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Важне информације 
 

Пре него што започнете с радом, пажљиво прочитајте ове информације! 
 

За решење писменог матурског испита средњег степена имате на располагању 120 
минута. Следећи задаци имају затворени или отворени крај. 
 

За решавање питања са затвореним крајем треба на празна места уписати једно или 
више ВЕЛИКИХ СЛОВА. То су словни знаци точног или точних одговора. Припазите 
на то да слово буде једносмислено, јер у спорним случајевима не може да се прихвати 
ваш одговор! Уколико желите да исправите, погрешно слово једносмислено 
ПРЕЦРТАЈТЕ И НАПИШИТЕ ПОРЕД ЊЕГА словни знак исправног одговора! 
 

 
 
 

        
исправно

    
      прихватљиво

           
                       лоше 

 
За решавање питања  са отвореним крајем требате уписати стручне изразе, једну до две 
речи, целу реченицу или одговор који се састоји од више реченица. Одговоре на питања 
са отвореним крајем напишите на тачкасту линију (........). Припазите НА ЈЕЗИЧКУ 
ИСПРАВНОСТ! Уколико, наиме, ваш одговор због језичких разлога није једносмислен 
или је бесмислен – нпр. у једној реченици није јасно што је субјекат – не може да се 
прихвати ни у том случају ако иначе садржи тачан израз. 
 
Пишите пером црне или плаве боје! 
 
У поља са сивом позадином немојте да пишете! 
 
 
 

Желимо вам успешан рад! 
 

 
 
 

 

A D A C  BD
   

D
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I.  Три жива бића                                                                        9 бодова 
 
Током излета један је ученик усликао три жива бића. Име првога нажалост није нашао 
у својим кључевима (књизи) за детерминацију биљака, друго и треће живо биће је 
успео одредити. Погледајте темељито слике и решите задатак! Одговарајуће слово или 
слова упишите у квадратиће у реду поред тврдњи! Сваки тачан ред вреди  1 бод. 
 
 

         
 
                           
 коцкасти

 
љиљан           зелена

 
пупавка 

 
 
 

 

А) непозната врста 
B) коцкасти љиљан 
C) зелена пупавка 
D) сва три 
E) ниједно 

 
 

1. Талофита 
 

  

2. Хранљиве материје транспортује спроводним ткивом. 
 

  

3. У одређеном периоду има цвет и плод. 
 

  

4. Са сигурношћу је хетеротрофна. 
 

  

5. Папратница. 
 

  

 
Одлучите јесу ли следеће тврдње истините или неистините (И-H)! 
 
6. Симптоми тровања зеленом пупавком јављају се тек 8-24 часа након 
конзумирања печурке. 

 

7. Са опаривањем спречавамо дејство отровне материје зелене пупавке. 
 

 

непозната 
врста, са на 
спорангијама 
наличју

 
листа 
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Коцкасти љиљан је у нашој домовини заштићена биљка, зато је ђак у стопу пратио 
планиране инвестиције на Љиљановом пољу, на једном од станишта те врсте. Локална 
самоуправа предлаже да набујањем, загаћивањем потока Текнеш који тече преко поља, 
изгради језеро за вожњу чамцем. Према плановима, језеро би требало да буде у 
проширеној долини између извора који поток снабдевају водом и Љиљановог поља. 
Ова интервенција би значајно смањила принос воде потока. Газде села се пак залажу за 
то да се хранљивим материјама сиромашно тло Љиљановог поља поправи азотним 
вешатачким ђубривом.  Тако би се повећала количина годишње покошене траве. 
Ђак је у кључевима (књизи) за детерминацију биљака потражио еколошке захтеве 
коцкастог љиљана. Нашао је да биљка воли влагу, живи у мочварним пољима, на 
благокречњачким, азотом сиромашним стаништима и слабо подноси ометање. 
На следећој седници самоуправе затражио је реч. 
 
