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Magyar mint idegen nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 

1. Jó megoldásnak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások mellett 
elfogadhatók azok a megoldások is, melyek az útmutatóban ugyan nem szerepel-
nek, de megfelelnek a magyar nyelv szabályainak, és értelmes megoldást kínálnak 
az adott feladatra. 

2. Minden részfeladat (item) helyes megoldása egy feladatpontot ér. Rossz megoldásra 
nem jár pont. 

3. Csak egész pont adható. Többletpont nem adható. 
4. A feladatpontokat az egyes vizsgaösszetevőkhöz megadott átváltási szabály, ill. táb-

lázat alapján kell vizsgapontokra átszámítani. 

I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
1.  Nem kell hibának tekinteni az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadá-

lyozza (pl. helyesírási, nyelvtani vagy nyelvhelyességi hiba). 

2.  Ebben a vizsgaösszetevőben legfeljebb 27 feladatpont érhető el. Az elért pontokat 
az alábbi táblázat segítségével kell vizsgapontokra átszámítani: 

Elért pont Vizsgapont  Elért pont Vizsgapont 
27 33  13 16 
26 32  12 14 
25 31  11 13 
24 30  10 12 
23 28  9 11 
22 27  8 9 
21 26  7 8 
20 25  6 7 
19 23  5 6 
18 22  4 4 
17 21  3 3 
16 20  2 2 
15 18  1 1 
14 17    

Megoldások 
1. feladat 

itemszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

I/H I I I H H H I H I I 

2. feladat 
Zöldségféle 
(itemszám) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Név/kép k j g i d e h c b f 

3. feladat 

Alcím (itemszám) 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 

Szövegrész betűjele g c f a h e b 
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II. NYELVHELYESSÉG 
1. Ha a helyesírás a megértést akadályozza, akkor a megoldás nem fogadható el. 

2. Minden feladatban csak a megadott megoldás értékelhető. 

3. Ebben a vizsgaösszetevőben legfeljebb 30 feladatpont érhető el. Az elért pontokat az 
alábbi táblázat segítségével kell vizsgapontokra átszámítani: 

Elért pont Vizsgapont  Elért pont Vizsgapont 
30 18  15 9 
29 18  14 9 
28 17  13 8 
27 17  12 7 
26 16  11 7 
25 15  10 6 
24 15  9 5 
23 14  8 5 
22 14  7 4 
21 13  6 4 
20 12  5 3 
19 12  4 2 
18 11  3 2 
17 10  2 1 
16 10  1 1 

Megoldások 

1. feladat  

Itemszám Megoldás Itemszám Megoldás 
1. szavazásán 5. pénzérménken 
2. fontosnak 6. gólyának 
3. héten át 7. ötletnek 
4. felét 8. papírpénzzel 

Elfogadható a megoldás, ha a vizsgázó azt akár a táblázatban bejelöli, akár a szövegbe beírja. 
Ha a megoldás a táblázatban is be van jelölve, és a szövegbe is be van írva, akkor a szövegbe 
beírt megoldás alapján kell megítélni a pontot. 

2. feladat 
9. Hányadik űrturista volt (a magyar származású mérnök/Charles Simonyi)? 
10. Mikor / Melyik évben hagyta el (Charles) (Simonyi) Magyarországot? 
11. Mivé vált (Charles) (Simonyi) (programfejlesztőként)? 
12. Meddig / Hány évig / Milyen hosszan edzett (Charles) (Simonyi) (, hogy megvalósítsa 

gyerekkori álmát)? 
13. Hol készült (fel) (Charles) (Simonyi) az (űr)utazásra? 
14. Hogyan fogadták (Charles) (Simonyit) (az űrállomáson) (az űrállomás dolgozói)? 
15. Milyen zászló(ka)t vitt magával (az első útjára) (Charles) (Simonyi)? 
16. Mit csinált (Charles) (Simonyi) (a világűrben)? 
17. Kiknek tartott beszámolót (Magyarországon) (Charles) (Simonyi)? 
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3. feladat  

Itemszám Megoldás Itemszám Megoldás 
18. várom 25. mondja 
19. látom 26. utazik 
20. száll fel 27. megkérdezzük 
21. kér 28. megszelídül 
22. előveszi 29. foglalja el / elfoglalja 
23. sajnálkozik 30. nézek 
24. nyitja   

III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
1. Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. Amennyiben a válasz érthető, a 

nyelvi vagy helyesírási hibákat nem kell figyelembe venni. 

