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Informaţii utile! 

 
 
Pentru rezolvarea problemelor practice candidaţii au la dispoziţie 180 de minute.  
 
În timpul examenului candidaţii pot folosi următoarele obiecte: calculatorul pus la 
dispoziţie, hârtie, stilou, creion, liniar, coală ştampilată. 
 
Puteţi utiliza foile interioare ale lucrării şi colile ştampilate pentru notiţe, acestea la sfârşitul 
examenului trebuie să fie predate, dar nu vor fi luate în considerare. 
 
Ordinea de rezolvare a problemelor este opţională. 
 
Vă atragem atenţia să efectuaţi salvări frecvente în timpul lucrării (din 10 în 10 minute), şi vă 
propunem salvarea lucrării de fiecare dată când începeţi rezolvarea unei probleme noi. 
 
Lucrarea trebuie salvată intr-un director cu numele care coincide cu cel al candidatului! La 
începutul examenului verificaţi dacă directorul necesar este accesibil, dacă nu anunţaţi 
profesorul care supraveghează. 
 
Lucrările să le salvaţi în directorul de lucru şi la sfârşitul examenului verificaţi ca toate 
fişierele se fie în locul potrivit, pentru că numai acestea pot fi evaluate. 
Verificaţi dacă fişierele care vor fi predate pot fi citite, pentru că evaluarea celor ce nu pot fi 
deschise nu este posibilă! 
 
Fişierele sursă se găsesc în directorul de lucru. 
 
Vă propunem prima dată să citiţi toate problemele şi apoi să începeţi rezolvarea lor! 
 
Dacă se iveşte vreo problemă tehnică la calculatorul cu care lucraţi, anunţaţi profesorul care 
supraveghează. Constatarea şi defecţiunea vor fi înregistrate în proces verbal. Timpul 
examenului va fi prelungit cu timpul ce s-a pierdut. Dacă problema nu este de origine tehnică 
profesorul corector este obligat să i-a în considerare procesul verbal.(Administratorul nu are 
dreptul să ajute candidatul în rezolvarea problemelor) 
 
La sfârşitul examenului pe prima pagină a lucrării trebuie să scrieţi numele şi numărul 
fişierelor create şi salvate în directorul şi subdirectorul de lucru. La terminarea 
examenului să nu plecaţi până nu efectuaţi aceste însemnări şi nu prezentaţi lucrarea 
profesorului!  
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1. Nostalgia MÁV  
Anexele mavnoszt.txt, mavno.jpg şi mozdony.jpg provin de pe situl firmei MÁV 

Nosztalgia Kft. Pentru realizarea documentului aveţi la dispoziţie şi o imagine de mărime 
mică cu numele mikon.jpg. Pregătiţi pe baza descrierii şi a modelului dat, un document de 
două pagini! Folosiţi fişierele sursă!(spaţiul dintre linii să fie = 12 punct=0,42 cm!) 

1. Pagina să fie de format A4, marginea superioară şi inferioară să fie de 2 cm, cele laterale 
de 1,25 cm! Înseraţi în document textul sursă cu codificare UTF-8, şi salvaţi documentul 
în formatul propriu al editorului, cu numele mavnoszt! 

2. Conform modelului şi a instrucţiilor de mai jos faceţi antet pe prima pagină! 

– Înseraţi un tabel care are coloanele de 5,5 şi 13 cm lăţime. 
– Înseraţi imaginea mavno.jpg redusă la 40%. 
– În ambele celule datele să fie aliniate central. 
– Fondul tabelului să aibă culoarea RGB (238,231,215), culoarea caracterelor să fie de 

cod RGB (125, 45, 36)! 
– Inscripţiile din document să fie realizate cu font cu talpă, care nu a fost utilizat în altă 

parte a documentului! 
– Alegeţi mărimea caracterelor astfel ca primul rând să ocupe tot spaţiul orizontal, al 

doilea rând să fie jumătate cât primul. 

3. Înlocuiţi şirul de caractere "**" din text, în toate locurile, cu linie mare de unire! 

4. În text utilizaţi caractere de tip Times New Roman sau Nimbus Roman de 12 puncte. 
Aliniaţi şi indentaţi paragrafele conform modelului dat! 

