer: John Crouch, many thanks. 
 
 
TASK 2  
 
CAR STATISTICS 
 

Here's an article from The Times on cars. 
France and Austria are tied for the most fatal motoring accidents in the world, each with 255 
traffic deaths per million inhabitants, according to statistics released by the French Centre for 
Insurance Information and Documentation. 
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The statistics, all of which were from western industrialized countries, showed that the safest 
roads were Norway, 100 traffic deaths per million population, followed by Britain, 104 and 
Japan, 107. 
The French are No. 2 world wide in auto theft – with 13 per 10,000 cars in use – second to 
Britain with 22 per 10,000 cars on the road. 
After the British and the French, the countries suffering the most auto thefts were Spain, 11 
per 10,000 cars, and the US, 9 per 10,000. The lowest ratio of stolen cars was in Germany 
with 3.5 per 10,000 vehicles, followed by Belgium, 4 per 10,000 and Italy 6 per 10,000. 
 
 
TASK 3  
 
An interview with Chrissie Rotter 
 
Interviewer: Now, as far as I know, you work for a television station, isn't that right? 
Chrissie: Yes, it is. 
Interviewer: Would you like to tell us a few things about this? Sounds interesting. 
Chrissie: Well, it's slightly embarrassing. 
Interviewer: What's embarrassing about it? 
Chrissie: Well, it's a game show ... 
Interviewer: But what’s wrong with it? You don't like it? 
Chrissie: Well, it's encouraging people to gamble and it's not completely truthful, I don't 

think. I mean people call in thinking they are going to win money and, of 
course, it's one out of every, I don't even know, 200 people that maybe wins 
₤50. 

Interviewer: Is lottery any better? 
Chrissie: Perhaps not. But I'm not doing the lottery. 
Interviewer: Yes, that's true. And you are doing this … 
Chrissie: I'm not encouraging people to do the lottery. So, no, I suppose not. If people 

are going to gamble, I suppose they will. It's just ... 
Interviewer: Do you have to do that in English? 
Chrissie: Yes, yes. 
Interviewer: What television station is this? It's not a Hungarian one, is it? 
Chrissie: No, it's not. It goes over to Britain via satellite. Actually, from Hungary they do 

... they send this show to many countries. They do it for Switzerland, China, 
Malaysia, the Ukraine, Romania, Hungary, of course, as well. 

Interviewer: You said it was embarrassing but, surely, there must be something you enjoy 
about it. Or is it just a job? 

Chrissie: It's a job. And, actually, it's nice to meet all these different people from 
different countries 'cause we all work together. And that's interesting. 

Interviewer: And you can get used to the camera. Isn't that right? 
Chrissie: Oh, yes, of course. 
Interviewer: That's part of it. Can you imagine your future in the media? 
Chrissie: Well, I'm just training as a journalist now and... I'd say I’m ... I have a 

university degree in History and I wanted to do research for television 
programmes. But since I've come here I realised that I do like travelling and 
I'm just finding jobs that I can do at any age and in any country, so I've done 
my English teaching degree and now I'm doing my journalism degree. And, 
hopefully, yes, the TV is good experience for this, too. 
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Interviewer: And what would be an ideal future for you as a journalist? What is the kind of 
thing you would really like to do if it were ... ? 

Chrissie: Really? I'd like to ... not actually war situations but maybe after the war 
concerning rebuilding and how the people are coping with the changed 
situation I think. These are the types of things that I'd ... 

Interviewer: So, something that includes travelling? 
Chrissie: Definitely. 
Interviewer: Something that is slightly dangerous but not very dangerous? 
Chrissie: Right. The aftermath. 
Interviewer: Right. Thank you, … thank you very much indeed … 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Átszámítási táblázat 
 

Dolgozatpont Vizsgapont 
25 30 
24 29 
23 28 
22 26 
21 25 
20 24 
19 23 
18 22 
17 20 
16 19 
15 18 
14 17 
13 16 
12 14 
11 13 
10 12 
9 11 
8 10 
7 8 
6 7 
5 6 
4 5 
3 2 
2 1 
1 1 
0 0 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
Általános útmutató 

 
 
 

A hibákat jelölni kell a feladatlapon. 