2. Ebben a vizsgaösszetevőben legfeljebb 25 feladatpont érhető el. Az elért pontokat 
az alábbi táblázat segítségével kell vizsgapontokra átszámítani: 

Elért pont Vizsgapont  Elért pont Vizsgapont 
25 33  12 16 
24 32  11 14 
23 31  10 13 
22 29  9 12 
21 28  8 10 
20 27  7 9 
19 25  6 7 
18 24  5 6 
17 22  4 5 
16 21  3 3 
15 20  2 2 
14 18  1 1 
13 17    

Megoldások 

1. feladat 

Minden olyan megoldás elfogadható, amely az adott riportalany megfelelő (büszke/nem 
büszke) válaszának lényegi részével tartalmilag megegyező választ ad. 

Itemszám Megoldás Itemszám Megoldás 

  6. vitatkozott az autóbuszon 

1. boldog család veszi körül 7. nem beszél nyelveket 

2. az unokájára 8. későn fizette vissza az adóssá-
gát / a pénzt / a kölcsönt 

3 a lánya férjhez megy 9. rendetlenség van a háza körül 

4. szakmai sikereire 10. nem találkozott a barátaival 

5. megjelent új könyvére 11. összeveszett az anyósával 
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2. feladat 
Itemszám Barka Emese birkózó Markó Edina fociedző Varga Dániel vízilabdázó 

12. X   
13.  X  
14.  X  
15.   X 
16. X   
17.   X 
18. X   
19. X   
20.   X 
21. X   
22.   X 
23.  X  
24.   X 
25.  X  
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A hanghordozón elhangzó szövegek: 
1. feladat 
Harasztos Krisztina egyetemista: 

Arra vagyok a legbüszkébb, hogy felvettek az egyetemre. Arra azonban egyáltalán 
nem vagyok büszke, hogy nemrégiben vitatkoztam az autóbuszon. Igyekszem leszokni 
az ilyen kulturálatlan viselkedésről.  

Csapó Istvánné pénztáros: 
Büszke vagyok arra, hogy boldog a családunk. Minden hétvégén együtt ebédelünk, 

és soha sincs közöttünk egy hangos szó. Arra viszont nem vagyok büszke, hogy nem be-
szélek egy idegen nyelvet sem. Szerencsére a többi családtag szükség esetén kisegít. 

Balázs Péterné takarítónő: 
Én Domokosra, a kis unokámra vagyok a legbüszkébb. Csodálatos gyerek. Azt vi-

szont szégyellem, hogy az adósságomat nem sikerült időben visszafizetnem. Ha valaki 
pénzt kér kölcsön, mindig időben vissza kell adni, főleg, ha ez a családban történik.  

László Tamás biztonsági őr: 
Nagyon büszke vagyok arra, hogy férjhez megy a lányom. Nagy családi esküvőt 

rendezünk. Meghívjuk rá az egész rokonságot. Nem vagyok viszont büszke arra, hogy a 
házunk körül rendetlenség van. Ígérem, rendet rakok, mire megérkeznek a rokonok. 

Csömör Csilla táncművész: 
Örömmel tölt el, hogy fiatal létemre jelentős szakmai sikereket értem már el. Igyek-

szem majd hasonlóan sikeresen folytatni a pályámat. Nem örülök viszont annak, hogy az 
utóbbi időben csak keveset tudtam találkozni a barátaimmal. Remélem, nem bántottam 
meg őket, és a nyáron igyekszem velük több időt eltölteni. 