5. Conţinutul textului poate fi împărţit in trei capitole. Fiecare capitol să aibă titlul cu 
caractere de stil semi îngroşat, de 24 de puncte. Spaţiul înaintea paragrafelor să fie de 
două ori mai mare, ca şi cel de după, şi în mod sigur să figureze pe aceeaşi pagină cu 
următorul paragraf! 

6. Conform modelului, Istoria Parcului să fie formatată în mod unitar, cu caractere de stil 
semi îngroşat! Valoarea de „70000 m2” să apară în mod corect. Folosiţi despărţirea în 
silabe, dar aveţi grijă ca timpul de mers al trenului Árpád cu motor, să nu fie despărţit în 
două rânduri! 

7. În spatele textului, aliniat central, fixaţi imaginea mozdony.jpg, mărită 600% şi faceţi 
modificările astfel ca textul să poată fi citit! 

8. Programele anului 2008 să fie încadrate într-un tabel aliniat central. Lăţimea celulelor să 
fie de 4,5 şi 10 cm! În tabel textul să fie cu caractere de 14 puncte şi caracterele în antet să 
fie cursive. Fiţi atenţi la bordura tabelului! 

9. Înainte şi după propoziţia ce urmează după tabel să fie un spaţiu de un rînd, iar textul să 
fie încadrat în două rânduri! Folosiţi caractere de 14 puncte, de stil semi îngroşat! 

10. Formataţi „Bilete de intrare” şi „ Jocuri interactive” la fel ca şi rubricile tabelului! 
Paragraful să fie cu 2 cm indentat la dreapta şi să aibă un spaţiu de 6 puncte în faţa sa! 

11. Lista de preţuri să fie cu caractere de stil semi îngroşat, de font Arial sau Nimbus Sans, de 
12 puncte, semnul enumerării să fie la 4 cm iar textul la 5 cm de margine. Pentru semnul 
enumerării folosiţi fişierul mikon.gif! Pentru alinierea preţurilor folosiţi un tabulator 
fixat la 14 cm!  

 
40 de puncte 
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Model pentru problema Nostalgia MÁV: 
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2A Fazele lunii  

Realizaţi un desen pentru prezentarea fazelor lunii, conform modelului şi descrierii de mai 
jos! Salvaţi documentul conform formatului propriu al programului cu numele de 
holdfazisok. Fazele lunii sunt formele părţilor luminate ale discului lunar, care se pot 
observa de pe Pământ în timpul mişcării Lunii în jurul Pământului. Pe model figurile desenate 
în exteriorul orbitei lunare, arată faza lunii care poate fi văzută de pe Pământ în locul 
respectiv. 

Pentru rezolvarea problemei, la nevoie (nu este obligatoriu) pot fi folosite următoarele 
fişiere: sarga.gif; sarlo.gif; felkor.gif! 

 

1. Fondul desenului să fie albastru închis (această formatare merită să fie făcută la sfârşit, 
după desenarea figurilor). Partea din umbră să fie neagră, iar partea luminată împreună cu 
etichetele să fie galbenă! 

2. Locul figurilor de fază nu trebuie construit, dar străduiţi-vă să aşezaţi elementele conform 
modelului. Aproximativ în centrul cercului negru, care reprezintă orbita lunii, poziţionaţi 
cercul, jumătate negru, jumătate galben, care reprezintă Pământul şi care să fie un pic mai 
mare decât cercurile care descriu Luna. 

3. Pe cercul care reprezintă orbita aranjaşi la distanţe egale 8 figuri, pe jumătate negre, pe 
jumătate galbene – ce simbolizează Luna luminată! 

4. Conform modelului, în afara cercului, în direcţia razelor, trebuie inserate fazele Lunii ce 
se văd de pe Pământ. Liniile curbe pe figurile pentru fazele lunii să fie realizate cu arce de 
cerc! Pentru realizarea mai rapidă a desenului puteţi folosi de eventuala simetrie a 
figurilor! 
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5. În partea dreaptă desenaţi cele 8 linii de culoare galbenă, care reprezintă razele soarelui, şi 
care sunt paralele şi la distanţe aproximativ egale unele de altele! 