 
A feladatlapon  a szürke táblázatokban  két külön oszlop  található:  

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maximá-
lis pontszámot,  

• a másikba kérjük, írja be a feladatban a diák által elért pontszámot, illetve az 
utolsó sorba a feladatra adott összpontszámot. 

 
 

Például: 
 

15 pont 12  
 
 
 
Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be: 
 

• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit); 
• az elért összpontszámot, amely egyben a vizsgapontszám; 
• végül aláírásával hitelesítse értékelését. 
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Az íráskészség feladatok értékelési útmutatója 
 

 (30 pont) 
 
A feladat 
 
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 
Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3 pont 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont 
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 3 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 3 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 15 pont 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” értékelési kategória alapján  
0 pont, akkor a többi szempont alapján nem értékelhető, az összpontszám 0 pont.   
 
II. Az értékelési szempontok kifejtése 
 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a kommunikációs célt; 
hány irányító szempontra tért ki, és megfelelő részletességgel tárgyalta-e őket; a szöveg a megadott 
hosszúságú-e. 
 

• Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme és stílusa 
megfelel-e a közlési szándéknak valamint az írásmű szerzője és olvasója közötti viszonynak; hogy az 
olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e. 
 

• Szövegalkotás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok valamint az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése; megfelelő-e a 
gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés, használ-e bekezdéseket; hogyan alkalmazza a 
szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 

 
• Szókincs, kifejezésmód 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs megfelel-e a témának, a 
szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szóhasználat az emelt szintnek megfelelő igényességet és 
változatosságot mutat-e. 
 

• Nyelvhelyesség, helyesírás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy mondatszerkezetek és nyelvtani struktúrák 
tekintetében mennyire igényes. 

 
• Íráskép 

 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a törlések 
és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét.  
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III. Értékelési skála 
 

1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó megvalósí-
totta a kommunikációs 
célokat.  
 
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelően 
dolgozta ki. 
 
  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat. 

 

Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben.  

 
 

A vizsgázó részben valósí-
totta meg a kommunikációs 
célokat. 

 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a töb-
bit egyáltalán nem; illetve 
valamennyi irányító 
szempontot csak részben. 
 
 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célokat, mert: 
- félreértette a feladatot, 
- az irányító szempontok 
közül egyet sem dolgo-
zott ki megfelelően, il-
letve csak egyet vagy 
kettőt részben.  
 
 

 
2. Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 

 
2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg a szövegfajtának és a szer-
ző és az olvasó közötti kapcsolatnak 
megfelelő hangnemben íródott, az 
olvasóban a szerző szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme következet-
lenséget mutat, az olvasóban nem 
mindig a szerző szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme nem meg-
felelő, az olvasóban nem a szerző 
szándékának megfelelő benyomást 
kelt. 

 
3. Szövegalkotás 

 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok el-
rendezése logikus. 
 
A gondolati tagolás meg-
felelő: van bevezetés és 
befejezés, bekezdéseket 
alkalmaz. 
 
A vizsgázó megfelelően 
használja a szövegössze-
függés tartalmi és nyelvi 
elemeit, koherens 
szöveget hoz létre. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése a kisebb 
aránytalanságok ellenére 
logikus.  
 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra: van 
bevezetés vagy befejezés. 
 
A vizsgázó többnyire 
megfelelően használja a 
szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit. 
A mondatok többnyire 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezé-
sű.  
 
A vizsgázó nem törekszik 
a gondolati tagolásra: hi-
ányzik a bevezetés és a 
befejezés. 
A mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak egy-
máshoz.  
 

A mondanivaló nem 
logikus elrendezésű, a 
gondolatok esetlegesen 
követik egymást. 
 
