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AZ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI 

 
A vizsgázó teljesítményének értékelését nem befolyásolhatja, ha a vizsgázó véleménye eltér 
az általánosnak tekinthető megközelítéstől. 

A vizsgázó teljesítményének értékelésére nem lehet hatással, ha az értékelők sze-
mélyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma, kérdés, jelenség általánosnak te-
kinthető megítélésétől. 

A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli az esszé és esetelemzés megol-
dásának lehetséges tartalmi összetevőit. Az ettől eltérő jó megoldást el kell fogadni. 

A dolgozatot piros színű tollal kell javítani és a tanári gyakorlatnak megfelelően 
jelölni a súlyosabb helyesírási, nyelvhelyességi stb. hibákat. 

A feladatok alatt található négyzetben az elérhető maximális pontszám van feltün-
tetve, az értékelő a mellette levő üres négyzetbe írja az általa megállapított pontszámot. 

Amennyiben a vizsgázó a II. rész mind a két feladatsorából oldott meg feladatokat, 
és nem állapítható meg egyértelműen, hogy melyiknek az értékelését akarta, az érettségi 
dolgozatot értékelő tanár feladata annak eldöntése, melyik megoldás a tartalmasabb, majd 
azt értékeli. 

Egyes esszéfeladatoknál a tanuló két kérdés megválaszolása közt választhat, de 
csak az egyik téma kidolgozásáért jár pont. Amennyiben tévedésből mind a két feladatot 
megoldja a vizsgázó, és nem jelöli áthúzással, melyiket értékeljék, az érettségi dolgozatot 
javító tanár dönti el, hogy melyik feladat kidolgozásáért jár több pont, és azt veszi figye-
lembe. 

Amennyiben bármely feladat értékelésénél a tématartás kompetenciát nulla ponttal 
értékeli a javító, azaz úgy ítéli meg, hogy a vizsgázó egyáltalán nem a megfogalmazott fel-
adatot oldotta meg, a feladat egészének értékelése nulla pont, más kompetenciára vagy 
szempontra pontszám nem adható. 

Az értékelő a javítás, értékelés végeztével kitölti a vizsgázó által elért összpont-
számot tartalmazó táblázatot. 

 
 

Az adható fél pontok miatt előfordulhat, hogy az adott feladat esetében az elért pont-
szám nem egész szám. A kerekítés azonban nem feladatonként történik! 
 
Ha szükséges, kerekítést egyszer végzünk: a feladatonként elért pontszámokat össze-
adva, a kapott összpontszámot (írásbeli vizsgarész pontszámát) kerekítjük! 
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I. rész 
Társadalomismeret és jelenismeret 

1. Esszé (A) 
 

Szempontok, 
kompetenciák 

A. A nők helyzete a rendszerváltás utáni  
Magyarországon 

Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, he-
lyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és 
szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos 
nyelvtani vagy helyesírási hibát. 

2 

A feladat megértése, 
tématartás 

A válasz a nők helyzetére, az emancipáció társa-
dalmi következményeire fókuszál, az elmúlt 20 
év hazai viszonyait elemzi. 

1 

Lényegkiemelés, 
témájának megfelelő 
tények, összefüggé-
sek, gondolatok, 
megállapítások meg-
fogalmazása, általá-
nosítás 

A feleletben lényeges elemeket emel ki a vizsgá-
zó, pl.: a jogi egyenlőség nem biztosítja az esély-
egyenlőséget. Kiemelheti, hogy a továbbtanulási 
lehetőségek jók, a diplomás nők aránya már ma-
gasabb, ugyanakkor a vezetői posztokon kevés a 
nő. Elemezheti a nők karrierlehetőségeit, a csalá-
dos, illetve a szingli lét és a karrier összefüggése-
it. Említheti, hogy a konzervatív értékrendű pár-
tok preferálják a családot, a nők otthon maradá-
sát. Vizsgálhatja az állam szerepét és lehetőségeit 
a gyermekvállalás miatt hátrányba kerülő nők 
támogatásában, az adókedvezmények nyújtásá-
ban. Tudja, hogy az elmúlt évtizedekben nem 
javult a helyzet. Tisztában van vele, hogy a nö-
vekvő munkanélküliség a nők esélyeit fokozottan 
rontja. Kitérhet arra is, hogy a gazdasági válságot 
kezelő csomag változásokat tervez a GYED, 
GYES terén, ami hatással lehet a nők jövőbeni 
gyermekvállalására.  