Szabó Gábor történész: 
Arra vagyok a legbüszkébb, hogy végre sikerült befejeznem és kiadnom az új köny-

vemet. Nagy érdeklődéssel fogadták az olvasók. Arra viszont nem lehetek büszke, hogy 
sajnos elég csúnyán összevesztem az anyósommal. Azóta persze már bocsánatot kértem 
tőle, és remélem, rövidesen teljesen elfelejti azt a szörnyű estét. 

(Helyi Téma 2008. július 9.) 
2. feladat 
Barka Emese, a Vasas 18 éves birkózója: 

Lassan már nyolc éve, hogy először lejöttem a Vasasba. Csak az öcsémet kísértem le, 
mert az apukám szerette volna, ha sportol valamit. Aztán az edzésen én is beálltam a fiúk kö-
zé, és úgy megszerettem, hogy legközelebb is vele tartottam. 

Előttem a családban senki sem sportolt rendszeresen, csak az édesanyám kézilabdázott 
egy ideig. Bár az első pillanattól kezdve lelkesen, figyelmesen és nagy erőfeszítéssel dolgoz-
tam, nem éreztem úgy, hogy elég gyorsan fejlődöm. Az edzőm azonban bíztatott: látja rajtam, 
hogy a befektetett munka nem volt hiábavaló. Az első komolyabb eredményem 2004-ben, a 
kadet Európa-bajnokságon elért harmadik hely volt. 2006-ban a junior Európa-bajnokságon 
szintén bronzérmet szereztem, majd 2007-ben már a felnőtt EB-n lettem 51 kilóban harmadik. 
Idehaza sajnos csak kevesen vagyunk a súlycsoportomban. Sokat kell még fejlődnünk, és nem 
küzdhetünk folyton egymás ellen. Ezért fontosak a külföldi edzőtáborok, ott tudunk felké-
szülni a világversenyekre. 

Ha itthon vagyok, hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt, és minden hétköznap délután a 
Vasasban edzek. Az edzőtáborokban természetesen több és keményebb a munka. 

Nekem a sport sokkal fontosabb a bulizásnál, ami valójában nem is annyira hiányzik 
még. Igaz, hogy sok szabadidőmet elveszi a sport, de egy cseppet sem sajnálom: nagyon sze-
retem ezt csinálni. 
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A mai napig sokan furcsán néznek rám, amikor megtudják, hogy birkózom. Ilyenkor el 
kell telnie egy kis időnek, amíg megszokják. De aki szeret, az így is elfogad.  

(Budapesti 7 Nap, 2008. május 29.) 
Markó Edina, a Viktória FC női focicsapatának edzője: 

A foci nálam családi eredetű. A bátyám az érettségiig rúgta a labdát a Haladásban. Én már 
az óvodában fociztam a fiúkkal. Az iskolában rengeteg sportággal megpróbálkoztam, de vala-
hogy mégis mindig a focinál kötöttem ki.  

Mindig Szombathelyen fociztam a Viktóriában. Tizenkét éves koromban kerültem be a 
kispályás csapatba, aztán sikerült egyre feljebb kerülnöm. Végül én lettem a magyar váloga-
tott kapitánya. 

A barátaim, ismerőseim nehezen szokták meg, hogy focizom. Ez csak akkor változott 
meg, amikor válogatott lettem. A családomban soha nem volt ilyen probléma. Ők mindig el-
fogadták, hogy fontos nekem a foci. A párom is szereti ezt a sportot. 

Közben elvégeztem az edzői szakot a Testnevelési Egyetemen, és az utolsó 4-5 évemet 
már játékos-edzőként töltöttem el a csapatnál. A kisbabám megszületése óta már csak edző-
ként dolgozom. Kívülről teljesen másként látja az ember a dolgokat. Az edzésen és a meccse-
ken nincs demokrácia, de a pályán kívül úgy szeretem őket, mintha a családom lennének. A 
kislányom születése évében még bajnokok is lettünk. Ez volt eddig a legsikeresebb évem. 
Nem bánnám, ha a bajnoki cím olyan lenne, mint az olimpia - négyévente ismétlődne. 

