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írásbeli vizsga 0801 2 / 15 2008. május 23. 

Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó lehetséges 
válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. (A szöveg 
szerinti megoldások mellett esetenként szerepelhetnek a tartalmilag még elfogadható egyéb 
megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogadhatóságának.) 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a helyesírási 
hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a 
helyes megoldást. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez tartozó 
egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1 2 3 4 

1 0 1  

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadható, a 

negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) két 
külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, kérjük, 
írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot! 

 
Például: 

  

Max. Elért 

5  3 

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

feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot! 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
1. Feladat 
 

れい 1 2 3 4 5 6 7 8 
c a d f g h i b e 

 
 
2. Feladat  
 

れい 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
☓ ◯ ☓ ◯ ☓ ☓ ◯ ☓ ◯ ☓ ☓ ◯ ◯ 

 
 
3. Feladat 
 

れい 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
a c b d a c a d a b c b a d 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
NYELVHELYESSÉG 

 
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 helyes 
megoldások mellett esetenként szerepelhetnek a nyelvhelyességi szempontból még elfogadható egyéb 
megoldások is.) 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az útmutató alapján 
történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez tartozó 
egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1 2 3 4 

1 0 1  

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadható, a 

negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) két 
külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, kérjük, 
írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot! 

 
Például: 

  

Max. Elért 

5  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítségével megállapított 
vizsgapontokat! 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
1. Feladat 
 

れい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ｂ A D B C A B D D A C 

 
 
2. Feladat 
 
A megoldás kandzsival és hiraganával egyaránt elfogadható. 
 

（れい） いらっしゃいます、おげんき、で、か 

 

みなさん、 おげんきで いらっしゃいますか   。 

 

（11） はじめます、べんきょう、だいがく、の、を 

 

あしたから、だいがくの べんきょうを はじめます  。 
 
（12） います、したい、おもって、えいご、べんきょう、も、と 

 

わたしは、 えいごも べんきょうしたいと おもっています 。 

 

（13） あります、レッスン、ごぜんちゅう、ごご、も、も、が、 

 

金よう日は ごぜんちゅうも、ごごも レッスンが あります 。 

 

（14） したい、いそがしくて、アルバイト、そろそろ、を、も、です 
 

勉強
べんきょう

は 忙しくても、そろそろ アルバイトを したいです ｡ 
 
（15） いません、おくって、とった、しゃしん、まだ、たくさん、が、を 
 

卒業式
そつぎょうしき

の写真を たくさん とったが、まだ 送っていません 。 
 
（16） いません、はたらいて、がっこう、もう、で 

 

校長先生
こうちょうせんせい

は もう 学校で はたらいていません   。 
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3. Feladat 
 
A megoldás kandzsival és hiraganával egyaránt elfogadható. 
 
 
（れい）しなければ    （21） ねて   
 
（17） わすれ    （22） おいて  
 
（18） のんだり    （23） し   
 
（19） して     （24） 行って  
 
（20） して     （25） きいて  
 
 

Pontátszámítási táblázat 
 

 
25 feladatpont = 18 vizsgapont 

 
 

Feladatpont 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Vizsgapont 18 17 17 16 15 14 14 13 12 12 11 10 9 9 8 7 6 6 5 4 4 3 2 1 1

 
 



 

írásbeli vizsga 0801 7 / 15 2008. május 23. 

Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 szöveg 
szerinti megoldások mellett esetenként szerepelhetnek a tartalmilag még elfogadható egyéb 
megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogadhatóságának.) 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a helyesírási 
hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a 
helyes megoldást. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az útmutató alapján 
történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez tartozó 
egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1 2 3 4 

1 0 1  

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadható, a 

negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) két külön 
rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, kérjük, írja 
be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot! 

