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Bevezetés 

 
A feladatok értékelése a javítási-értékelési útmutatóban megadott pontozás szerint történik. A 
javítási útmutatóban a nagyobb logikai egységek szerinti pontokat a keretezett részben találja. 
A keretezés nélküli sorokban egyrészt a pontok bontása található, másrészt utalásokat talál 
arra nézve, hogy milyen esetekben adható, illetve nem adható meg az aktuális pont. 

Az egységes értékelés érdekében kérjük, hogy ne térjen el az útmutató pontozásától! A pontok 
a javítási útmutatóban megadotthoz képest nem bonthatók tovább. Amennyiben egy feladatra 
több megoldás érkezik, a legtöbb pontot érő változatot értékelje! Többszörös jó megoldá-
sokért nem adható többletpont. 

Az útmutató végén található az értékelőlap, amely csak az értékelési egységek pontszámát 
tartalmazza. Minden vizsgadolgozathoz ki kell tölteni egy-egy értékelőlapot, és mellékelni 
kell a vizsgadolgozathoz (a vizsgázó feladatlapjához). Ezt kapja kézbe a vizsgázó a dolgozat 
megtekintésekor. Az egyes feladatokra adott összpontszámot, a vizsgán elért pontot és az 
eredményt százalékban a vizsgadolgozat utolsó oldalára is – a megfelelő helyekre – be kell 
írni. 

Kérjük, hogy későbbi feldolgozás érdekében töltse ki a megoldáshoz mellékelt elektronikus 
pontozótáblázatot is. 
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1. Komárom 
A fájl mentése komarom néven a szövegszerkesztő program saját 
formátumában 1 pont
Felesleges szóközök és üres bekezdések megszüntetése 6 pont
Egyetlen bekezdés elején sincs szóköz 2 pont  
Egyetlen bekezdés végén sincs szóköz 1 pont 
Szavak között csak 1-1 szóköz van a teljes dokumentumban 1 pont  
Üres bekezdés nincs a dokumentumban 2 pont 
A szöveg betűformátuma 13 pontos Times New Roman (Nimbus 
Roman), a bekezdések sorkizártak és utánuk 8 pontos térköz van 3 pont
13 pontos Times New Roman (Nimbus Roman) betűformátum 
van legalább egy bekezdésben 1 pont 
Legalább egy bekezdés sorkizárt és 8 pontos térköz van utána 1 pont 
A teljes szövegben jó mind a két beállítás 1 pont 
A margók beállítása a teljes dokumentumban 2 pont
A bal és a jobb margó 2,3 cm 1 pont 
A felső és az alsó margó 2 cm 1 pont 
A cím formátuma 3 pont
A cím 20 pontos betűméretű és kiskapitális betűstílusú 1 pont 
A cím háttere sötétszürke és a betűszíne fehér 1 pont 
A cím után a térköz 10 pont 1 pont 
A fejléc elkészítése 4 pont
A fejléc szövege helyes 1 pont  
A fejléc szövege 13 pontos Times New Roman (Nimbus 
Roman) és kiskapitális stílusú 1 pont 
A fejléc szövege 2 pontos ritkítású 1 pont  
A fejléc a bal margótól a jobb margóig tartó vonallal aláhúzott 1 pont 
Az első bekezdés melletti kép 3 pont
Az erod.jpg képet beszúrta 1 pont 
A képet méretarányosan kicsinyítette és szélessége 6 ±0,01 cm 1 pont 
A kép a minta szerint (bal oldalon) helyezkedik el és jobbról a 
szöveg körbefutja 

