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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK   (max. 15 pont) 
 
1.            (3 pont)

           
Húzza alá azokat a megállapításokat, amelyek helytelenül jelölik ki az egyes 
filmműfajok archetipikus gyökereit!                                                                                    

 
a) A horror és fantasztikus filmek mélyén az ember ősbűne, a bibliai Káin 
testvérgyilkossága, az együtt élni nem tudás és agresszió rejtezik. 
b)  A krimik és gengszterfilmek mögött az ősi iszonyatélmény, a természet 
erőinek kiszolgáltatott ember rémülete ismerhető fel. 
c) A western is az emberléttel egyidős kíváncsiságot, a kalandvágyat 
fogalmazza újra.  

      
(A kiválasztandó helytelen válasz az „a” és a „b”, mind a három válasz 
pontozandó 0, illetve 1 ponttal, attól függően, hogy helyes vagy helytelen.)  

 
2.            (2 pont) 

Miért tekinthető döntő fordulatnak a képi ábrázolás és valóság viszonyában a   
fotográfia megjelenése?  Indoklását legalább két érvvel támassza alá!       
 
(1-1 ponttal /max. kettővel/ értékelendő a válasz, ha abban szerepel az alábbiak 
valamelyike: 
– a fotográfia előtti képi ábrázolásokhoz képest közvetlenebbül 

reprodukálja a valóságot – fizikai kapcsolatba lép azzal, amit mutat /mágikus 
gondolkodás/; 

– felszabadítja a képzőművészetet a természethű ábrázolás követelménye 
alól; 

– a fénykép sokszorosíthatósága miatt átértékelődött a szöveg 
eredetiségének, egyediségének a szerepe, egyúttal a műalkotás fogalma is; 

– a fénykép reprodukálja, jelenné teszi a múltat, így átalakult az időhöz 
való viszony; 

– az írott sajtóban megjelenő fényképek jelentősen módosították 
/erősítették, de egyben manipulálhatóbbá is tették/ a szövegek hitelét /a 
fénykép, mint bizonyíték/. 

 
3.             (1 pont) 

Mit értünk a média napirend-kijelölő szerepe alatt?        
 

(Helyes válasz: A média események, témák, narratívák közül választ, kijelölve ezzel, 
hogy mely jelenségek, problémák kerüljenek a nyilvánosság elé, vagyis mely 
problémák legyenek érvényesek, „melyek legyenek napirenden”. A média 
elsősorban abban befolyásol, hogy miről alkossunk képzeteket, mi  foglalkoztasson 
bennünket /nem pedig abban, hogy a napirendre kerülő témáról hogyan 
gondolkodjunk/.) 

 
4.            (3 pont) 

Értelmezze a film kifejezési lehetőségeire vonatkozóan a következő, Balázs 
Bélától származó kijelentést! „A képeket nem lehet ragozni”. 
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(Helyes válasz: 1 pontot kaphat a vizsgázó, ha felismeri, hogy a kijelentés a nyelvi 
és a filmi kifejezés alapvető különbségére vonatkozik. További 1-1 pont jár a 
válaszért, ha a válaszadó megfogalmazza, hogy mivel a film mindig megmutat, ezért 
a filmkép mindig jelen idejű. Az időviszonyok és az ok-okozati kapcsolatok 
kifejezése a mozgóképen közvetlenül, verbális információk és montázs-kapcsolatok 
nélkül nehezen egyértelműsíthető.)  
 

5.           (6 pont) 
Mutassa be röviden a film stílustörténeti korszakaihoz nehezen besorolható ún. 
„nagymesterek” egyikének életművét! Indokolja választását, vagyis igazolja, 
hogy a választott rendező stílustörténeti szempontból nehezen besorolható! 
Térjen ki az alkotói pálya legfontosabb alkotásaira (legalább két mű), a szerzőt 
jellemző témákra, stiláris eszközökre!  
 