Most a Bolyai János Gyakorló Általános Iskolában tanítok, és úgy látom, hogy a lányok 
körében valóságos divat focizni. Kérik, hogy focizhassanak a tornaórán, sőt, a tanulók kérésé-
re házi bajnokságot is rendezünk. Ma már nem kell a szülőket kérlelni, hogy engedjék el a 
lányukat az edzésekre. 

(Nyugat.hu, 2008. január 23.) 
Varga Dániel olimpia bajnok vízilabdázó: 

Édesanyám úszó volt, édesapám több sportágat is űzött. Természetes volt, hogy mind-
egyikünk megtanult úszni. Mellette fél évig kosárlabdáztam is, aztán választanom kellett. A 
pólót választottam, főleg azért, mert két bátyám már vízilabdázott. Gyorsan jöttek az eredmé-
nyek, 2005-ben, 22 évesen válogatott lettem. Az Európa- és világbajnoki ezüst után az olim-
piai aranyérem a csúcs. Többször álltam már dobogón, de ilyen nagy siker nem volt még az 
életemben.  

Különös élmény volt, hogy a nagy pillanatot az öcsémmel együtt élhettem át. Nyerni óriá-
si dolog, de hogy mellettem volt a testvérem, ez elmondhatatlan érzés!  

Ráadásul egy olyan nagyszerű csapat tagja lehettem, amelyet az egymás iránti szeretet, 
tisztelet és a tudás átadása tett naggyá. Mindannyian győzni akartunk, és ezért meg is tettünk 
mindent. Büszke vagyok a csapatra, és örülök, hogy a tagja lehetek.  

Amióta hazaérkeztem, nagyon sok szeretetet kapok ismeretlen emberektől. Megismernek, 
rám mosolyognak, megállítanak és gratulálnak.  

Londonra, a következő olimpiára nagyon készülök. Csak 2016-ban, a harmadik után, há-
romszoros olimpiai bajnokként szeretném majd eldönteni, hogyan tovább. Addigra szeretném 
kialakítani a vízilabda utáni életemet. 

Jelenleg az egyetem gazdálkodás szakán tanulok. Most két féléves gyakorlat következik 
két különböző cégnél. Szeretnék minél többet látni, tapasztalni, kipróbálni, hogy ennek alap-
ján eldönthessem, mivel akarok majd foglalkozni, ha már nem vízilabdázom. 

A szabad időmben a barátaimmal találkozom, buliba, színházba járok, zenét hallgatok, de 
a legnagyobb öröm az, amikor festek. Ez nálam több mint hobbi. Nem azért kezdek hozzá egy 
képhez, mert meg kell csinálnom, hanem mert szeretnék valamit megvalósítani, kifejezni.  

(Gyógyhír, 2008. október)  
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
ELSŐ FELADAT 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempont Maximális  
pontszám 

Tartalom és szöveghossz 6  
Nyelvhelyesség 5  
Összesen 11  

 
2. Amennyiben a feladat megoldása valamelyik szempont alapján 0 pontot kapott, akkor a 

teljes feladatra 0 pontot kell adni. 

3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom és szöveghossz 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó  
• megfelelően dolgozta-e ki a témát,  
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket a Tartalom szempontnál nem lehet értékel-
ni. Ez vonatkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezetben 
használt szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi teljesít-
mény értékelésekor is. 

Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, amely a szöveg egészében nem értel-
mezhető, az adott rész kifejtése nem tekinthető teljesen megfelelőnek. 

A szöveghossz megadásánál a szószám csak a vizsgázó által létrehozott szövegrészre 
vonatkozik, azaz nem tartalmazza a központilag megadott részek szavainak számát. 

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a 

közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek, 
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 

alapvető normáinak. 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. Szövegértést zavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak ne-
hezen vagy egyáltalán nem érthető.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 

Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a 
vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat a szövegben jelölni kell, de az értékelésnél nem kell fi-
gyelembe venni. 
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Értékelési skála 
Tartalom és szöveghossz 
 

6–5 pont 4–3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó megfelelően 
dolgozta ki a témát, és elérte 
a megadott (50–60 szó) 
szövegmennyiséget. 