1 pont 

A dokumentumban elválasztást alkalmazott 1 pont
A haderőleltár elkészítése 7 pont
A leltár szövege a mintának megfelelő 1 pont 
1, 6, 9, 12 és 15 cm-nél tabulátort alkalmazott az oszlopok 
kialakításához legalább 6 bekezdésben 1 pont 
Az első tabulátor balra, a többi négy jobbra igazított 1 pont 
(Pont nem adható, ha a jobbra igazított tabulátor helyett mást 
alkalmazott.) 
A táblázat összes adata a megfelelő tabulátorpozíción van 1 pont 
A két bal margótól jobb margóig tartó vonal a megadott helyen 
van 1 pont 
A vonalak 1,5 és 3 pont közötti azonos vastagságúak 1 pont 
A két vonal közötti bekezdéseknél a térköz 0 pontos 1 pont 
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Az V. bástya képe 2 pont
Az 5bastya.jpg állományt beszúrta 1 pont  
A kép az utolsó előtti bekezdés előtt középen van 1 pont  
Pont nem adható, ha az előtte, illetve utána lévő bekezdés is középre 
igazított. 
Lábjegyzetek elkészítése 4 pont
Első lábjegyzet jó helyen, jó szöveggel szerepel 1 pont 
Második lábjegyzet jó helyen, jó szöveggel szerepel 1 pont 
Harmadik lábjegyzet jó helyen, jó szöveggel szerepel 1 pont 
Negyedik lábjegyzet jó helyen, jó szöveggel szerepel 1 pont  
Az egyes lábjegyzetekért pont nem adható, ha azok nem számozott 
jelzésűek, vagy a szöveget nem karakterhelyesen gépelte be. 
A sorminta kialakítása 4 pont
Egy egysoros és öt cellából álló táblázat van 1 pont  
A táblázat szegély nélküli, és a cellák tartalma vízszintesen 
középre igazított 1 pont 

 

Mind az öt cella a monostor.gif képet tartalmazza 1 pont  
A képek 2 cm ±0,01 oldalhosszúságúak 1 pont  
Összesen: 40 pont 

Forrás: 
Szamódy Zsolt fotográfiái, Csikány Tamás és Horváth Csaba tanulmánya: Komárom erődváros, Komárom 1998. 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Komárom_(Szlovákia) 

2A Vírusok 
Létrehozott egy 4 diából álló bemutatót virusok néven a 
bemutatókészítő program saját formátumában 1 pont
A diák háttere egységesen az oltas.jpg kép 1 pont
A pont jár, ha legalább két diából áll a bemutató, és mindegyik 
dia háttere az oltas.jpg kép.  
Minden elkészített dián a címek és a felsorolások talpas betűtípusúak, a 
diák címe 49 pontos félkövér stílusú, a többi szöveg mérete pedig 
33 pontos 1 pont
Helyesen begépelte a szöveget az első diára 1 pont
A második, harmadik, negyedik diára a megfelelő szöveget illesztette 
be az virusforras.txt fájlból 1 pont
A pont csak akkor jár, ha a felsorolásokat is megfelelően 
beállította.  
Hivatkozások beállítása az első dián 2 pont
Az első dián legalább egy szóra megfelelően beállította a 
hivatkozást 1 pont 
Mindegyik szóra megfelelően beállította a hivatkozást 1 pont 
Legalább egy dián elkészített egy téglalap alakú objektumot 3 pont
A téglalap mérete a megadott (1,5 cm magas, 3,5 cm széles) 1 pont 
A téglalapot a megadott helyre illesztette (bal felső saroktól 
vízszintesen 2 cm-re, függőlegesen 17 cm-re) 1 pont 
A pontok akkor is járnak, ha a megadott értékektől ±0,01 cm-
rel eltér a megoldás.  
A téglalap háttérszíne fehér, a keret színe fekete és 2 pont 
vastagságú 1 pont 
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2–4. dián elkészítette a téglalap alakú objektumot 1 pont
A pont csak akkor jár, ha a téglalapok mérete, pozíciója, 
megjelenése a leírással egyező.  
A téglalap alakú objektum felirata mindegyik dián megfelelő,  
18 pontos betűméretű és fekete színű 1 pont
Legalább egy dián (az elsőn kívül) a téglalap alakú objektum 
eseményéhez a „Vírusok” című diára ugrás van hozzárendelve  1 pont
Beállította, hogy egérkattintás esetén csak a hivatkozásokra és az 
objektumokra kattintva lépjen tovább a diavetítés 1 pont
A pont nem adható meg, ha az egérrel a megadott helyen kívül 
kattintva továbblép a vetítés.  
Minden diára beállított áttűnést 1 pont
A pont csak akkor jár, ha az áttűnés beállításai minden dián 
egységesek, és legalább két diát elkészített.  
Összesen: 15 pont 

Szöveg forrása:  
http://www.oek.hu/oek.web?to=11,3&nid=670&pid=1&lang=hun  
Kép forrása:  
http://www.skocia.hu/?module=wholearticle&art_id=1373 

2B Környezetbarát 
Teljes értékű megoldásnak számít, ha jó stílusok használatával formázta a weblapokat a 

vizsgázó a tagek esetleges paraméterezése helyett. 

A képek és a hivatkozások csak relatív útvonalmegadás esetén fogadhatók el. A 
képhivatkozásokra pont nem adható, ha azok a vizsgakönyvtáron kívüli állományra mutatnak. 