 
8. Напишите на какве могуће еколошке последице је могао да  упозори ђак! 
Формулишите два аргумента на еколошкој бази!                    (2 бода) 
 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. укупно 
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II.  Груписање животиња                                                           8 бодова 
 
Напишите  на одговарајуће место скупа редни број наведених живих бића! Један број 
може доћи само на једно место. Сваки број уписан на добро место 1 бод. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

1. Сипа може брзо да бежи истискивањем воде из плаштене дупље.  
2. Код бубамаре (Coccinella septempunctata), и ларва и одрасла јединка која излази 

из лутке су корисне у уништавању лисних ваши.  
3. Вешто летећи са своја два пара крила Аеschna cyanea хвата мање инсекте. Њена 

ларва, пре задњег пресвлачења, испузи на једну стабљику трске па испод коже 
ларве која пуца, излази развијена јединка (имаго). 

4. Највећи досада пронађени примерак џиновске лигње (Architeuthis) са ручицама 
заједно износи 21 метар. И њено мехурасто око, слично конструкцији човековог 
ока је огромно, може имати и до 40 цм у пречнику. 

5. Код маларичног комарца, и ларва и лутка живе у води и способне су за 
активно кретање. Развијена јединка са својим убодом шири опасну болест. 

6. Млечнобела планарија (Dendrocoelum lacteum) је одомаћена и у нашим 
домаћим слатким водама. Рибљу млађ и икру уноси у свој разгранати цревни 
канал са једним отвором и ту их свари. 

7.  Најмањи опнокрилци спадају у групу ситних оса потајница (Proctotrupidae). 
Лaрве паразитирају у телу живих инсеката и ту се учауре. 

8. Развијени облик и ларва скакавца путника имају сличан облик и исхрану. Са 
својим жвакањем и данас чине велике штете на усевима. 

 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. укупно 
         

 
главоношци 

 

звери 

инсекти 

развијају се са потпуним преображајем 
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III. Пресеци у једној кутији                                                 7 бодова 
 

Један ђак је у кабинету за биологију добио за задатак уређење кутија које садрже  
пресеке органских ткива. У једној старој кутији је нашао само четири  пресека, међутим 
на натпису кутије се налазило седам имена. Након проучавања микроскопских слика 
није било тешко идентификовати четири пресека. 
 

1. Напишите испод слика име ткива!              (Четири тачна одговора 1 бод) 
 
РАЗМАЗ КРВИ / ПОПРЕЧНОПРУГАСТО МИШИЋНО ТКИВО / ЕПИДЕРМИС 

ВИШЕСЛОЈНИ ОРОЖНАЛИ ПЛОЧАСТИ ЕПИТЕЛ / ПРОВОДНО (ВАСКУЛАРНО 

ТКИВО) / КОШТАНО ТКИВО / НЕРВНО ТКИВО 

C *
 

 

A  B 

D 
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Из тела којих живих бића су некада правили ове пресеке? Словне знакове одговарајућих 
пресека упишите у квадратиће на крају реда! (3 бода) 
 
2. Из тела зидног гуштера (најчешћа домаћа врста 

гмизаваца). 
   

3. Из чланковите ноге мајског гундеља.  
4. Из листа сувоземне скривеносеменице.  
 
5. На пресеку «С» пао је у очи један посебан ћелијски тип што је ђак на слици назначио 
са звездом. Именујте тај ћелијски тип и укратко објасните каква му је улога у дисању 
живог бића: примање и испуштање којих гасова омогућава и на који начин! (3 бода) 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
1. 2. 3. 4. 5. укупно 
      
 
 
 
IV. Дисање и фотосинтеза        11 бодова 
Упишите словни знак одговарајућег процеса у празан квадратић иза тврдњи! Сваки 
тачан одговор 1 бод. 
 

А. Фотосинтеза 
B. Биолошка оксидација 
C. Оба 
D. Ниједан 

 
1. У једном делу процеса вода се разлаже и настаје кисеоник. 

 
 

2. Један од финалних продуката је угљен-диоксид. 
 

 

3. Редукциони процес (усвојено једињење са угљеником се до краја 
процеса редукује). 

 

4. Њен процес почиње у цитоплазми а завршава се у митохондријама.  
5. Током процеса водоници доспевају на транспортне молекуле 

(коензиме). 
 