(Helyes válasz: 2 pont jár a vizsgázónak a helyes választásért és annak érvényes 
indoklásáért /pl. Bunuel – bár meghatározó alakja a francia avantgárdnak, ld. 
Andalúziai kutya –, de életművének jelentős darabjai, pl. Öldöklő angyal, Viridiana, 
A burzsoázia diszkrét bája stb. nem sorolhatóak ebbe a stílusirányzatba/.  
További 4 pontot kaphat a vizsgázó, amennyiben helyesen sorolja fel a választott 
alkotó legjelentősebb alkotásait (2 pont), a szerzőt jellemző témákat (1 pont) és az 
őt jellemző stiláris eszközöket (1 pont). 
 
/Az első két pontot nem kaphatja meg a vizsgázó abban az esetben, ha az alkotót 
helytelenül jelölte meg /pl. De Sica megnevezése hibás volna, mivel az olasz 
rendező életműve meghatározó darabjai a neorealizmushoz kötődnek/, de a válasz 
további része pontozható lenne./) 

   
 
A LÁTOTT FILMRÉSZLETTEL KAPCSOLATOS SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT   
(max. 30 pont) 
 
 
6.            (1 pont) 

Milyen csoportokat ismer fel a részletben? Mindegyik csoportot sorolja fel! 
 

(Helyes válasz: a cigányokat/ romákat, az egészségügyi csapatot és a rendőröket 
/vagy katonákat/. Bármelyik csoport megnevezése hiányzik a válaszból, a válasz 0 
pontos.) 

 
7. Foglalja össze röviden a jelenet cselekményét!    (2 pont) 
 

(Helyes válasz: 1 pontot kaphat a vizsgázó, ha felismeri, hogy a romák telepén 
megjelenik egy egészségügyi „kommandó” katonai kísérettel, és – állítólag az 
élősködők miatt /„..azt mondják, tetvesek vagyunk…”/  – erőszakkal fertőtlenítik az 
ott élőket.  
További 1 pont jár akkor, ha a cselekményleírásból az is kiderül, hogy egyetlen 
fiatalember száll szembe – ám eredmény nélkül – a tetvetlenítő brigáddal.)        
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8.           (3 pont)  

Indokolja, miért sejthető a részlet alapján, hogy a fotókat készítő fiatalember a film 
kiemelt szereplője! Soroljon fel legalább két, erre utaló konkrét mozzanatot, 
utalást! 

 
(Helyes válasz: 1 pont jár a válaszadónak a helyes indoklásért, vagyis akkor, ha 
felismeri, a szereplő kiemelt státuszát jelzi magányos volta, hiszen nem tartozik 
egyik csoporthoz sem /konfliktus az egészségügyiekkel és a katonákkal, 
elhatárolódás a romáktól/. 
További utalásonként 1-1 pont /maximum kettő/ jár a vizsgázónak, amennyiben 
például az alábbiak közül bármelyiket megemlíti: 
– az egyenruhásokkal való szembefordulás és a romák megalázásának; 
– a beállítások rendje, amely a  fiatalember pozíciójából fogalmazza meg az 

elbeszélést; 
– a rendre visszatérő arcközelik; 
– a fiatalember kezdeményezi a dialógusokat; 
– vele fejeződik be a jelenet. 

 
9.            (5 pont) 

Értelmezze a jelenetet a szereplők közötti kommunikációs helyzetek 
elemzésével! Figyelje meg, hogy ki kivel kerül kapcsolatba, és miként? Állításait 
a részletből kiolvasható verbális és metakommunikációs jelzésekkel bizonyítsa! 