6. Inseraţi cele şase titluri pe desen, care să fie de culoare galbenă! 

 15 puncte 
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2B Medalii olimpice uitate 

Toată lumea ştie despre cauza nobilă a mişcării olimpice, la început din patru în patru ani, 
dar acum din doi în doi ani avem posibilitatea să urmărim evenimentele olimpiadelor. Mii şi 
milioane de oameni au fost alături de un înotător, de un boxer sau de o echipă, dar au fost şi 
concursuri, unde participanţii nu a trebuit să călătorească la locul jocurilor. Textul ne vorbeşte 
despre aceşti concurenţi. Realizeaţi o pagină Web, care prezintă rezultatele maghiare, 
conform modelului şi a descrierii! 

Textul folosit pe pagina web, îl aflaţi în fişierul cu codificare UTF-8 magyar.txt, 
imaginile necesare rezolvării problemei le găsiţi în fişierele: arany.gif, ezust.gif, 
bronz.gif şi coubertin.jpeg. 

1. Creaţi pagina Web cu numele elfeledett.html! Titlul textului ce se vede pe bordura 
browserului să fie „Medalii uitate”! Folosiţi caractere de tip Arial (Nimbus Sans)! Fondul 
paginii să fie de culoare verde, având codul: #AAFFAA, textul să fie de culoare maro, 
având codul: #993300! 

2. Inseraţi în partea superioară a paginii partea corespunzătoare a textului din fişierul 
magyar.txt! 

3. Formataţi primul paragraf de tip Titlu 1, iar pe celelalte aliniaţi-le stânga-dreapta! 

4. Creaţi un link pentru expresia „Pierre de Coubertin”, la prima sa apariţie în text, care să 
facă legătura între pagina şi imaginea din fişierul coubertin.jpeg! 

5. Inseraţi sub text, central, un tabel cu lăţimea de 700 pixeli, având 3 rânduri şi 3 coloane! 
Tabelul să fie fără bordură, iar celulele să fie de 3 pixeli! Coloanele tabelului să fie de 
aceeaşi lăţime! 

6. Inseraţi în celula din mijloc al primului rând imaginea arany.gif, în celulele laterale ale 
celui de al doilea rând, inseraţi la stânga imaginea ezust.gif, la dreapta imaginea 
bronz.gif! Aliniaţi orizontal imaginile la mijlocul celulei! 

7. Aşezaţi sub medalii textul ca şi în model! Pe cei doi premiaţi cu bronz despărţiţi conform 
modelului! 

8. Formataţi anii ce au apărut în celule în stil Titlu 3, celelalte caracteristice ale textului 
formaţi-le pe baza modelului! 

 
15 puncte 
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Model pentru problemă: 

 
elfeledett.html 
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3. Lungimea căii ferate din Europa 

Pe lângă dezvoltarea căilor ferate ungare din 1890, Sacc Olga Tamara este interesată şi de 
nivelul de dezvoltate al reţelei feroviare din Europa. A găsit date referitoare la suprafaţa şi 
populaţia ţărilor, precum şi despre densitatea reţelelor ferate din perioada respectivă. Datele 
sunt în fişierul vasuteu.txt cu codificare UTF-8, despărţite prin punct şi virgulă.  

Cu ajutorul editorului de tabele analizaţi datele şi răspundeţi la întrebările următoare. 
În timpul lucrării ţineţi seama de următoarele informaţii! 

• Dacă este posibil pentru calcule folosiţi formule şi funcţii! 
• Trebuie să primiţi rezultat corect şi în cazul în care modificaţi datele din sursă- de exemplu 

prin schimbarea zecimalelor. 
• Problema are părţi în care se folosesc rezultate obţinute în calcule anterioare. Dacă nu aţi 

reuşit să rezolvaţi complet un subpunct al problemei, folosiţi rezultatul aşa cum este sau dacă 
aveţi nevoie de valoare numerică folosiţi un număr potrivit ca mărime, şi lucraţi cu acesta în 
continuare. Aşa veţi putea primii puncte şi pentru acest subpunct al problemei. 

 
1. Deschideţi fişierul vasuteu.txt cu editorul de tabele astfel ca prima dată să fie în celula 

A1 şi salvaţi documentul cu acelaşi nume în formatul propriu al editorului! Foaia de lucru 
să aibă numele Datele! 