6. Њена бруто једначина је: C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + енергија. 
 

 

7. Одвија се и у ћелијама основног ткива које синтетишу хранљиве 
материје. 

 

8. Током процеса се не ствара ATP. 
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Следећа три графикона приказују интензитет фотосинтезе једне биљне врсте услед 
деловања различитих еколошких фактора. Све три кривуље имају етапу сатурације у 
којој више не расте даље количина (интензитет) производње кисеоника. 
 

 
9. Који еколошки фактор ограничава количину производње кисеоника у етапи  

сатурације 3. кривуље? (1 бод) 
 
..................................................................................................................................................  
 
10. Који еколошки фактор ограничава количину производње кисеоника у етапи 

сатурације 2. кривуље? (1 бод) 
 
..................................................................................................................................................  
 
11. У стакленим баштама често на вештачки начин повећавају природну количину 
угљен-диоксида у ваздуху. Од наведених случајева, у којем случају повећана количина 
СО2 помаже интензивнији (повећани) раст биљака? Словни знак тачног одговора 
упишите у квадрат! (1 бод) 
 

A) Ноћу, будући да биљке само тада дишу. 
B) По сунчаном времену, будући да се фотосинтеза одвија при светлу. 
C) Дању и ноћу једнако, будући да се дисање одвија константно. 
D) У облачним данима када мало светла ограничава фотосинтезу. 

 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. укупно 
            

1. графикон : jачина светлости:: 40 јединица, 25ºC 

2. графикон : jачина светлости:: 40 јединица, 20ºC 
 

3. графикон : jачина светлости:: 20 јединица, 20ºC 
 

Концентрација СО2 у ваздуху 

Количина О2, произведена  
од стране биљке 
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V.  Пут хранљиве материје       7 бодова 
 

Један дечак једе кифлу. Полагано је жваче. Чини му се да је слатка. Следите судбину 
саставних компонената кифле! Које речи недостају из текста? Своја решења упишите у 
текст на тачкасту линију! Сваки тачан одговор 1 бод. 
 

Главна компонента кифле је полисахарид под именом (1) .................................................. 

Његово варење почиње у усној шупљини под утицајем ензима за варење тог пробавног 

сока ( сока за варење) (2) .............................  Варење угљеног хидрата кифле завршава се 

у (3) ……………………………………….. 

Овде  секрет једне велике жлезде (4).................................... наставља његово 

разграђивање. Сварена хранљива материја упија се из танког црева, одавде је 

циркулација транспортује у (5) ....................................... који је за цели организам важан 

орган који складишти резервну хранљиву материју.  Ако јој је концентрација превисока 

у крвној плазми, организам вишак складишти у облику угљеног хидрата под називом 

(6)………………………………………….. Овај процес поспешује  хормон  

(7) ......................... који има улогу регулатора. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. укупно 
        
 
 
VI. Уметност и природа        9 бодова 
 

Следећи цитат потиче од Ђордана Бруна, италијанског филозофа из 16. века. У дијалошком 
делу један од ликова, Теофило изговара Брунова учења. Успоредите след мисли са нашим 
данашњим знањем и одговорите на питања! Сваки тачан одговор 1 бод. 

ТЕОФИЛО: Исти однос што постоји између материје и форме 
уметности, крај потребног ограничавања постоји и између форме и 
материје природе. Као што се дакле у уметностима форме – ако је 
то уопште могуће – до бескрајности измењују, материја напротив 
увек остаје иста – тако нпр. после форме дрвета видимо форму 
греде, затим стола, клупе, подножја, сандука, чешља и тако даље, 
али дрво увек остаје дрветом  - , тако и у природи, док форме следе 
једна за другом у бескрајним изменама, материја је увек једна те 
иста. 
ЂЕРВАЗИО: Како се може до краја да спроведе то поређење? 
ТЕОФИЛО: Не видиш ли да од оног што је било семе, постаће 
трава, од оног што је била трава постаће клас, од класа хлеб, од 

хлеба (...) крв, из њега семе, из семена ембрион, човек, мртво тело, из њега поново земља, 
камење или нешто друго, и да тако даље све може да поприми некакву природну форму. (...) 
Мора дакле постојати једна те иста ствар која није у себи ни камен, ни земља, ни мртво тело, ни 
човек, ни ембрион, ни крв, ни што друго: што је, међутим, након што је било крв биће ембрион, 
(...) након што је био ембрион, биће човек, како (...) и супстрат уметности, након што је било 
дрво, биће плоча, (...), а што је била плоча, биће врата. 