4 

Ismeretek mélysége, 
az adott tudomány-
nak megfelelő tárgyi 
tudás, a szakmai 
nyelv használata 

A feleletből megállapítható, hogy a vizsgázó 
megfelelő tárgyi tudással rendelkezik a női 
egyenjogúság és esélyegyenlőség társadalmi, 
gazdasági, szociológiai, erkölcsi vonatkozásairól. 
Szakkifejezéseket használ, például: emancipáció, 
esélyegyenlőség, karrier, szerepkonfliktus, mun-
kavállalás, állásinterjú, női identitás. 

4 

A megközelítés sok-
színűsége, komplexi-
tása 

A válasz legalább kétféle megközelítést tartal-
maz, például: a munkakeresés, az egyenlő bérek 
elve, a jogi lehetőség és a mindennapi hátrányok 
viszonya. A vizsgázó az elemzés komplexitására 
törekszik, ezért érinti az állam felelősségét, a 
közvélemény álláspontját, a női identitás körét. 

2 

Önálló vélemény 
megalkotása, a téma 
aktualizált (életsze-
rű, saját vagy a mé-
diából ismert példák 
alkalmazása) 

Önálló véleményét megfogalmazta, megindokol-
ta. Életszerű példákat említett. Legalább kettő, a 
médiából ismert példát említett, például: a kis-
gyermekesek hátránya álláskeresésnél, a magyar 
parlamentben alacsony a nők aránya, ezért köte-
lező arányú listára tettek javaslatot. 

2 

Összesen 15 
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1. Esszé (B) 

 
Szempontok, 
kompetenciák 

B. A halmozottan hátrányos helyzet társadalmi 
okai 

Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, he-
lyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és 
szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos 
nyelvtani vagy helyesírási hibát. 

2 

A feladat megértése, 
tématartás 

Értelmezi a halmozottan hátrányos helyzet fo-
galmát. A válasz a halmozottan hátrányos helyzet 
társadalmi okaira fókuszál, és nem az egyéni fele-
lősség vagy egészségi állapot bemutatásánál ra-
gad le. 

1 

Lényegkiemelés, 
témájának megfelelő 
tények, összefüggé-
sek, gondolatok, 
megállapítások meg-
fogalmazása, általá-
nosítás 

A feleletben lényeges elemeket emel ki a vizsgá-
zó, például: a családi minta szerepét, a hátrányos 
földrajzi adottságok következményeit. Kiemelheti 
a kisebbségek, főleg a romák nehéz helyzetét. 
Említheti, hogy az alacsony iskolai végzettségűek 
milyen nehezen találnak munkát. Vizsgálhatja az 
állam felelősségét abban, hogy például a szak-
munkásképzés sikertelen, hogy milyen nagymér-
tékű az iskolai lemorzsolódás, hogy még mindig 
vannak romatelepek, hogy egyre erősödik a rassz-
izmus. 

4 

Ismeretek mélysége, 
az adott tudomány-
nak megfelelő tárgyi 
tudás, a szakmai 
nyelv használata 

A feleletből megállapítható, hogy a vizsgázó 
megfelelő tárgyi tudással rendelkezik a hátrányos 
helyzet társadalmi, gazdasági, szociológiai vonat-
kozásairól. 
Szakkifejezéseket használ, például: esélyegyenlő-
ség, diszkrimináció, attitűd, pozitív diszkriminá-
ció, depriváció.  

4 

A megközelítés sok-
színűsége, komplexi-
tása 

A válasz legalább kétféle megközelítést tartal-
maz, például: az oktatás és a munkaerőpiac 
szempontjait vizsgálja. A vizsgázó az elemzés 
komplexitására törekszik, ezért érinti a családi és 
a földrajzi vonatkozásokat is. 

2 

Önálló vélemény 
megalkotása, a téma 
aktualizált (életsze-
rű, saját vagy a mé-
diából ismert példák 
alkalmazása) 

Önálló véleményét megfogalmazta, megindokol-
ta. Életszerű példákat említett. Legalább két, a 
médiából ismert példát említett, például: a halmo-
zottan hátrányos helyzetűek a felvételin biztosí-
tott többletpontok ellenére alig jutnak be a felső-
oktatásba, vannak olyan falvak, ahol csak az ön-
kormányzatnál tudnak munkát biztosítani szá-
mukra, nincs más munkalehetőség. 