 
Például: 

  

Max. Elért 

5  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítségével megállapított 
vizsgapontokat! 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
1. Feladat 
 

れい １ ２ ３ ４ ５ ６ 
☓ ☓ ☓ ○ ☓ ○ ☓ 

 
 
2. Feladat 
 

れい 7 8 9 10 11 12 13 
H E B I F C A D 

 
 
3. Feladat 
 

 
れい 14 15 16 17 18 19 20 

D C B C D A B D 
 
 

Pontátszámítási táblázat 
 

 
20 feladatpont = 33 vizsgapont 

 
 

Feladatpont 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Vizsgapont 33 32 30 28 26 25 23 22 20 18 17 15 14 12 10 9 7 5 4 2
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Az elhangzott szövegek 
 
 
1. Feladat 
 
みゆきさんはのどが痛くて、今日、病院へ行きました。 
 
医者：どうぞ。ここにすわってください。どうしましたか。 
みゆき：昨日からのどが痛いんです。 
医者：熱がありますか。 
みゆき：はい、少しあります。37 度ぐらいです。 
医者：それでは、少し口をあけてください。のどを見てみます。あー、赤いですね｡ 
みゆき：はい、とても痛くて、大きい声で話すことができません。 
医者：風邪ですね。薬をあげましょう。一日 3 回、この薬を飲んでください。 
みゆき：ご飯を食べる前に飲んだ方がいいですか。食べた後に飲んだ方がいいです

か。 
医者：ご飯を食べた後に飲んでください。そして、今週は学校を休んで、家でゆっ

くり休んだ方がいいでしょう。 
みゆき：お風呂に入ってもいいですか。 
医者：今日は入らないほうがいいですが、明日からは入ってもいいでしょう。 
みゆき：そうですか。何を食べたらいいですか。 
医者：そうですね､くだものをたくさん食べてください｡飲み物も十分飲んでくださ

い｡ 
みゆき：はい、わかりました。ありがとうございました。 
医者：お大事に。 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
2. Feladat 
 
花子さんは小学校でスピーチをしました。スピーチのテーマは「夏休み」です。花

子さんのスピーチを聞いてください。 
 
私の夏休みは 7 月 24 日から 8 月 31 日まででした。8 月に私の家にハンガリーからお

客さんが来ましたから、夏休みはとてもいそがしかったです。 
お客さんの名前はエリカです。エリカさんはハンガリーの大学生で、日本語と歴史

を勉強しています。エリカさんの日本語はとても上手でした。祖母はエリカさんが

話す日本語を聞いて、とてもおどろきました。エリカさんは日本語の他にドイツ語

と英語も話すことができるそうです。 
エリカさんと私と家族は一緒に旅行をしました。ハンガリーには海がありませんか

ら、エリカさんは海に行きたいと言いました。私達は海に行って、泳ぎました。そ

して、新幹線で京都と、それに奈良にも行きました。エリカさんはカメラで古いお

寺の写真をたくさん撮りました。 
 
今年の夏休みはとても楽しかったです。来年の夏休みには私と父と母がハンガリー

に行くつもりです。そして、ハンガリーでエリカさんと会おうと思います。 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
3. Feladat 
 

ゆう子さんの家に友達が来ました。友達に家を説明しています。 
 
この家は 2 ヶ月前にできました。とても新しい家です。1 階には玄関と台所と居間と

お風呂とトイレがあります。居間にはテレビやラジオや大きいテーブル、ソファな

どがあります。家族はここでテレビを見たり、話しをしたりします。パソコンもこ

の部屋においてあります。 
子供達はよくここでインターネットをしたり、コンピューターゲームをしたりしま

す。台所は広くて、とても明るいです。台所にある冷蔵庫は先月買いました。大き

くて、とても便利です。二階にはトイレが一つと部屋が 4 つあります。一つは私と

主人の部屋、一つは息子の部屋、一つは娘の部屋、そして、一つはお客様用の部屋

です。 
時々私の家に外国からお客様が来ますから、お客様の部屋は和室にしました。この

部屋の窓からは富士山が少し見えます。ここはとても静かで、朝、鳥の声も聞こえ

ます。庭も広くて、木や花がたくさんあります。私はこの家がとても好きです。 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
 

Az írásbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. 
Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz 
tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok segítségével kell értékelni oly 
módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempont szerint újra kell olvasni.  

Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt értékelő 
szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem osztályozzák 
előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az egyes nyelvi hibák 
súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott szövegkörnyezet 
figyelembevételével lehet megállapítani. 

A feladat teljesítése szempontjából a terjedelemnek kiemelkedő jelentősége van. Tekintve, hogy 
a japán nyelvben nincsenek szóközök és a szavak számának megállapítása nem egyértelmű, ezért az 
előírt terjedelmet nem a leírt szavak, hanem a leírt írásjegyek szabják meg. A nyelv sajátosságai 
szerint ugyanaz a szó leírható szótagjellel (hiragana, katakana) és kínai (fogalmi) írásjeggyel is. 
Természetszerűleg a szótagjellel írt szavak nagyobb terjedelmet eredményeznek, de a kínai írásjegyek 
használata fejlettebb íráskultúrát feltételez. Ezért külön értékeljük az írásjegyek helyes használatát, 
valamint ösztönözve a kínai írásjegyek alkalmazására, az értékelésben nem kezeljük a szöveg 
minimális hosszától való eltérést kizáró szempontnak.  
 
Értékelési szempontok az 1. feladathoz 
 

 Az 1. feladat értékelése Maximum 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 pont 
Érthetőség, nyelvi megformálás 4 pont 
Írásjegyek használata 2 pont 

 Összesen 11 pont 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pont, akkor 
az összpontszám is 0 pont. 

 

Az értékelési szempontok kifejtése 

• A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a kommunikációs 
szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e 
létre. Nem kell pontot levonni, ha a szöveg hosszabb 120 írásjegynél.  

• Érthetőség, nyelvi megformálás  

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg érthető-e az 
olvasó számára, az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák a 
megértést nem akadályozzák-e.   

• Írásjegyek használata  

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó helyesen használja-e a különböző írásjegy 
típusokat. A kandzsik használata nem feltétele a feladat teljesítésének. A hibás, de még 
felismerhető kandzsi elfogadható, amennyiben nem zavarja a szöveg megértését. 
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Értékelési skála az 1. feladathoz 

 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célt; megfe-
lelően dolgozta ki a feladat 
minden részletét, és elérte a 
minimális szöveg-
mennyiséget (75 írásjegy). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt; egy-két 
részlettől eltekintve ál-
talában megfelelően dol-
gozta ki a feladatot, és 
legalább 75 írásjegy hosszú-
ságú szöveget hozott létre. 

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuniká-
ciós célt; félreértette, illetve 
nem megfelelően dolgozta 
ki a feladat bizonyos részeit, 
a létrehozott szöveg  
75 írásjegynél rövidebb. 

A vizsgázó nem valósította 
meg a kommunikációs célt; 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg  
60 írásjegynél rövidebb. 

 

Érthetőség, nyelvi megformálás 
4 pont 3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg egy-két kisebb 
pontatlanság ellenére az 
olvasó számára tökéletesen 
érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) 
hibák ellenére az olvasó 
számára nagyjából érthető 
és követhető. 

A szöveg a nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) 
hibák következtében nehezen 
érthető és követhető, illetve 
félreérthető. 

A szöveg a nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) 
hibák miatt nem érthető és 
nem követhető. 

Írásjegyek használata 
2 pont 1 pont 0 pont 

A vizsgázó helyesen használja az 
írásjegyeket, a szövegben az 
alapvető kandzsikat hibátlanul írja 
le. 

A vizsgázó nem használ kandzsit, vagy 
helytelenül írja le. A szövegben több 
hibás írásjegy fordul elő, de a hibák alig 
befolyásolják a megértést. 

A szöveg az írásjegyek helytelen 
használata miatt nem érthető. 
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Értékelési szempontok a 2. feladathoz (2.A és 2.B variáció közül választott feladat) 
 

A 2. feladat értékelése Maximum 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 pont 
Szövegalkotás 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 5 pont 
Írásjegyek használata 3 pont 

 Összesen 22 pont 
  

Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont alapján 0 
pont, akkor az összpontszám is 0 pont. 
 