Ђ. Бруно: О узроку, принципу и јединству (одломак) 
супстрат = (основна) материја 
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1. Напишите по два примера из текста за то, какве форме може да поприми материја  
(a) у руци човека – ствараоца и  (b) у живој природи! 
 

a) ..............................................................................................................................................  

b) ..............................................................................................................................................  

2. У обликовању форми и особина живих бића као носилац информације за то, по 
нашем данашњем знању, одлучујућу улогу игра један тип молекула. Који је то 
молекул? 
  ………………………………………………………………………………… 
 
3. „Што је било семе, биће трава” - пише Бруно. У семену пшенице један угљени 
хидрат који служи као резервна хранљива материја  претвара се – између осталог – у 
главну градивну материју ћелијског зида клице која расте. Из којег једињења шта 
настаје при томе према нашем данашњем знању? 
 
...................................................................  →      ..................................................................... 
 резервна хранљива материја (сложени                            главни сложени угљени  

                угљени хидрат)                                   хидрат који сачињава ћелијски   зид 
 

4. „Што је била трава, биће клас”. Извор угљених хидрата растуће житарице већ није 
семе, него су анорганске материје из средине. Који молекули? 
 

...................................................................... и .......................................................................... 
 
5. „Из хлеба биће крв” - пише Бруно. Садржина угљеног хидрата у хлебу у форми којег 
молекула доспева у крвну плазму? 
 

………………………………………………………………….. 
 

6.„Из крви биће семе.”  Ова необична тврдња је такво учење што су све до 19. века 
прихватали: према томе „семе” - тојест мушка полна ћелија – ствара се непосредно из 
крви, оданде „прикупља” своје населедне особине. Према нашим данашњим знањима у 
ствари где , у којем органу се стварају мушке полне ћелије? 
 

………………………………………………………………….. 
 
7. „Из семена ће да буде ембрион” - можемо читати. Ђ. Бруно је преузео  античке и 
ренесансне погледе који једино мушкој полној ћелији придају улогу формирања и 
наслеђивања. Данас знамо да само половина наследне материје потиче од оца. Има, 
међутим, неколико таквих особина – односно гена који их одређују – које заиста само 
од оца може да наследи потомак. Где могу да се нађу гени ових особина? 
 
. .................................................................................................................................................  
 
 8. „Након што је био ембрион, биће човек, како (...) и супстрат уметности, након што је 
било дрво, биће плоча” - пише Бруно. Ембрион и фетус, који се из њега развија, затим 
дете имају исти «супстрат», тојест остаје исти човек, наиме, све (телесне) ћелије му 
носе исту информацију. С којим типом деобе настају телесне ћелије једне особе? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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9. Између „форме” тј.  телесне грађе фетуса и новорођенчета има и значајних разлика. 
Наведите једну важну разлику између система за циркулацију фетуса и новорођенчета! 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

   
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. укупно
          
 
 
 
VII. Облици учења         7 бодова 
 

Успоредите условни рефлекс, инструментално учење и учење с увиђајем! Број 
одговарајућих тврдњи упишите у круг који означава одговарајући скуп! Сваки тачан 
одговор 1 бод. Сваки  број може доћи само на једно 
 
 
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Може да се докаже и код човека. 
2. Резултира понашање обликовано с придруживањем. 
3. Надражају једног безусловног рефлекса се придружује раније неутрални 

надражај. 
4. Дресирање животиња (укроћавање) у великом делу се заснива на томе. 
5. Само они сисари могу своје понашање променити на тај начин који располажу 

с развијеним нервним системом. 
6. Лучење пљувачке у пса се покрене кад чује звук звона. 
7. Омогућује прилагођавање околини која се мења. 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. укупно 
        
 

 

   Учење 
увиђањем 

Инструмен-
тално 
учење 

Условни 
рефлекс 
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VIII. Свој или туђи?        7 бодова 
 

 

Проучавајте опис експеримента и цртеж, затим на основу својих спознаја решите 
задатке! Сваки тачан одговор 1 бод. 
 