A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, túlnyo-
mórészt összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
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4. Szókincs, kifejezésmód 
 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő, az emelt szin-
ten elvárható szókincs, 
igényes nyelvhasználat 
jellemzi. 

A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő, viszonylag bő 
szókincs jellemzi. A vizs-
gázó törekszik az igényes 
nyelvhasználatra. A szó-
használat csak néhány 
helyen nem megfelelő, ez 
azonban nem nehezíti a 
megértést. 

A szöveget kevésbé vál-
tozatos szókincs és az 
emelt szinthez képest le-
egyszerűsített nyelvhasz-
nálat jellemzi. A vizsgázó 
nem törekszik igényes 
fordulatok alkalmazására. 
Sok a szóismétlés, több 
helyen nem megfelelő a 
szóhasználat, ami eseten-
ként nehezíti a megértést 
is. 

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes, a 
nyelvhasználat igényte-
len. A nem megfelelő 
szóhasználat több helyen 
nehezíti a megértést. 

 
5. Nyelvhelyesség, helyesírás 

 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó változatos és 
az emelt szintnek megfe-
lelő  nyelvtani szerkeze-
teket használ, mondatszer-
kesztése  igényes. 
A szöveg igényes, esetleg 
néhány kisebb, a szöveg  
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattani, alak-
tani, helyesírási) hiba ta-
lálható benne. 

A vizsgázó törekszik az 
emelt szintnek megfelelő 
nyelvtani szerkezetek 
használatára és az igényes 
mondatszerkesztésre. A 
szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattani, alak-
tani, helyesírási) hiba 
vagy egy-két, a szöveg 
megértését nehezítő hiba 
található.  

A vizsgázó egyszerű 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, és nem törekszik 
igényes mondatszerkesz-
tésre. 
A szövegben több, a szö-
veg megértését nem befo-
lyásoló, vagy néhány, a 
szöveg megértését nehe-
zítő hiba található. 

A szöveget nem a 
szintnek megfelelő, 
túlságosan egyszerű 
nyelvtani szerkezetek és 
igénytelen mondatszer-
kesztés jellemzi.  
A szövegben sok, a szö-
veg megértését nem 
befolyásoló és/vagy 
több, a szöveg megérté-
sét nehezítő hiba talál-
ható.  

 
6. Íráskép 
 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások. Olvashatatlan kézírás. 
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B feladat 
 
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 
Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3 pont 
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 3 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 3 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 15 pont 

Amennyiben a dolgozat ”A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” értékelési kategória alapján  
0 pont, akkor a többi szempont alapján nem értékelhető, az összpontszám 0 pont.   
 
II. Az értékelési szempontok kifejtése 
 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a kommunikációs célt; 
hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta őket, mennyire sikerült a témát tágabb 
kontextusba helyeznie, és érvekkel alátámasztania véleményét; a szöveg a megadott hosszúságú-e. 
 

• Szövegalkotás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok valamint az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése; megfelelő-e a 
gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés, a vizsgázó használ-e bekezdéseket; hogyan 
alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 

 
• Szókincs, kifejezésmód 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs megfelel-e a témának, a 
szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szóhasználat az emelt szintnek megfelelő igényességet és 
változatosságot mutat-e. 
 

• Nyelvhelyesség, helyesírás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy mondatszerkezetek és nyelvtani struktúrák 
tekintetében mennyire igényes a szöveg nyelvhasználata. 

 
• Íráskép 

 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a törlések 
és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét.  
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III. Értékelési skála 
 

1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó megvalósí-
totta a kommunikációs 
célokat.  
 
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelően 
dolgozta ki.  
 
 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat. 

 

Az irányító szempontok 
közül kettőt vagy hármat 
megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben 
vagy egyáltalán nem, 
illetve egy irányító 
szempontot megfelelően, 
az összes többit csak 
részben.  

 
 

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célokat. 
 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a töb-
bit egyáltalán nem, illetve 
valamennyi irányító 
szempontot csak részben. 
 