 
(Helyes válasz: 1 pontot kaphat a vizsgázó, ha felismeri, személyes kapcsolatra 
csupán a fiatalember és az egyik cigány férfi rövid párbeszéde utal („Mi történik itt 
Ferenc?” – „Azt mondják…”).  
Az alábbi megfigyelésekért 1-1 pont adható, maximum 4: 
– az egyes csoportokhoz /egészségügyiek, rendőrök, romák/ tartozók egymás 

között sem kommunikálnak, csoportként és egyénenként is elszigeteltek; 
– a fiatalember kezdeményez /odalép, megszólít, kérdőre von – vagyis a 

szerepjátékban alkalmazott metakommunikációs eszközökkel irányítani szeretné 
a helyzetet/; 

– ám előbb levegőnek nézik, majd lefogják, végül elzavarják /vagyis rendre 
alárendelt helyzetbe, alacsony státuszba kerül/;  

– a verbális kommunikáció nem ad lehetőséget a tényleges párbeszédre, a hatóság 
intézkedik, a megalázottak szótlanul tűrik. Nincs magyarázat, a roma embereket 
nem méltatják arra, hogy beavassák őket abba, ami történik velük, tárgyként 
kezelik őket; 

– a kiszolgáltatottságot a cselekmény /kényszerhajvágás, kényszermosdatás/ jelzi, 
a testbeszéd igazolja, felerősíti /riadt, feszült, illetve beletörődő tekintetek, 
erőszakos érintés, a romák személyes fizikai terének semmibevétele/; 

– a romák reménytelenségét jelzi, hogy nem reagálnak a fiatalember 
felháborodására /sem arra, hogy ami történik, azt lefényképezi, vagyis 
dokumentálja, sem arra, hogy előbb lefogják, majd elkergetik/; 

– a montázshatás /a képsorban kitüntetett szerepet kapó fiatal roma lány és a 
főszereplő fiatalember képeinek többszöri egymásra vágásával/ mintha 
előrevetítené, hogy köztük történni fog valami, de ez az esély csak a néző fejében 
értelmeződik, a valóságban nem következik be.) 
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10.            (8 pont) 
Miképpen jellemzi, hogyan különbözteti meg egymáshoz képest a jelenetben 
szereplő embercsoportokat az alkotó a film kifejező eszközeinek segítségével? 
Részletesen fejtse ki, milyen formanyelvi megoldásokkal érzékelteti az egyik 
embercsoport tagjainak nyomorúságát és a többiek érzéketlen kíméletlenségét?  
 
 (Helyes válasz: minden megfigyelésért 1 pont adható /például az alábbiak szerint/:  
– a jelenet elején a leíró totálkép fogalmazza meg, hogy a rendőrök és az 

egészségügyiek idegenek, motorral érkeznek a cigánytelepre; 
– a hatóság emberei fehér köpenyt, illetve fekete egyenruhát viselnek, a romák 

nyomorúságos göncöket; 
– a kiszolgáltatottak közül néhány embert közelképekkel kiemel a rendező; 
– a romákat ábrázoló beállításokban dominánsak a tekintetek, az egyéni 

gesztusok, a fehér /fekete/ kontúrnélküli figurákkal szemben a romák 
öltözékükkel, gesztusaikkal, a portrék tónusaival is egyénítettek; 

– a fertőtlenítők arcát alig lehet látni, ha mégis, akkor tágabb képkivágásban, az 
arcok kifejezés nélküliek, nincsenek egyénített személyiségek; 

– a hatóság embereinek mozdulatai fontosabbak, mint az arcuk, sokkal többször 
szerepelnek kistotálban, vagy elvágja őket a képkeret, nem lesz közöttük – mert 
a kép ezt megtagadja a nézőnek „ismerőse”. Érzéseikre, személyes 
viszonyulásukra nem utal semmi; 

– a mozdulatok érzelemmentes brutalitását felerősítik a közelik /pl. amikor 
beporozzák a kopasz fejeket/, a levágott hajat még a kopott kabátról sem söprik 
le); 

– a hangok és a képek ellenpontozzák egymást. A részlet „alapzenéje” a nyíró 
szerszámok csattogása, s ez a funkcionális-semleges zaj drámai kísérőzenéje 
lesz a félelmet, feszültséget sugárzó képeknek; 

– a szerszámok csattogása disszonáns a jelenet másik – párhuzamos – 
alaphangjával:  a madarak csicsergésével; 