2 

Összesen
 

15 
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2. 
 

Szempontok, kom-
petenciák 

A nemzetiségek helyzetének elemzése Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, he-
lyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan 
és szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos 
nyelvtani vagy helyesírási hibát. 

2 

A feladat megértése, 
tématartás  

Felismeri, hogy az asszimiláció lassítása fon-
tos, ehhez állami segítségnyújtásra van szük-
ség. Érezhető, hogy a nemzetiségi kérdés em-
berjogi kérdés is a diák számára.  

1 

Lényegkiemelés, 
témájának megfelelő 
tények, összefüggé-
sek, megállapítások 
megfogalmazása, 
általánosítás  

Felismeri az asszimiláció lehetőségét. Megálla-
píthatja az állam fokozott felelősségét, megem-
lítheti az oktatás és a média szerepét. Elfogad-
ja, hogy a családoknak is van közvetlen egyéni 
felelősségük. Tudja, hogy a kérdés összefügg a 
demokráciával. 

3 

Ismeretek mélysége, 
az adott tudomány-
nak megfelelő tárgyi 
tudás, a szakmai 
nyelv használata 

Az elemzésből megállapítható, hogy a vizsgázó 
megfelelő tárgyi tudással rendelkezik a kisebb-
ségek életének a társadalmi nehézségeiről, a 
kisebbségvédelem területéről. Szakkifejezése-
ket használ, például: felelősség, társadalom, 
emberi jog, demokrácia, helyesen említ nemze-
tiségeket. 

2 

A megközelítés sok-
színűsége, komplexi-
tása 

Tárgyalásakor különböző nemzetiségek kultu-
rális, nyelvi, tradicionális helyzetét is vizsgálja. 
Etikai állásfoglalásra is képes. 

1 

Önálló vélemény 
megalkotása 

Megfogalmaz önálló véleményt, jövőbeli fel-
adatot. Állításai mellett logikusan érvel.  

1 

Összesen 10 
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3. 
Szempontok, 
kompetenciák 

A családok eladósodásáról 
esetelemzés 

Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, he-
lyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan 
és szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos 
nyelvtani vagy helyesírási hibát. 

1 

A feladat megértése, 
tématartás 

A válasz a hitelfelvétel családi és gazdasági 
problémáira fókuszál. Elemzi a leírt esetet. 

1 

Lényegkiemelés, té-
májának megfelelő 
tények, összefüggések, 
gondolatok, megállapí-
tások megfogalmazá-
sa, általánosítás 

A feleletben lényeges elemeket emelt ki a vizs-
gázó. Megállapítja például, hogy Baloghék túl-
vállalták magukat, nem számoltak a forint érté-
kének romlásával, a gazdasági recesszióval, az 
egyéni nehézségekkel. Adósságspirálba kerül-
tek. Tudja, hogy a forint/euró átváltási arány 
befolyásolja a törlesztőrészletet, ha a hitelt – az 
alacsonyabb kamatok miatt – devizában vették 
fel. 

2 

Ismeretek mélysége, 
az adott tudománynak 
megfelelő tárgyi tudás, 
a szakmai nyelv hasz-
nálata 

Az elemzésből megállapítható, hogy a vizsgázó 
megfelelő tárgyi tudással rendelkezik a magyar-
országi munkavállalók helyzetéről, a hitelfelvé-
tel kockázatairól. Felismeri, hogy a pillanatnyi 
és hosszú távú gazdasági/gazdaságossági érde-
kek ellentmondóak lehetnek. Felismeri a családi 
rossz döntés általánosítható vonásait.  

2 

Önálló vélemény meg-
alkotása, a téma aktua-
lizált (életszerű, saját 
vagy a médiából is-
mert példák alkalma-
zása) 

Önálló véleményét Baloghék eladósodásáról, a 
hitelfelvételről, uzsorakamatról, jelzálogköl-
csönről, lízingről megfogalmazta.   

1 

Összesen 7 
 

4. Táblázat elemzése         6 pont  
  

a) hat vagy 6 
b) Balaton, illetve Budapest, Közép-Duna-vidék  
c) Tisza-tó  
d) hamis 

 

(Minden jó megoldás 1 pont.) 
 