Ф. Мекфарлајн Барнет (1899-1985) аустралијски  биолог открио је важна правила 
функционисања имунолошког система. Барнет и његов колега Медавар вршили су 
трансплантационе покусе с мишевима различите врсте (генетски различитих). 
а) Кад су комадић коже са удова једног  миша (на слици означен сивом бојом) 
пресадили на површину ране удова другог миша (на слици бели), он се тамо једно 
време  примио, међутим за 10-20 дана  је одумро  и одбацио се. Када су на истом мишу 
трансплантацију коже покушали и по други пут, она се већ након 6 дана одбацила. 
b) Медавар је из ткива малих сивих мишјих ембриона (на слици означени малим 
кругом) направио екстракт  с којим је третирао  белог миша, старог један дан. 
c) Искусио је да на тај начин третиран бели миш у зрелој доби прихвата ткива и органе 
сивог миша. (Међутим ткива које добива од мишева другог типа исто тако одбацује као 
да и није добио терапију). 
 
1. Зашто се одбацује пресађено ткиво? 
 

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Шта је разлог да се по други пута трансплантирано ткиво брже одбацује у 
експерименту? 
 

А) Променило се антитело које производе лимфне ћелије. 
B) Уместо почетног не специфичног одговора тада је већ настао  специфичан имуни 

одговор. 
C) Меморијске ћелије које су настале након прве трансплантације убрзале су други 

одговор. 
D) Прва имуна реакција је још била пасивна, а друга већ активна. 
E) Први пут је само један тип лимфних ћелија учествовао у одговору, док други пут већ 

оба типа лимфних ћелија. 
 

Одбацује се Не одбацује се 

 

a c 

b 
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3. Зашто се није одбацило пресађено ткиво у „с” експерименту? 
 

А) У белим мишјим ембрионима током експеримента је престао или се знатно смањио 
рад имунолошког система. 

B) Имунолошки систем третираних белих мишева није препознао своје ћелије. 
C) Имунолошки систем третираних белих мишева и ћелије црних мишева прихватио је 

као своје. 
D) У третираним белим мишевима није покренута производња антитела наспрам ткива 

које потиче из сивих мишева. 
E) У пресађеном ткиву које потиче из сивог миша покренута је производња антитела 

наспрам ћелија третираног белог миша. 
 
 
4. Какве закључке можемо да изведемо из резултата експеримента? 

 

A) Имунолошки систем још не ради у ембрионалној фази. 
B) Имунолошки систем у ембрионалној фази још није способан да разликује различите 

антигене. 
C) И имунолошки систем има своју меморију («памћење»). 
D) Имунолошки систем белих и сивих мишева другачије функционише. 
E) Имунолошки систем даје антиген зависне (специфичне) одговоре. 
 
5. Важни задатак имунолошког система је борба против изазивача болести. Каква је 

сличност у конструкцији бактерија које су изазивачи болести и ћелијских мембрана 
оних ћелија које сачињавају пресађено страно ткиво, што објашњава да организам 
обадве препознаје као стране? 

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

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

6. Према искуствима Барнета, постало је важним правилом трансплантације људских 
органа и ткива да  ткиво које се пресађује мора да буде од генетски што сличније 
особе.  Идеалан донор (давалац) може да буде она особа чији је генски састав скоро 
сасвим идентичан са болесниковим. Могу ли да постоје две такве особе у 
стварности? Ако да, ко? 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. У случају трансплантације понекад један од родитеља нуди помоћ свом детету. 

Отприлике у колико % је идентичан њихов генски састав? Образложите своју 
тврдњу! 