A vizsgázó általában megfe-
lelően tárgyalta a témát, és 
legalább 40–50 szó hosszú-
ságú szöveget hozott létre. 

A vizsgázó csak részben 
megfelelően tárgyalta a 
témát, vagy a létrehozott 
szöveg 40 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem megfelelően 
tárgyalta a témát, vagy a 
létrehozott szöveg 20 szónál 
rövidebb, vagy a vizsgázó 
más témáról írt. 

 
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
 

5 pont 4–3 pont  2–1 pont 0 pont 
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a megértést nem zava-
ró hibát tartalmaz. 

A szövegben több hiba fordul 
elő, a hibák néhány esetben 
nehezítik a megértést. 

A szövegben sok hiba fordul 
elő, a hibák több esetben 
nehezítik a megértést. 

A szöveg a nyelvi hibák miatt 
nem érthető. 

MÁSODIK FELADAT 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 

Értékelési szempont Maximális  
pontszám 

Tartalom  5  
Formai jegyek és hangnem  2  
Szövegalkotás 3  
Szókincs, kifejezésmód 6  
Nyelvtan, helyesírás 6  
Összesen 22  

2. Amennyiben a feladat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a töb-
bi szempont alapján, azaz a feladatra 0 pontot kell adni. 

3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta azokat,  
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat. 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a 
vizsgázó kitér az adott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, ill. 
minden lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy irá-
nyító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfelelőnek, 
ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, de 
mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, ill. nem kérdeznek rá minden lé-
nyeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott 
irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó értel-
mezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a vizsgázó azt adja meg, hogy negye-
dikes). 
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Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító 
szempont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény 
értékelésekor is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, he-
lyesírás szempontoknál. 

Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, de teljesen rossz 
nyelvi környezetben használja azt, az adott irányító szempont kifejtése nem fogadható el. A jó 
nyelvi környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempontot teljesítettnek kell te-
kinteni. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A feladatot akkor is a 
megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem személyes 
vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír.  

Formai jegyek és hangnem 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e 
• a levéllel mint szövegfajtával, illetve más megadott szövegfajtával szemben állított formai 

követelményeknek, azaz helyesen (vagy elfogadhatóan) tartalmazza-e a dátumot, a meg-
szólítást, az elköszönést és aláírást, illetve a jellemző formai jegyeket, 

• hangnemében a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  

Amennyiben a vizsgázó törekedett a megfelelő forma betartására, azaz kísérletet tett a 
formai jegyek minimális megtartására (pl. van elfogadható megszólítás és aláírás), a szöveg-
alkotás nem értékelhető 0 ponttal. Csak 0 pont jár, ha hiányzik vagy nem elfogadható a meg-
szólítás és/vagy az aláírás, ill. ha a vizsgázó megadott műfaj helyett más szövegfajtát írt. El-
fogadhatónak tekinthető minden olyan megszólítás és elköszönés, amely „emlékeztet” a he-
lyes formákra.  

A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél 
helyesnek számítanak. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes 
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor mindkettő csak elfogadhatónak tekinthető. 

Szövegalkotás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete,  
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• a vizsgázó hogyan használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (pl. kötőszók, 

névmások). 

A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni, és csak a 
tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha 
törekszik arra, hogy kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi szöveget hoz-
zon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon (pl. az én személyes név-
mással) kezdi, nem mondható el az általa létrehozott levélről, hogy abban a mondatok szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 

Szókincs, kifejezésmód 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e 
• a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a közlési 

szándéknak,  
• a szóhasználat a középszintű élő idegen nyelv érettségi vizsga követelményeinek. 
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Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. Szövegértést zavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak ne-
hezen vagy egyáltalán nem érthető. 

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „nézni“ ige helyett a 
„látni“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem érvé-
nyes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat.  

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés lexikai hibáit is figyelembe 
kell venni. 

Nyelvtan, helyesírás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a 

mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 
A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 

jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. Ameny-
nyiben például a vizsgázó helytelen vonzatot használ (pl. rendelkezik valamihez), ezt a hibát 
csak a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem érvé-
nyesül. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés nyelvtani és helyesírási hibáit 
is figyelembe kell venni. 
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Értékelési skála 
Tartalom 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A megadott 
irányító szem-
pontok megfe-
lelően vannak 
kidolgozva.  
 