Létezik index.html állomány, benne az oldal háttérszíne jó  
– DarkGreen (#006400 kódú szín sötétzöld) –, valamint a szövegszín is 
az alapértelmezett 1 pont
Az oldal linkjeinek színe minden állapotban DarkGreen 1 pont
A böngésző keretén megjelenő cím „Környezetbarát megoldások” 1 pont
A weblap szerkezetét meghatározó táblázat jó 3 pont
Egysoros és kétoszlopos, 1000 képpont széles és középre 
igazított táblázat van 1 pont 
A táblázat szegély nélküli, a háttérszíne PaleGreen (#98FB98 
kódú világoszöld szín) 1 pont 
A cellaköz és a cellamargó értéke 3, az első oszlop szélessége 
150 képpont 1 pont 
A táblázat bal oldali cellájának tartalma és formázása 2 pont
A cellában a palack.png kép egymás alatt négy példányban 
van 1 pont 
A cella tartalma vízszintesen középre és függőlegesen felülre 
igazított 1 pont 
A táblázat jobb oldali cellájának tartalma 2 pont
A kornyezet.txt állomány szövege a táblázat jobb oldali 
cellájában van 1 pont 
A szövegtördelés a mintának megfelelő 1 pont 
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A cím kettes szintű címsor stílusú, DarkGreen (#006400 kódú 
sötétzöld) betűszínű és a másik három alcím négyes szintű címsor 
stílusú 1 pont
A pont jár, ha legalább három cím beállítása jó.  
Az első alcím előtt egy 50% széles és középre igazított vonal van 1 pont
„A szétválogatva gyűjtött hulladék” szöveg link, amely a 
http://www.szelektiv.hu/ oldalra mutat 1 pont
A második alcím utáni bekezdések a mintának megfelelően 
számozatlan felsorolásúak 1 pont
A felsorolás után a bala.jpg kép vízszintesen középre igazított és  
1 pontos szegélye van 1 pont
Összesen: 15 pont

 

2A Vírusok összesen 15 pont

2B Környezetbarát összesen 15 pont

Összesen: 30 pont

3. Vetélkedő 
Az adatok beolvasása helyes, és mentett vetelkedo néven 1 pont
A fo.txt állomány teljes tartalmát elhelyezte a táblázatban, 
és a táblázatot mentette vetelkedo néven a táblázatkezelő 
saját formátumában.  
Az első sor kialakítása 1 pont
Beszúrt egy sort, és a mintának megfelelő tartalmat begépelte.  
Az utolsó megoldás idejének meghatározása 1 pont
Alkalmas függvényt használt, a függvényt helyesen 
paraméterezte, és az oszlop minden cellájában a megfelelő 
kifejezés szerepel.  
Például: 
H5-ös cellában: =MAX(B5:G5)  
A megoldásszám meghatározása 2 pont
Alkalmas függvényt használt 1 pont 
A függvényt helyesen paraméterezte, és minden feladat 
oszlopában alkalmazta 1 pont 
Például: 
B14-es cellában: =DARAB(B5:B12)  
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A feladatok pontszámainak meghatározása 3 pont
Egy cellában helyesen számította ki a szétosztható pontszám 
és a megoldásszám hányadosát 1 pont 
Például: 
B3-as cellában: =B2/B14  
A hányados értékét egy cellában a kerekítés szabályainak 
figyelembe vételével egészre kerekítette 1 pont 
Minden cellában helyesen számolt az eredeti érték 
felhasználásával 1 pont 
Például: 
B3-as cellában: =KEREKÍTÉS(B2/DARAB(B5:B12);0) 
vagy 
=KEREKÍTÉS(B2/B14;0)  
A csapatpontszám meghatározása 3 pont
Alkalmas függvényt vagy függvényeket használt 1 pont 
A függvény paraméterezése helyes, a tartomány egy 
cellájában helyes eredményt ad 1 pont 
A függvény másolást követően helyes eredményt ad 1 pont 
Például: 
I5-ös cellában: =SZUMHA(B5:G5;">0";$B$3:$G$3)  
A fenti pontok járnak segédcellák alkalmazása esetén is. 
(Például a J oszloptól jobbra a HA() függvénnyel 
feladatonként és csapatonként meghatározza a pontszámot, 
majd az I oszlopban a SZUM() függvénnyel megadja a 
csapatpontszámot.)  
A legelső megoldás idejének meghatározása 1 pont
Alkalmas függvényt használt, a függvényt helyesen 
paraméterezte, és a sor minden cellájában a megfelelő 
kifejezés szerepel.  
Például: 
B15-ös cellában: =MIN(B5:B12)  
A különdíjasok meghatározása 4 pont
Helyesen állapította meg, melyik sorban található a 
leggyorsabb megoldás (például HOL.VAN(B15;B5:B12;0)), 
vagy csatoltan átmásolta a csapatneveket a pontszámok 
oszlopától jobbra 1 pont 
Helyes függvényt használt, amely lehet az INDEX és a HOL.VAN 
használata, vagy az FKERES az átmásolt csapatnevek esetén 1 pont 
A használt függvényt helyesen paraméterezte, az érték egy 
cellában helyes 1 pont 
A függvény a teljes sorban hibamentesen másolható 1 pont 
Például: 
B16-os cellában: 
=INDEX($A$5:$A$12;HOL.VAN(B15;B5:B12;0),1) 