Példa a véleménykifejtésre: 
 

Az idegenforgalom ellátására sok élőmunkára van szükség; szervezőkre, ügyintézőkre, takarí-
tókra, idegenvezetőkre, éttermi dolgozókra. A szállodaipar megrendeléseket ad az építőipar-
nak, a kereskedelemnek, a fuvarozásnak, vásárlója lesz bútoroknak, ágyneműknek, takarító-
szereknek. Aki kirándul, más szolgáltatásokat is igénybe vesz, például: koncert, múzeum, 
wellness. Az idegenforgalom szempontjából olyan területek is előtérbe kerülhetnek, ahol más 
munkalehetőség nincs. 
 

(Legalább két helyes megállapítás esetén jár a 2 pont.) 
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5. Fogalom meghatározása        3 pont 
 

a) terrorizmus  
b) tömegkommunikáció  
c) antiszemitizmus 

 
(Minden jó megoldás 1 pont.) 

 
 
 

6. Fogalom meghatározása        2 pont 
 

Tradíció: D 
Negatív utópia: C 

 
(Minden jó megoldás 1 pont.)  
 
 
 
7. Kiegészítés          5 pont 
 

1. jelen 
2. jövő 
3. helyi/nemzeti/lokális 
4. globális/nemzetközi 
5. Az energiatermelés/ipar/mezőgazdaság 
6. városfejlesztés/kereskedelem/áruszállítás 

 
(Minden jó megoldás fél pont, összesen 3 pont.) 

 
 

- a klímaváltozás elleni védekezés: CO2 kibocsátás, freongáz, korom csökkentése …  
 

(Minden jó megoldás fél pont, összesen 1 pont.) 
 
- a biológiai sokféleség megőrzése: növények, állatok, élőhelyek védelme … 

 
(Minden jó megoldás fél pont, összesen 1 pont.) 

 
 
 

8. Érvelés          2 pont 
 
Új alkotmányt kellene kiadni, mert a jelenlegi még az 1949-es módosítása, ami látszik a 
számozáson, vagy bár minden más benne, mint a sztálini mintájúban, de zavaró a rajta szerep-
lő évszám, vagy változott annyit a társadalom, hogy ezt tükrözni kell, vagy az alkotmányozó 
feladat érdekében konszenzusra kellene tudni jutni … (1 pont) 
 
Nincs szükség új alkotmány kiadására, mert a jelenlegi is jól betölti feladatát, vagy a jelen-
legi változaton is átvezethetők a módosítások, vagy reménytelen kialakítani a módosításhoz 
szükséges 2/3-os parlamenti többséget ... (1 pont) 
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9. Csoportosítás         5 pont 
 

a) (Minden jó megoldás fél pont, összesen 3 pont.) 
          

Minden magyar állam-
polgárra vonatkozik 

14 éven aluli gyermekkorú-
akra vonatkozik 

Csak 18 éven felüliekre 
vonatkozik 

A 
 C, D E, F 

 
   Nem írható egyik oszlopba sem: B 
 
 
 

b) (Minden jó megoldás fél pont, összesen 1 pont.) 
 

Nemzetközi egyezmény: pl.: az ENSZ gyermekjogi egyezménye /  
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata.  

Hazai jogszabály: pl.: a közoktatási törvény / a családjogi törvény / az esélyegyenlőségi tör-
vény. 

 
 
 

c) (Minden jó megoldás fél pont, összesen 1 pont.) 
 

A gyermekek életkori sajátosságaik miatt kiszolgáltatottabbak, vagy zárt közösségben élnek, 
vagy életükhöz, fejlődésükhöz nélkülözhetetlen mások segítsége, vagy nem képesek önvéde-
lemre, önérvényesítésre, vagy előfordulhat, hogy olyanok is ártanak nekik, akikre nevelésüket 
bízták. 
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II. rész 

 
 
 

A. Gazdasági alapismeretek 
 
 
 
 
 

1. Kiegészítés          4 pont 
 

a) kínálat   
b) korlátolt felelősségű társaság (kft.)   
c) csökkentik, visszafogják, korlátozzák (bármely hasonló tartalmú megoldás elfo-

gadható) 
d) (reprezentatív) szakszervezet(ek)  

 
(Minden jó megoldás 1 pont.) 
 