A vizsgázó a 
kommunikáci-
ós célokat 
megfelelően 
valósította 
meg. 

A megadott irányító szempontok egy 
kivételével megfelelően vannak kidol-
gozva. A hiányzó csak részben vagy 
egyáltalán nincs kifejtve. 
vagy: 
A megadott irányító szempontok kettő 
kivételével megfelelően vannak kidol-
gozva. A hiányzók csak részben vannak 
kifejtve. 
 

A vizsgázó a kommunikációs célokat 
többnyire megfelelően valósította meg.

A megadott irányító szempontok 
legalább 40%-a megfelelően van 
kidolgozva. A hiányzók csak 
részben vagy egyáltalán nincse-
nek kifejtve. 
vagy: 
A vizsgázó mindegyik irányító 
szempontot csak részben fejtette 
ki. 
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat részben valósította meg.

A megadott irányító szem-
pontokból 40%-nál kevesebb 
van megfelelően kidolgozva. 
A hiányzók csak részben vagy 
egyáltalán nincsenek kifejtve. 
vagy: 
A vizsgázó még részben sem 
fejtette ki az összes irányító-
szempontot. 
 

Alapvető kommunikációs 
célját nem éri el. 

Formai jegyek és hangnem 
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei teljesen meg-
felelnek a szövegfajtának, hangneme 
pedig a közlési szándéknak. 
Levélműfaj esetén van helyes meg-
szólítás és aláírás, és van helyes vagy 
elfogadható dátum és elköszönés. 

A szöveg formai jegyei nagyjából 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési szándéknak. 
Levélműfaj esetén van helyes vagy 
elfogadható megszólítás és aláírás.  
A vizsgázó törekedett a levélforma 
betartására. 

A szöveg formai jegyei 
nem felelnek meg a 
szövegfajtának, vagy 
levélműfaj esetén hiány-
zik vagy nem elfogadható 
a megszólítás és/vagy az 
aláírás. 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A mondatok szervesen kap-
csolódnak egymáshoz.  

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
többnyire logikus. A vizsgázó 
törekszik a gondolati tagolás-
ra: van bevezetés vagy befeje-
zés. 
A mondatok többnyire szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem minden-
ütt logikus elrendezésű. A 
vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és befejezés. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak szervesen egy-
máshoz.

A szöveg tagolatlan és átte-
kinthetetlen, izolált mondatok 
halmazából áll. 
Az írott anyag a rövidsége 
miatt nem tekinthető szöveg-
nek. 

Szókincs, kifejezésmód  
6–5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témá-
nak és a közlési 
szándéknak megfe-
lelő változatos és 
viszonylag nagy 
szókincs jellemzi. 

A szöveget a témának és a közlési 
szándéknak megfelelő szókincs 
jellemzi. A szókincs korlátai miatt 
előfordulhat ismétlés. Néhol nem 
megfelelő a szóhasználat, ez azon-
ban csak kis mértékben nehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szöveget kevésbé változatos, 
helyenként egyszerű, de még 
elfogadható szókincs jellemzi.  
Sok a szóismétlés. Többször nem 
megfelelő a szóhasználat, ez 
néhány helyen jelentősen nehezí-
ti a mondanivaló megértését.

A szövegben felhasznált 
szókincs nagyon egyszerű, a 
nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen 
megnehezíti a szöveg meg-
értését. 

Nyelvtan, helyesírás  
6–5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg grammatikai szempont-
ból igényes. Kevés nyelvtani 
(mondattani, alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz. Ezek a megértést 
nem befolyásolják. 

A szöveg több nyelvtani 
(mondattani, alaktani, helyes-
írási) hibát tartalmaz. Ezek 
azonban a megértést jelentő-
sen nem befolyásolják.

A szövegben sok olyan nyelv-
tani (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba van, amely a 
megértést jelentősen megne-
hezíti.

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

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