vagy – a J oszlopba átmásolt csapatnevek esetén 
=FKERES(B$15;B$5:$J$12;9-OSZLOP()+2;HAMIS)  
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Rendezés 3 pont
A rendezés pontszám szerint csökkenő 1 pont 
A rendezés azonos pontszám esetén a befejezési idő szerint 
növekvő 1 pont 
A pont akkor is jár, ha pontszám szerint nem rendezett, de a 
befejezési idő szerint a sorrend növekvő.  
A sorokban található adatok együtt mozogtak, a rendezés 
helyes 1 pont 
A cellák számformátumának beállítása 2 pont
Az időadatok formázása a mintának megfelelő 1 pont 
A pont a bevezető nullák megjelenítésétől és a szóközök 
alkalmazásától függetlenül jár.  
A pontszámok formázása a mintának megfelelő 1 pont 
A pont csak akkor jár, ha az érték és a „pont” között a szóköz 
is szerepel.  
A táblázat formázása 5 pont
A külső szegély dupla, a belső szegély szimpla 1 pont 
A pont jár akkor is, ha a felső rész (1-3 sor) egyik sarkában 
hibásan készítette el a szegélyezést.  
Az első oszlop szélesebb, minden további használt oszlop 
szélessége megegyező, minden adat látható 1 pont 
A számított értékek dőltek, a mintának megfelelő cellák 
félkövérek 1 pont 
A pont jár, ha pontosan a számított értékeket tartalmazó 
cellák dőltek, és legfeljebb 1 oszlopban vagy 1 sorban vétett a 
félkövér formázásban.  
Az első sorban a „Befejezési idő” szöveg két sorra törik a 
mintával egyező helyen, a sor cellái függőlegesen középre 
igazítottak 1 pont 
A pont jár attól függetlenül, hogy kézi sortöréssel vagy 
oszlopszélesség állításával alakította ki a mintának megfelelő 
megjelenést.  
Az első sorban és a Különdíjas sorában a cellatartalom 
vízszintesen középre zárt 1 pont 
Diagramkészítés 4 pont
Sávdiagramot készített a megfelelő adatokból 1 pont 
A pont nem adható, ha a sávdiagram háromdimenziós vagy 
nem sávdiagramot készített.  
A csapatnevek szerepelnek a kategóriatengelyen, az értékek 
sávtól jobbra szerepelnek, jelmagyarázat nincs 1 pont 
A maximális érték 100 pont, a fő lépték 25 pont 1 pont 
A diagramot az adatok alatt helyezte el, szélessége egyezik a 
felette lévő adatok szélességével 1 pont 
Összesen: 30 pont
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4. Vízvezeték-szerelők 
Az adatbázis létrehozása 2 pont
Az adatbázis létrehozása viz néven, valamint a táblák 
importálása helyes 1 pont 
A megadott mezők a megfelelő típussal szerepelnek, a szerelo 
és a hely táblában megjelölte a kulcsot, a munkalap táblában 
létezik az nevű kulcs 1 pont 
Egyetlen lekérdezésben és a jelentésben sem jelenített meg felesleges 
mezőt vagy kifejezést, de a szükséges mezők mindegyike megjelenik 1 pont
A pont nem adható, ha négynél kevesebb feladatot oldott meg 
a vizsgázó.  
2goz lekérdezés 2 pont
Az utca nevére helyesen szűr 1 pont 
Biztosította, hogy minden településnév csak egyszer jelenjen 
meg 1 pont 
Például: 