 
 
2. Igaz-hamis állítások        3 pont 
                

a) Igaz   
b) Hamis  
c) Hamis  
d) Hamis  
e) Hamis  
f) Igaz 

 
(Minden jó megoldás fél pont.) 
 
 
 
3. Fogalom meghatározása        3 pont 
 

1. B 
2. D 
3. C 

 
(Minden jó megoldás 1 pont.) 
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4.  
 

Szempontok,  
kompetenciák 

A külföldi tőkebefektetés; 
 elemzés  

Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, helyesírás 

Az elemzés mondatokból áll, logikusan 
és szabatosan felépített szöveget alkot. 
Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy 
helyesírási hibát. 

1 

Tématartás, lényegkieme-
lés, problémaközpontúság 

A külföldi tőkebefektetések egy ország 
gazdaságára gyakorolt előnyeit és hátrá-
nyait elemzi. 

2 

A feladatban leírt esetnek 
megfelelő érvek, össze-
függések, gondolatok, 
megállapítások közlése 

Felismeri a külföldi beruházások fontos-
ságát a tőkehiány és a munkanélküliség 
csökkentésében, a technológiai fejlődés-
ben, a hazai gazdaság ösztönzésében. 
Utal a magyarországi tőkebefektetések és 
a szomszédos vagy hasonló helyzetű 
országok közötti különbségekre. Bemu-
tathatja az olcsó munkaerő és a profit 
kivonásának veszélyeit. 

4 

A szakmai nyelv használa-
ta 

Használja a multi(nacionális) vállalat, 
tőkebehozatal, export, import, munkaerő, 
munkanélküliség stb. kifejezések nagy 
részét, esetleg a zöldmezős beruházás, 
profitkivonás, beszállító fogalmakat is.  

2 

Önálló vélemény megalko-
tása 

Önálló véleményét is megfogalmazza. 1 
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5.  
 

Szempontok, 
 kompetenciák 

Hitelfelvétel; 
elemzés  

Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, he-
lyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és 
szabatosan felépített. A vizsgázó sem súlyos 
nyelvtani, sem pedig helyesírási hibát nem vétett. 

1 

Tématartás, lényegki-
emelés, problémaköz-
pontúság 

Az esetelemzés mindvégig a devizahitelek veszé-
lyeit vizsgálja, a hitelfelvevők számára a kocká-
zat csökkentésére ad javaslatot. 

2 

A feladatban leírt 
esetnek megfelelő 
érvek, összefüggések, 
gondolatok, megálla-
pítások közlése 

Felismeri a devizahitelek árfolyamkockázatának, 
illetve a változó kamatozású hiteleknek a veszé-
lyeit. Tisztában van azzal is, hogy a devizahitelek 
alacsonyabb kamatlábbal vehetőek fel, viszont a 
havi törlesztés összege változó. Javaslata a koc-
kázatok csökkentése, a forint alapú, illetve fix 
kamatozású hitelek felvétele lehet. (A válság ha-
tására megnövekedett magyar kamatlábak is 
csökkentik a két különböző forrású hitel közötti 
különbséget, hiszen az olcsóbb külföldi hitelek 
kockázatát a magas hazai kamatlábak is ellensú-
lyozzák.) A jelölt tudhatja, hogy 2009-től a ban-
kok számára megszigorodott a kamatok, költsé-
gek és díjak egyoldalú módosításának lehetősége. 

4 

A szakmai nyelv 
használata 

Használja a (valuta)árfolyam, árfolyamkockázat, 
infláció, inflációs ráta, változó, illetve fix kamat-
láb, törlesztőrészlet stb. fogalmak többségét. 

2 

Önálló vélemény 
megalkotása 

Megfogalmazza önálló véleményét is. 1 
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B. Pszichológia  

 
 
 
1. Esszé (A) 
 

Szempontok, 
kompetenciák 

A.  
A fizikai és a szociális észlelés különbségei  

Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, helyes-
írás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan 
és szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos 
nyelvtani vagy helyesírási hibát. 

2 

A feladat megértése, 
tématartás, lényegki-
emelés 

Valóban a fizikai és a társas észlelés különbsé-
geiről ír, és nem ágazik el lényegtelen témák 
irányába. 