2. Inseraţi un rând în tabel şi completaţi-l conform modelului! 

 
3. În celulele coloanei F calculaţi lungimea reţelei feroviare pentru fiecare ţară! Pentru 

efectuarea calculelor folosiţi lungimea căii ferate pe 1000 km2 şi suprafaţa ţării, fiţi atenţi 
la multiplicatorul 1000! 

4. În mod asemănător cu punctul anterior, în celulele coloanei G calculaţi lungimea liniei de 
cale ferată folosind lungimea liniei pe 100 000 de locuitori şi numărul locuitorilor! În 
timpul calculelor fiţi atenţi că unele date se referă la 100 000 de locuitori, iar altele la un 
milion de locuitori! 

5. Datorită aproximărilor şi rotunjirilor, rezultatele din coloanele F şi G nu coincid. Calculaţi 
în celulele corespunzătoare ale coloanei H media celor două valori pentru fiecare ţară!  

6. Pentru a caracteriza precizia aproximării, în coloana I calculaţi ce procent reprezintă din 
medie jumătatea diferenţei dintre cele două valori pentru fiecare ţară! Rezultatul să fie 
pozitiv şi să apară în format de procente fără zecimale! 

7. Creaţi o diagramă tridimensională cu coloane, pe o foaie nouă de lucru cu numele 
Diagrama, pentru prezentarea densităţii căilor ferate pe 1000 km2 respectiv la 100 000 de 
locuitori! Diagrama să nu aibă titlu, dar în partea de jos a diagramei să apară o legendă. 
Aveţi grijă ca numele fiecărei ţări să fie descifrabil. 

8. În celula B22 a foii Datele, calculaţi lungimea totală a liniilor de cale ferată, folosind 
valorile medii! 
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9. Cu ajutorul funcţiei corespunzătoare, în celula B24, pe baza lungimii liniilor de cale ferată 
pe 1000 km2, calculaţi care este ţara cu cea mai densă reţea feroviară! 

10. În celula B25 stabiliţi locul Ungariei, în ordinea descrescătoare a ţărilor privind lungimea 
liniilor de căi ferate pe 1000 km2. Pentru rezolvare folosiţi funcţia SORSZÁM() sau 
funcţia RANK(). 

11. Colectaţi sub celula H22 numele ţărilor la care eroarea de calcul al lungimii căilor ferate 
este mai mare de 5%! 

12. Formataţi tabelul conform modelului de mai sus şi al descrierii de mai jos! 

– Scrieţi etichete pentru rezultatele obţinute: în celula A22 „Lungimea totală:”; în celula 
A24 „Cea mai mare densitate”; în celula A25 „Poziţia Ungariei”! 

– Stilul caracterelor să fie Arial sau Nimbus Sans, de 10 puncte, cu excepţia titlului care 
să fie de 12 puncte semiîngroşat! 

– Toate datele obţinute prin calcule şi inscripţiile lor să aibă stil cursiv. 
– Interiorul tabelului să aibă linii de bordură subţiri, rândul care conţine numele 

coloanelor să fi despărţit de restul tabelului cu o linie dublă, tabelul să fie înconjurat în 
exterior cu linie mai groasă. 

– Cifrele referitoare la lungimea căii ferate să fie formatate cu ajutorul separatorului de 
mii, fără zecimale şi să aibă după cifre şi inscripţia km. 

– Lăţimea coloanelor B; C; F; G şi H respectiv a coloanelor D; E; şi I să fie egale şi 
astfel alese ca toate datele tabelului – conform modelului – să încapă, de asemenea 
tabelul să încapă pe o pagină A4 în poziţia tip vedere cu borduri de 2 cm, adică în 
lăţime tabelul să fie mai mic decât 25,7 cm. 

 

 
30 de puncte 
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4. Iahtul 

În fişierele hajo.txt şi tura.txt cu codificare UTF-8, aveţi datele împrumuturilor pe 
timp de o lună a unui magazin care închiriază iahturi. 

1. Creaţi o bază de date cu numele berles! Importaţi datele referitoare la iahturi şi 
împrumuturi din fişierele date, în tabelele cu numele de hajo şi tura a bazei nou create! În 
fişierele cu extensia txt datele sunt separate cu simbolul de tabulare, iar primul rând din 
fiecare fişier conţine denumirea câmpurilor.  