 
Az értékelési szempontok részletes 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. 
Nem kell levonni pontot, ha a szöveg hosszabb 180 írásjegynél. 

• Szövegalkotás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elrendezése és 
a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; 
hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (előre- és 
visszautalás eszközei, névmások, kötőszók stb.). 

• 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 a középszintnek 
megfelelő 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 az esetlegesen előforduló nyelvi 
(mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az olvasót abban, hogy a 
szöveget első olvasásra teljes egészében megértse. 

• Írásjegyek használata 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó helyesen használja-e a különböző írásjegy 
típusokat. A kandzsik használata nem feltétele a feladat teljesítésének. A hibás, de még 
felismerhető kandzsi elfogadható, amennyiben nem zavarja a szöveg megértését. 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Értékelési skála a 2. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat.  
Az irányító szempontokat 
megfelelően kidolgozta. A 
szöveg megadott hosszúságú 
(15% eltérés lehetséges).  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, a 
többit csak részben, illetve 
egy irányító szempontot 
megfelelően, az összes 
többit csak részben.  

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommunikációs 
célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül még 
egyet részben, a többit 
egyáltalán nem, illetve 
valamennyi irányító szem-
pontot csak részben. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a kom-
munikációs célokat. Az 
irányító szempontok 
közül egyet sem 
dolgozott ki megfele-
lően, csak néhányat 
részben, és van olyan is, 
amelyet egyáltalán nem. 

 

Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elren-
dezése logikus. 
A gondolati tagolás meg-
felelő, elkülönül a bevezetés 
és a befejezés. 
A szöveg a gondolati 
tagolást követő bekezdé-
sekből áll. 
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok 
elrendezése többnyire 
logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, 
- elkülöníti legalább a 
bevezetést vagy a befejezést 
(2 pont), 
- bekezdéseket alkalmaz (3 
pont). 
A mondatok általában 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus elrendezé-
sű. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra, hiányzik 
a bevezetés és a befejezés. 
A mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, össze-
függéstelen monda-
tokból áll. 
A szöveg annyira rövid, 
hogy szövegként nem 
értékelhető. 

 

Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő, változatos, 
viszonylag bő szókincs 
jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi. 
A szókincs korlátai miatt 
előfordul szóismétlés. Néhol 
nem megfelelő a szóhasz-
nálat, ez azonban nem vagy 
csak kis mértékben nehezíti 
a megértést. 

A szöveget kevésbé válto-
zatos, helyenként egyszerű, 
de még a téma és a közlési 
szándék szempontjából el-
fogadható szókincs jellemzi. 
Sok a szóismétlés. Többször 
nem megfelelő a szóhasz-
nálat, ami néhány helyen 
jelentősen megnehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szövegben felhasznált 
szókincs nagyon egy-
szerű, nem a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő. A nem 
megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen 
megnehezíti a szöveg 
megértését. 

 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartalmaz, 
amelyek azonban nem 
befolyásolják a megértést. 

A szöveg több nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést nem 
befolyásolják,  
VAGY 
csak néhány nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartalmaz, 
amelyek azonban nehezítik a 
megértést.  

A szövegben sok olyan nyel-
vi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba van, ame-
lyek a megértést jelentősen 
megnehezítik, valamint sok, 
a megértést nem befolyásoló 
nyelvi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba is előfordul 
benne. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák miatt 
több helyen nem érthető. 
 

Írásjegyek használata  
3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó helyesen használja az 
írásjegyeket, és az alapvető kandzsikat. 
A szövegben előforduló hibák nem 
befolyásolják a megértést. 

A vizsgázó vagy nem használ kandzsit, 
vagy helytelenül írja le. A szövegben 
több hibás írásjegy fordul elő, a hibák 
kisebb nagyobb mértékben 
befolyásolják a megértést. 

A szöveg az írásjegyek helytelen 
használata miatt nem érthető. 

 
 



<<
  /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