SELECT telepules 
FROM hely 
WHERE utca Like „Gőz u*” 
GROUP BY telepules;  

3szerelo lekérdezés 2 pont
Az adatokat a munkakezdés éve szerint növekvően rendezte, 
vagy meghatározta a legkorábbi kezdőévet 1 pont 
A helyes rendezés mellett a legelső értéket jelenítette meg, 
vagy a meghatározott kezdőévet segéd- vagy allekérdezésként 
helyesen használta 1 pont 
Például:  

SELECT TOP 1 nev 
FROM szerelo 
ORDER BY kezdev; 

vagy 
SELECT nev 
FROM szerelo 
WHERE kezdev=(SELECT MIN(kezdev) FROM szerelo)  

4naponta lekérdezés 2 pont
Megszámlálta a rekordokat, és összegezte az anyagárat 1 pont 
A javítási dátum szerint csoportosított 1 pont 
Például: 

SELECT javdatum, COUNT(az) AS munka,  
 SUM(anyagar) AS anyagkoltseg 
FROM munkalap 
GROUP BY javdatum;  

5aznap lekérdezés 2 pont
A javítás dátumára vonatkozó feltételt helyesen fogalmazta 
meg, valamint a szükséges táblákat megfelelően kapcsolta 1 pont 
A két településre helyesen fogalmazta meg a feltételt és – ha 
az létezik – az előző feltételhez helyesen kapcsolta 1 pont 
Például: 

SELECT bedatum, telepules, utca 
FROM hely, munkalap 
WHERE munkalap.helyaz=hely.az 
 AND javdatum=bedatum 
 AND (telepules=”Barackfalva”  
  OR telepules=”Kőváros”);  
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6szamla lekérdezés 3 pont
A szamla táblát létrehozó táblakészítő lekérdezést készített 1 pont 
A pont csak akkor jár, ha a táblát a lekérdezés segítségével 
létrehozta.  
A számla értékét megadó kifejezés helyes 1 pont 
A javítási dátum évére helyesen szűrt 1 pont 
Példa a feladathoz tartozó lekérdezésre: 

SELECT az, javdatum,  
 munkaora*1500+anyagar+1000 AS ertek  
INTO szamla 
FROM munkalap 
WHERE YEAR(javdatum)=2001;  

7erdei lekérdezés 3 pont
Mindhárom táblát használta, a táblák közötti kapcsolat helyes 1 pont 
A névre vonatkozóan helyesen szűrt 1 pont 
A település nevére helyesen szűrt 1 pont 
A megoldás helyesnek tekintendő a telepules mező 
megjelenítésével és a nélkül is.  
Például: 

SELECT javdatum, telepules, utca 
FROM szerelo, munkalap, hely 
WHERE szerelo.az=munkalap.szereloaz 
 AND munkalap.helyaz=hely.az 
 AND nev="Erdei Imre" 
 AND telepules="Sárgahegy";  

8csoport jelentés 3 pont
Jelentést készített 8csoport néven 1 pont 
A megfelelő címek, dátumok párosítását a táblák közötti 
kapcsolat létrehozásával vagy segédlekérdezéssel biztosította 1 pont 
A javítás dátuma szerint naponként csoportosított 1 pont 
Példa a segédlekérdezésre: 

SELECT javdatum, telepules, utca 
FROM munkalap, hely 
WHERE munkalap.helyaz=hely.az;  

Összesen: 20 pont
 



Informatika — középszint   

gyakorlati vizsga 0921 11 / 14 2010. május 17. 

Név:  ...........................................................  osztály: .....  

1. Komárom 
A fájl mentése komarom néven a szövegszerkesztő program 
saját formátumában 1 pont 

Felesleges szóközök és üres bekezdések megszüntetése 6 pont 
A szöveg betűformátuma 13 pontos Times New Roman 
(Nimbus Roman), a bekezdések sorkizártak és utánuk  
8 pontos térköz van 

3 pont 

A margók beállítása a teljes dokumentumban 2 pont 

A cím formátuma 3 pont 

A fejléc elkészítése 4 pont 

Az első bekezdés melletti kép 3 pont 

A dokumentumban elválasztást alkalmazott 1 pont 

A haderőleltár elkészítése 7 pont 

Az V. bástya képe 2 pont 

Lábjegyzetek elkészítése 4 pont 

A sorminta kialakítása 4 pont 

Összesen: 40 pont 



Informatika — középszint   

gyakorlati vizsga 0921 12 / 14 2010. május 17. 