2. După importare fixaţi formatul datelor şi cheile potrivit problemei. În tabelul tura creaţi 
un nou câmp de identificare, pe când tabelul hajo să lăsaţi nemodificat. 

Tabele: 
hajo(regiszter, nev, tipus, utas, dij) 

regiszter Identificatorul iahtului( număr), este cheia 
nev Numele iahtului (text) 
tipus Tipul iahtului(text) 
utas Numărul maxim de călători pe iaht(număr) 
dij Preţul de închiriere pe zi a iahtului (număr)   

tura (azon, hajoazon, nap, szemely) 

azon Identificatorul abonamentului (autonumerotare), este cheia 
hajoazon Identificatorul iahtului închiriat(număr) 
nap Numărul zilelor închiriate (număr) 
szemely Numărul celor care au închiriat (număr) 

 

Rezolvaţi următoarele probleme şi salvaţi-le sub numele date în paranteză! 

3. Folosind interogarea, afişaţi numele iahturilor de tip „Kalóz” şi preţurile lor de închiriere. 
Alt câmp să nu apară!(A) 

4. Cu ajutorul interogării, determinaţi pentru fiecare iaht, cât este preţul de închiriat pentru o 
zi pentru o persoană, dacă iahturile sunt ocupate integral. Afişaţi rezultatul în ordinea 
alfabetică a denumirii iahturilor!(B)  

5. Enumeraţi - cu ajutorul interogării – închirierile a căror durată este mai mare de 3 zile! În 
listă să figureze numele iahtului, tipul, numărul zilelor închiriate şi numărul persoanelor 
care au închiriat iahtul.(C) 

6. Cu ajutorul interogării, calculaţi pe baza datelor, ce venit total a realizat fiecare iaht în 
parte! În listă numele vapoarelor să figureze o singură dată şi lângă acesta venitul, adică 
însumaţi produsele obţinute prin înmulţirea numărului de zile închiriate cu preţul de 
închiriere pe zi a iahtului.(D) 
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7. Realizaţi o interogare de actualizare, care majorează cu 5% preţul de închiriere  
pe zi a iahturilor de tip „B16”,  pentru care tariful de închiriere pe zi este mai mic  
decât 25 000 Ft . (E) 

8. Creaţi un raport, în care se afişează numele vapoarelor, numărul maxim de călători şi 
preţul de închiriere pe zi, vapoarele să fie grupate după tip şi afişate în ordine  
alfabetică. (F) 

 
20 de puncte  
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Sursă: 

1. Nostalgia MÁV 
http:// www.mavnosztalgia.hu 

2B Medalii olimpice uitate 
http://gblx.cache.elmundo.net/jjoo/2004/html/fotografia/historia/imagenes/coubertin.jpg 
http://www.sportgravir.hu/erem36/bet36/0.jpg 

3. Lungimea căii ferate din Europa 
http://terkeptar.transindex.ro 
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punctajul  
maxim 

puncte 
obţinute 

Editare de texte 
1. Nostalgia MÁV 40  

Prezentaţie, grafică si crearea paginii Web 
30  2A Fazele lunii 15 puncte

2B Medalii olimpice uitate 15 puncte
Calcul tabelar 
3. Lungimea căii ferate din Europa 30  

Gestionare de date 
4. Iahtul 20  

Punctajul pentru partea practică 120  
    
    
    
    
      
 profesor examinator  

 
 
 Data: ………………………. 
 __________________________________________________________________________  
 
 

 

elért pontszám  
egész számra kerekítve /
 punctajul obţinut rotunjit 

la întreg

programba beírt  
egész pontszám /  
punctajul rotunjit 
trecut în program 

Szövegszerkesztés / 
Editare de texte     
Prezentáció, grafika és 
weblapkészítés / 
Prezentaţie, grafică si 
crearea paginii Web     
Táblázatszerkesztés / 
Calcul tabelar     
Adatbázis-kezelés / 
Gestionare de date     
   
   

javító tanár / 
profesor examinator 

 jegyző / 
secretar 

 
 

Dátum/Data: ……………………….  Dátum/Data: ………………………. 
 



<<
  /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