– a nyírás zaja szikár és monoton, ám mégis érezhető valamilyen fajta fokozás, 
elsősorban a montázs miatt. Belső ritmust, zaklatott – és egyre nehezebben 
elviselhető – egyhangúságot, kérlelhetetlen ismétlődést éreztet a szabályos, 
szeriális jellegű montázs /hasonló tematikájú képszériák ismétlődése/;  

– a fertőtlenítés minden fázisát hasonló – szűken komponált, erősen állókép 
jellegű, a mozdulatlanságot hangsúlyozó, figyelő arcokból összeálló –
képsorozatok „kommentálják”, melyek erős kontrasztba kerülnek a cselekményt 
közvetítő beállításokkal; 

– a fekete-fehér kópia is expresszívebbé, kontrasztosabbá teszi a látványt. 
  

11.            (5 pont) 
A formai megoldások alapján állapítsa meg, hogy a látott jelenet játékfilm vagy 
dokumentumfilm részlete-e?  Állítását legalább négy indokkal támassza alá!  

  
(Helyes válasz: játékfilm /1 pont/. 
Az indoklás során további 1-1 ponttal értékelhetőek például az alábbi 
megfigyelések: 
– a jelenet képi feldolgozása egyetlen esetleges, az „akkor és ott forgatni, amikor  
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megtörténik, úgy felvenni, ahogy lehet”-kényszeréből adódó beállítást nem 
tartalmaz /vagyis megtervezett képkivágásokban megfogalmazott, dramaturgiailag 
és lélektanilag indokolt és motivált képekből áll, nem látszik a beállításokon 
semmiféle spontán, improvizáció/; 

– a nyitó beállításban a motor követése /kocsizás- sínfahrt/; 
– minden kompozíció pontosan megtervezett, úgy a kereten belül, mint a 

montázsban való funkciója szerint; 
– a natúr szereplők mellett a színészek /elsősorban a főszereplő/ jelenléte is 

meghatározó; 
– a jelenetet lezáró hosszú futás erősen stilizált /pl. kameramozgás, az életlen fák 

rácsozata a háttérben/; 
– valószínűtlen, hogy a ténylegesen megtörténő kényszerfertőtlenítés 

dokumentálását  az „igazi” hatóság engedélyezte volna az 1960-as években; 
– a jelenet végén a kortárs zene ellenpontozó zenehasználata.) 

 
12.             (6 pont) 

Az eddigi szempontokat is figyelembe véve értelmezze a látott részletet! Mi lehet az 
oka a fiatalember felháborodásának? Miért készít fényképeket? 

 
(Helyes válasz:  
1 pont jár a vizsgázónak, amennyiben a válaszból kiderül, hogy felismeri, itt egy 
váratlan akcióról van szó. /A tanácstalan, várakozó arcok, a hazarohanó férfiak 
képe ezt sugallja/.  
További 1 pont jár abban az esetben, ha a válaszból kiderül, hogy a hatóság 
embereinek ez rutinmunka, nem kivételes eset /ez kiderül a menetrendszerű, 
gördülékeny „lebonyolításból”, a közömbösségből./  
1 pont adható, amennyiben az értelmezésből kiderül, a fiatalember felháborodását 
az magyarázza, hogy nem veszik emberszámba azokat, akiket „mentenek”. 
Érzéseikkel nem törődnek, nem magyarázzák el, mit miért csinálnak, erőszakkal 
viszik végbe, amit akarnak, megalázzák az embereket. Még az sem derül ki, valóban 
tetvesek-e a romák, vagy csak a sztereotip következtetés működik az adott esetben.  
3 pont jár a vizsgázónak, ha felismeri, hogy  
– a szembeszállás reménytelen /a hatóság, az apparátus az erősebb/; 
– az  egyetlen esély a művészet; 
– vagy nyilvánosság megmutató ereje –, az adott esetben a megmentett fényképek 

sorozata.)                                                                         
 
 
MÉDIA MINIESSZÉ (max. 15 pont) 
 
13. 