2 

Témájának megfelelő 
tények, összefüggések, 
gondolatok, megállapí-
tások közlése 

Feltárja, hogy a szociális észlelés számos lénye-
ges vonatkozásban különbözik a fizikai tárgyak 
észlelésétől. Míg a fizikai világ tárgyainak ész-
lelése főképpen a közvetlenül megfigyelhető, 
felszíni tulajdonságokra irányul, addig a szociá-
lis tárgyak, így az emberek észlelése túlnyomó-
részt olyan tulajdonságokat érint, amelyek köz-
vetlenül nem megfigyelhetők, hanem következ-
tetni kell rájuk. Ez azt jelenti, hogy szociális 
észlelési ítéleteket sokkal nehezebb hozni, mint 
a fizikai világra vonatkozó ítéleteket, tehát a 
hibalehetőségek is nagyobbak. 

4 

Ismeretek mélysége, az 
adott tudománynak 
megfelelő tárgyi tudás, a 
szakmai nyelv használa-
ta 

Használja a fizikai, szociális észlelés, objektív, 
szubjektív, elfogult, előítélet, beállítódás stb. 
szakkifejezéseket. 

4 

A megközelítés sokszí-
nűsége, komplexitása, 
problémaközpontúsága 

Kifejtésében megjelenítheti, hogy előzetes beál-
lítódásaink, saját személyiségünk mennyiben 
befolyásolja mások észlelését, például hajlunk 
arra, hogy a hozzánk hasonló emberekben jó 
tulajdonságokat, míg a tőlünk különbözőekben 
rossz tulajdonságokat lássunk meg. Kitérhet arra 
is, hogy az érzelmileg színezett kapcsolatainkat 
torzítva észleljük. Ezt nevezzük motivációs el-
fogultságnak. 

4 

A téma aktualizált (élet-
szerű, saját vagy a mé-
diából ismert példák 
alkalmazása), önálló 
vélemény megalkotása 

Önálló véleményt fogalmaz meg, vagy példával 
illusztrálja az esszében megfogalmazott elméleti 
ismereteit. 

4 
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1. Esszé (B) 
 

Szempontok, 
kompetenciák 

B. A térközszabályozás zónái az emberek 
közti társas interakciókban  

Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, he-
lyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan 
és szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos 
nyelvtani vagy helyesírási hibát. 

2 

A feladat megértése, 
tématartás, lényegki-
emelés 

Valóban a társas interakciók térközszabályozá-
sáról ír, és nem tér ki lényegtelen témák irányá-
ba. 

2 

Témájának megfelelő 
tények, összefüggé-
sek, gondolatok, meg-
állapítások közlése 

Megfogalmazza, hogy a távolság, amelyet a 
kommunikációban egymással szemben elfogla-
lunk, függ a közöttünk lévő kapcsolat szemé-
lyességétől. Négy távolságzónát figyeltek meg a 
vizsgálatok során: 0–60 cm-ig az intim viszony-
ban lévők közelítik meg egymást, 60–120 cm-ig 
terjed a személyes viszony zónája, 120 cm-től 
körülbelül 3 méterig a kapcsolat személytelen, 
de társalgási viszony van a partnerek között. 
Végül 3 méteren túl kezdődik a nyilvánosság, 
azaz ebben a távolságban általában semmi kap-
csolat nem áll fenn, de szónokok, tanárok elfo-
gadottságát épp az növelheti, ha ilyen távolság-
ról is személyessé tudják tenni a viszonyt. 

4 

Ismeretek mélysége, 
az adott tudománynak 
megfelelő tárgyi tu-
dás, a szakmai nyelv 
használata 

Használja a témába vágó szakkifejezéseket, 
személyes tér, térközszabályozás, intim, szemé-
lyes, társalgási, nyilvánosság stb. 

4 

A megközelítés sok-
színűsége, komplexi-
tása, problémaköz-
pontúsága 

Több szempontból is megvizsgálja a kérdést, 
például összeveti, hogy különböző személyiségű 
emberek mekkora személyes teret alakítanak ki 
maguk körül. Megfigyelték például, hogy ag-
resszív emberek kevésbé megközelíthetőek, 
nagyobb a territóriumuk. Különböző kultúrák 
térközszabályozását is összehasonlíthatja, pél-
dául a skandináv és a mediterrán országok gya-
korlatát a személyes interakciók tekintetében. 