 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célokat, mert: 
– félreértette a feladatot, 
– az irányító szempontok 
közül egyet sem dolgo-
zott ki megfelelően, illet-
ve csak néhányat részben. 
 
 

 
2. Szövegalkotás 

 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok, és 
az ezekhez kapcsolódó 
gondolatok és érvek el-
rendezése logikus. 
 
A vizsgázó megfelelően 
használja a szövegössze-
függés tartalmi és nyelvi 
elemeit, koherens 
szöveget hoz létre. 
 
A szöveg formai tagolása 
megfelelő, bekezdéseket 
használ. 

A szöveg felépítése az 
irányító szempontok és az 
ezekhez kapcsolódó gon-
dolatok, érvek  elrende-
zése többnyire logikus. 

Elkülönül a bevezetés és 
a befejezés. 
 
A vizsgázó többnyire 
megfelelően használja a 
szövegösszefüggés tartal-
mi és nyelvi elemeit. A 
mondatok többnyire szer-
vesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg 
nem megfelelően tagolt, 
azaz nincsenek bekez-
dések, az alacsonyabb 
pontszámot kell adni. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezé-
sű, sok a gondolati ismét-
lés.  
A mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak egy-
máshoz.  
Amennyiben a szövegben 
a bevezetés és a befejezés 
sem (vagy alig) különül 
el, az alacsonyabb pont-
számot kell adni.  
 

A mondanivaló nem 
logikus elrendezésű, a 
gondolatok esetlegesen 
követik egymást. 
 
A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, túlnyo-
mórészt összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
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3. Szókincs, kifejezésmód 
 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő gazdag és vál-
tozatos szókincs, vala-
mint a közlési szándék-
nak megfelelő nyelvhasz-
nálat jellemzi. 

A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő, viszonylag bő 
szókincs jellemzi. A vizs-
gázó törekszik a közlési 
szándéknak megfelelő 
nyelvhasználatra. A szó-
használat csak néhány 
helyen nem, megfelelő, 
ez azonban nem nehezíti 
jelentősen a megértést. 

A szöveget kevésbé vál-
tozatos szókincs és a 
szinthez képest egysze-
rűbb nyelvhasználat jel-
lemzi. A vizsgázó nem 
törekszik a közlési szán-
déknak megfelelő nyelv-
használatra. Sok a szóis-
métlés, több helyen nem 
megfelelő a szóhasználat, 
ami esetenként nehezíti a 
megértést is. 

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes, a 
nyelvhasználat nem felel 
meg a közlési szándék-
nak, és ez több helyen 
nehezíti a megértést. 

 
4. Nyelvhelyesség, helyesírás 

 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelv-
használat jellemzi, a vizs-
gázó változatos és igényes 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, mondatszerkesz-
tése is igényes. 
 
A szöveg igényes, esetleg 
néhány kisebb, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattani, alak-
tani, helyesírási) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik igé-
nyes nyelvtani szerkeze-
tek használatára és az igé-
nyes mondatszerkesztésre. 
 
A szövegben több, a szö-
veg megértését nem ne-
hezítő nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hiba 
vagy egy-két, a szöveg 
megértését nehezítő hiba 
található.  

A vizsgázó egyszerű 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, és nem törekszik 
igényes mondatszerkesz-
tésre. 
 
A szövegben sok, a szö-
veg megértését nem befo-
lyásoló, vagy néhány, a 
szöveg megértését nehe-
zítő hiba található. 

A szöveget nem a 
szintnek megfelelő, 
túlságosan egyszerű 
nyelvtani szerkezetek és 
igénytelen mondatszer-
kesztés jellemzi.  
 
A szövegben sok, a 
szöveg megértését nem 
befolyásoló és több, a 
szöveg megértését nehe-
zítő hiba található.  

 
5. Íráskép 
 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások. Olvashatatlan kézírás. 
 
 



<<
  /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