Az alább megadott interjúrészletből kiindulva írjon rövid esszét a következő címmel! 
A technikai eszközök fejlődésének, a szövegek korlátlan sokszorosíthatóságának és 
közvetíthetőségének szerepe a nyilvánosság alakulásában.  

 
(Részlet a Médiakutató című folyóirat R. L. Stevensonnal készített interjújából): 

Médiakutató: A vietnámi háborút nevezik az első televíziós háborúnak is, az 
Öböl-háborút pedig úgy emlegetik, mint az első egyenes adásban közvetített 
háborút. Vajon a legújabb iraki háború is efféle mérföldkő a média 
történetében? 
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Robert L. Stevenson: Igen, ez volt az első „hordozható televíziós háború” 
(portable televised war). A tudósítók először alkalmaztak mikrotechnológiát, 
műholdas telefonokat, így – igaz, nem a legjobb minőségben – élőben 
küldhettek képeket haza a harcmező bármely pontjáról.” 

 
(Helyes válasz:  
Ismeret:  
2 pont adható, ha a válaszból kiderül, hogy a technikai eszközök fejlődése teremti meg 
a médiaszövegek sokszorosíthatóságának, s ezzel az információáramlás, valamint a 
hálózatosság kialakulásának lehetőségét /nyomtatás, az ipari forradalom egymást 
követő hullámai, találmányok: távíró, telefon, fonográf, rádió, mozi, televízió, kábel és 
műhold, internet/. A szövegek korlátlan sokszorosíthatóságával és terjesztésével a 
közvetett kommunikáció egyre több felhasználót elérve kapcsolja össze az embereket 
/globalizáció folyamata/. 
További 3 pont adható a válaszra, ha a vizsgázó felismeri, hogy a 19. századtól 
napjainkig tartó folyamatos médiatechnológiai forradalom szorosan összefügg a 
társadalmi-gazdasági átalakulással: a modern nyilvánosság feltétele és egyben 
következménye a tömegkommunikáció kialakulása, működése.  Mind a politikai 
intézményrendszer, a modern polgári társadalom választási struktúrája, a hatalom 
kontrolljának igénye, a gazdaságot működtető információk ezen hálózatok 
rendszereivel és rendszerein keresztül léteznek. Az információközvetítésen túl a 
tömegkommunikációs eszközök fejlődése a nyilvánosság szereplőinek érdekképviseletét 
és érdekérvényesítését is biztosíthatja. 
További 2 pont adható, ha a dolgozat (elsősorban a megadott idézetből kiindulva) 
rámutat, hogy a technikai eszközök a befogadást is alakítják, és ez kihat a 
nyilvánosság működésére. A médiatechnológiák fejlődésének egyik legfontosabb 
következménye a befogadók számára a jelenlét élmény, a jelenidejűség megélése. Az 
idő és tér felszámolása a részvétel élményét, így az informáltság, a „mindentudás” 
álélményét kínálja fel /mivel gyakran rejtve marad a szöveg konstruált volta/.  
További 1 pont adható, ha a dolgozat rámutat arra, hogy a médiaszövegek korlátlan 
sokszorosíthatóságára épülő nyilvánosság nem homogén, ellenkezőleg, egymással nem 
feltétlenül érintkező /vagy éppen egymást átmetsző/ kapcsolati körök együtteseként 
írható le /véleményközösségek, tudásközösségek, nyelvi és egyes szövegtípusok köré 
szerveződő kulturális közösségek, virtuális közösségek/.  
További 1 pontot kaphat a vizsgázó, ha kifejti, hogy a szövegek korlátlan 
sokszorosíthatóságából és közvetíthetőségéből nem következik feltétlenül a 
nyilvánosság szereplőinek jobb tájékozottsága. 
Ily módon a válaszban számon kért ismeretanyagra összesen 9 pont adható.  
 
A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, megfigyelések, ismeretek alapján történő 
érvelés-bizonyítás, konklúzió) 4 pont adható. 
 
Az önálló megfigyelések felvetése és azok minősége további 2 ponttal értékelendő.) 

 
 
 



<<
  /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