4 

A téma aktualizált 
(életszerű, saját, vagy 
a médiából ismert 
példák alkalmazása), 
önálló vélemény meg-
alkotása 

Megfogalmaz önálló véleményt, vagy példával 
illusztrálja a térközszabályozás kérdéskörét, 
például megemlítheti még a territoriális viselke-
dés embernél megfigyelhető jelenségeit, a tér-
közszabályozás nonverbális jelzéseit. 

4 
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2. 
 

Szempontok, 
kompetenciák 

Az eset értelmezése 
 

Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, he-
lyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan 
és szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos 
nyelvtani vagy helyesírási hibát. 

1 

Tématartás, lényegki-
emelés, problémaköz-
pontúság 

Valóban a szerepviselkedés, szerepelvárások, 
szerepkonfliktusok témakörében mozog, és nem 
tér ki lényegtelen elemek irányába. 

2 

A feladatban leírt 
esetnek megfelelő 
érvek, összefüggések, 
gondolatok, megálla-
pítások közlése 

Felismeri, hogy a szerepek különböző társadal-
mi helyzetekhez, státuszokhoz, funkciókhoz 
kapcsolódó elvárások, viselkedések együttesei, 
melyeket az egymással kapcsolatban levők az 
adott helyzet követelményeinek megfelelően 
kölcsönösen elvárnak egymástól. Gyökerei 
részben biológiaiak, például a nemi szerepek; 
részben státuszhoz köthetők, szocializációs ere-
detűek, melyek magukban foglalják a személy 
számára előírt attitűdöket, értékeket is. Szerep-
konfliktus akkor alakul ki, ha az egyén egyszer-
re többféle, egymásnak ellentmondó szerepelvá-
rásnak kell, hogy megfeleljen. Modern társa-
dalmakban nagyobb az esély a szerepkonfliktus-
ra, mivel sokféle szerepe van egy embernek is, 
és az ezekhez tartozó értékek sem egyértelműek. 

4 

A szakmai nyelv 
használata 

Használja a szerep, konfliktus, szocializáció, 
elvárás stb. kifejezéseket. 

2 

Önálló vélemény 
megalkotása 

Önálló véleményt fogalmaz meg, esetleg életből 
vett példával illusztrálja az esetben vázolt jelen-
ségkört, például megemlíti a szerepkonfliktus 
megoldásának jó és kevésbé hatékony eszközeit 
(helyzet újradefiniálása, kibúvókeresés, raciona-
lizálás, megterhelő szerepből kilépés stb.). 

1 
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3. 
 

Szempontok, 
kompetenciák 

Ismertetés Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, helyes-
írás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg 
logikusan és szabatosan felépített. 
Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy 
helyesírási hibát. 

1 

Tématartás, lényegkieme-
lés, problémaközpontúság 

Valóban a csoportközi konfliktusról ír, 
és nem ágazik el lényegtelen témák 
irányába. 

2 

A feladatban leírt esetnek 
megfelelő érvek, össze-
függések, gondolatok, 
megállapítások közlése 

Kifejti, hogy csoporttagságunk csak 
annyiban járulhat hozzá pozitív önér-
tékelésünkhöz és identitásunkhoz, 
amennyiben saját csoportunkat más 
hasonló csoportoktól különbözőnek és 
jobbnak látjuk. Az emberek erősen 
hajlanak arra, hogy saját csoportjaikat 
túlértékeljék, és mások csoportjait le-
értékeljék. Valahányszor két csoport 
verseng egymással, a csoportok tagjai 
a két csoport különbségeit felnagyítva 
észlelik. A csoportközi konfliktus azál-
tal csökkenthető, ha a csoportok tagjai 
személyes kapcsolatba kerülnek egy-
mással, árnyaltabbá és személyesebbé 
válnak kapcsolataik. Ha fejlesztjük az 
információk átgondolt, kritikus feldol-
gozására való készséget, akkor a meg-
lévő sztereotípiák és a hozzájuk kap-
csolódó negatív attitűdök mérsékelhe-
tőek. Közös, fölérendelt cél is köze-
lebb hozhatja egymáshoz az addig 
versengő csoportokat. 

4 

A szakmai nyelv haszná-
lata 

Használja a csoport, konfliktus, szte-
reotípia, versengés, kooperáció stb. 
kifejezéseket. 

2 

Önálló vélemény megal-
kotása 

Megfogalmaz önálló véleményt, vagy 
életszerű példával szemlélteti eset-
elemzését. 

1 

Összesen 10 
Összesen/2  5 

 



<<
  /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