Név:  ...........................................................  osztály: .....  

2A Vírusok 
Létrehozott egy 4 diából álló bemutatót virusok néven a 
bemutatókészítő program saját formátumában 1 pont 

A diák háttere egységesen az oltas.jpg kép 1 pont 
Minden elkészített dián a címek és a felsorolások talpas 
betűtípusúak, a diák címe 49 pontos félkövér stílusú, a többi 
szöveg mérete pedig 33 pontos 

1 pont 

Helyesen begépelte a szöveget az első diára 1 pont 
A második, harmadik, negyedik diára a megfelelő szöveget 
illesztette be az virusforras.txt fájlból 1 pont 

Hivatkozások beállítása az első dián 2 pont 

Legalább egy dián elkészített egy téglalap alakú objektumot 3 pont 

2–4. dián elkészítette a téglalap alakú objektumot 1 pont 
A téglalap alakú objektum felirata mindegyik dián megfelelő, 
18 pontos betűméretű és fekete színű 1 pont 

Legalább egy dián (az elsőn kívül) a téglalap alakú objektum 
eseményéhez a „Vírusok” című diára ugrás van 
hozzárendelve 

1 pont 

Beállította, hogy egérkattintás esetén csak a hivatkozásokra és 
az objektumokra kattintva lépjen tovább a diavetítés 1 pont 

Minden diára beállított áttűnést 1 pont 

Összesen: 15 pont 

 



Informatika — középszint   

gyakorlati vizsga 0921 13 / 14 2010. május 17. 

Név:  ...........................................................  osztály: .....  

2B Környezetbarát 
Létezik index.html állomány, és benne az oldal háttérszíne 
jó – DarkGreen (#006400 kódú szín sötétzöld) –, valamint a 
szövegszín is az alapértelmezett 

1 pont 

Az oldal linkjeinek színe minden állapotban DarkGreen 1 pont 
A böngésző keretén megjelenő cím „Környezetbarát 
megoldások” 1 pont 

A weblap szerkezetét meghatározó táblázat jó 3 pont 

A táblázat bal oldali cellájának tartalma és formázása 2 pont 

A táblázat jobb oldali cellájának tartalma 2 pont 
A cím kettes szintű címsor stílusú, DarkGreen (#006400 kódú 
sötétzöld) betűszínű és a másik három alcím négyes szintű 
címsor stílusú 

1 pont 

Az első alcím előtt egy 50% széles és középre igazított vonal 
van 1 pont 

„A szétválogatva gyűjtött hulladék” szöveg link, amely a 
http://www.szelektiv.hu/ oldalra mutat 1 pont 

A második alcím utáni bekezdések a mintának megfelelően 
számozatlan felsorolásúak 1 pont 

A felsorolás után a bala.jpg kép vízszintesen középre 
igazított és 1 pontos szegélye van 1 pont 

Összesen: 15 pont 

 

2A Vírusok összesen 15 pont 

2B Környezetbarát összesen 15 pont 

Összesen: 30 pont  

 



Informatika — középszint   

gyakorlati vizsga 0921 14 / 14 2010. május 17. 

Név:  ...........................................................  osztály: .....  

3. Vetélkedő 
Az adatok beolvasása helyes, és mentett vetelkedo néven 1 pont 

Az első sor kialakítása 1 pont 

Az utolsó megoldás idejének meghatározása 1 pont 

A megoldásszám meghatározása 2 pont 

A feladatok pontszámainak meghatározása 3 pont 

A csapatpontszám meghatározása 3 pont 

A legelső megoldás idejének meghatározása 1 pont 

A különdíjasok meghatározása 4 pont 

Rendezés 3 pont 

A cellák számformátumának beállítása 2 pont 

A táblázat formázása 5 pont 

Diagramkészítés 4 pont 

Összesen: 30 pont 

4. Vízvezeték-szerelők 
Az adatbázis létrehozása 2 pont 
Egyetlen lekérdezésben és a jelentésben sem jelenített meg 
felesleges mezőt vagy kifejezést, de a szükséges mezők 
mindegyike megjelenik 

1 pont 

2goz lekérdezés 2 pont 

3szerelo lekérdezés 2 pont 

4naponta lekérdezés 2 pont 

5aznap lekérdezés 2 pont 

6szamla lekérdezés 3 pont 

7erdei lekérdezés 3 pont 

8csoport jelentés 3 pont 

Összesen: 20 pont 
 



<<
  /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