 

А) 12,5% 
В) 25% 
С) 50% 
D) 75% 
E) 100% 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. укупно 
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IX. Људско уво         7 бодова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На цртежу се види конструкцијa људског ува. Неколико детаља смо назначили 
словима. 
 
1. Именујте слушне кошчице средњег ува у оном редоследу како предају један другоме 
драж! (3 бода) 
............................................        ..........................................        ............................................  
 
2. Који део спољашњег ува означава слово F? (1 бод) 
 

........................................................................... 
 
Следећим тврдњама придружите одговарајући словни знак цртежа! (3 бода) 
 

3. Садржи рецепторе који су одговорни за регистровање звука. 
 

 

4. Стоји у непосредној вези са горњим дисајним путем. 
 

 

5. Одговоран је за опажање убрзаног покрета главе. 
 

 

 
 
1. 2. 3. 4. 5. укупно 
      
 
 
 
 
 

A 

F 

F 

A 

C 

B 
E 

D 
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X. Ток наслеђивања једне болести      8 бодова 
 
На слици видимо ток наслеђивања једне болести, цистичне фиброзе кроз три генерације 
једне породице (тамном бојом назначене су болесне особе). На основу слике 
породичног стабла, може се закључити следеће: Из брака здраве жене и болесног 
мушкарца родила су се три здрава дечка, једна болесна и једна здрава девојчица. Ова 
потоња се венчала са здравим мушкарцем и из њиховог брака су рођени и болесни и 
здрави дечаци и девојчице. 
Болест изазива недовољно фунционисање оних жлезда које у плућима производе слуз, 
у гуштерачи производе панкреасни сок, у кожи зној. Болесник има отежано дисање и 
због помањкања пробавних сокова није способан за разлагање липида. Болест изазива 
дефектна варијанта (алел) једног гена који се налази на једном телесном хромозому. 
Проучавајте породично стабло, затим одговорите на питања! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Рецесивни или доминантни алел преноси болест? Своју тврдњу  образложите! 
           (2 бода) 
..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  
 

2. Од жлезда људског организма секрет ендокриних жлезда (са унутрашњим лучењем) 
празни се у телесне течности, а егзокриних (жлезда са спољашњим лучењм) не. Да ли 
наведене симптоме болести проузрокује поремећај функционисања ендокриниих или 
егзокриних жлезда? (1 бод) 
 

..................................................................................................................................................  
 

3. У односу на ову болест, дајте генотипове особа које су на породичном стаблу 
назначене великим А, D и Е словима! Варијанте гена означите словима F и f! Уколико 
постоји могућност више генотипова, напишите сваки! (4 бода) 
 
 
 
4. Познавајући генотип родитеља, наведите у %-у колика је 
шанса да се из брака особа В и С роди болесно дете? 
Образложите своју тврдњу! (1 бод) 
 
 
 
1. 2. 3. 4. укупно 
     

A  
 

D  
 

E  
 

 

A 

B C 

D 

E
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 Максимални број 

бодова 
Постигнути 
број бодова 

I.Три жива бића 9   
II. Груписање животиња 8   
III. Пресеци у једној кутији 7   
IV. Дисање и фотосинтеза 11   
V.Пут хранљиве материје 7   
VI.Уметност и природа 9   
VII.Облици учења 7   
VIII. Свој или туђи? 7   
IX. Људско уво 7   
X. Ток наслеђивања једне болести 8   

Укупно 80  
Број бодова писменог дела испита 
(постигнути бодови * 1,25) 80 * 1,25 = 100  

 
 

_____________________ 
наставник који исправља 

 
                 Датум: …………………………...……… 
 
_______________________________________________________________________________________________________________  
 
 

   

elért 
pontszám

/ 
Постиг
нути 
број 

бодова 

programba  
beírt 

pontszám 
/ 
У 

програм 
уписан 
број 

бодова  

 

Feladatsor (az írásbeli vizsgarész pontszáma)/ 
Низ задатака (број бодова писменог 
дела испита)      

      

      

      

           

javító tanár/  

наставник који исправља    jegyző/ бележник 
 
 

Dátum/ Датум:: ……………………………… Dátum/ Датум:: ……………………………… 
 



<<
  /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


