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Eszperantó nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató az  

I. Olvasott szöveg értése; II. Nyelvhelyesség; III. Hallott szöveg értése 
vizsgarész-összetevőkhöz  

 
1. Jó megoldásként csak a Javítási-értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 
2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. 
3. Ha a vizsgázó egy kérdésre több választ ad, akkor sem adható pont, ha a jó válasz is köztük van. 
4. Fél pont és többletpont nem adható. 
5. Az írásbeli vizsga egyes vizsgarész összetevőiben elért pontszámok összesítésére használja  
    a feladatlapok utolsó oldalán található táblázatot! 
6. Az egyes vizsgarész összetevőkben a kérdések száma nem mindig egyezik meg a vizsgapontok  
     számával, ezért helyenként átszámításra van szükség. A vizsgapontok kiszámításához használja  
     a Javítási-értékelési útmutató táblázatait! 
 

 
I. Olvasott szöveg értése 

 
 

Általános útmutató 
A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és  

    a helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz megértését  
    akadályozzák. 
       Az elérhető maximális feladatpont: 26. 
       Az elérhető maximális vizsgapont: 33. 

A feladatpontok vizsgapontokká való átalakítása az alábbi táblázat szerint történik: 
 
 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
26 33  13 15 
25 32  12 13 
24 30  11 12 
23 29  10 11 
22 27  9 9 
21 26  8 8 
20 24  7 7 
19 23  6 6 
18 21  5 5 
17 20  4 4 
16 19  3 3 
15 17  2 2 
14 16  1 1 
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Részletes útmutató 
 
 1. feladat 
 

1. respondis 
2. devas 
3. diru 
4. ripetis 
5. pensis 
6. demandos 
7. ekiris 
8. kriis 
9. alvenos 
10. haltis 
11. povus  

 
2. feladat 

 

Kien vi irus, se… 
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12. … vi ŝatas naĝi? x    x 
13. … vi volas bicikli?  x (x) x x 
14. … vi havus bebon kaj trijaran infanon? x x   x 
15. … vi ŝatas ĉevalrajdadon?   x   
16. … vi volus bone manĝi?    x  
17. … vi volas promeni en loko, kie tute ne cirkulas aŭtomobiloj?     x 
18. … vin interesas arkitekturo? x  x (x)  
19. … vi estus malsana kaj bezonus kuracigan aeron?  x    
20. … vi volas ludi tenison?   x   
 
Csak a javítókulccsal azonos módon kitöltött sorok fogadhatók el jó megoldásként. 
 
 
 3. feladat 
 

21. ekde dek jaroj / post ŝia translokiĝo k.s. 
22. (la filino de) la najbarino k.s. 
23. en akcidento / aŭtomobilo trafis ĝin k.s. 
24. 25. formeti tapiŝojn k.s.  

fari truon en la pordo k.s. 
26. per laŭta miaŭado / per koncerto k.s. 
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II. Nyelvhelyesség 

Általános útmutató 
        Az elérhető maximális feladatpont: 23. 
        Az elérhető maximális vizsgapont: 18. 

A feladatpontok vizsgapontokká való átalakítása az alábbi táblázat szerint történik: 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
23 18  11 10 
22 18  10 9 
21 17  9 8 
20 17  8 7 
19 16  7 6 
18 15  6 5 
17 15  5 5 
16 14  4 4 
15 13  3 3 
14 12  2 2 
13 12  1 1 
12 11    

 
Részletes útmutató 
1. feladat 

1. ŝi 
2. mi (oni)  
3. ĝin  
4. niaj  
5. ĝi  
6. oni (mi) 
7. ĝi 
8. ŝiajn 
9. ŝia 

 
2. feladat 
 
Mirindaj legomoj 
Jam en antikvaj tempoj artiŝoko estis ŝatata(10) manĝaĵo por homoj, kiuj suferis je kor-
malsanoj. Nun oni eksciis, kial artiŝokoj havas miraklan(11) efikon: ili enhavas substancon – 
cinarinon, kiu stimulas galon kaj hepaton al pli intensa forigado de sangaj grasoj, inkluzive 
kolesterolon. Germana federacia sanoficejo aprobis plurajn(12) preparaĵojn kun efika 
substanco cinario. La medikamenton, kiu fortigas la koron(13), oni povas aĉeti en apotekoj. 
Ĉili-papriko kaj ĉiuj ceteraj paprikaj(14) spicoj estas tre konvena incitilo por la tuta 
organismo. Ĉefe(15) temas pri preventa efiko de la substanco kapsicino kontraŭ korinfarkto 
kaj trombozoj. (Pro la kapsicino iĝos la ĉili-papriko(16) tiom forte akra.) 
Laŭ eldiro de la estraro de la kontraŭkancera asocio, la scienco pruvis, ke riĉa kreskaĵa 
nutraĵo, kies konsistaĵoj estas foliaj legomoj, tomato, brasiko kaj sojaj produktoj preventas 
multajn(17) kancerajn malsanojn. 
 
3. feladat 

18. 19. 20. 21. 22. 23. 
A B C C D A 
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III. Hallott szöveg értése 

Általános útmutató 
Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 

        Az elérhető maximális feladatpont: 20. 
        Az elérhető maximális vizsgapont: 33. 

A feladatpontok vizsgapontokká való átalakítása az alábbi táblázat szerint történik: 
 

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

 
Részletes útmutató 
1. feladat 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
B C D A G E 

Az  elhangzott szöveg: 
 
La ŝerco numero 0. 
– Sinjoro Bo! Ĉi-semajne vi malfruis el la laborejo jam la kvinan fojon. Ĉu vi scias, kion tio 
signifas? 
– Ĉu estas jam vendredo...? 
 
La ŝerco numero 1.  
Rabisto en la banko alŝovas al la kasisto paperfolion kun la vortoj: 
„Metu ĉiun monon en la sakon kaj ne faru iun ajn suspektindan movon!” 
La kasistino redonas al li alian folion kun la jena teksto: 
„Ordigu vian kravaton, oni ja filmas vin.” 
 
La ŝerco numero 2. 
Steĉjo iras kun sia patro al ekskurso en provinco. Ili ekvidas ruinojn de mezepoka fortikaĵo. 
Steĉjo montras al ĝi: 
– Vidu paĉjo! Ĉu panjo lernis ŝofori aŭtomobilon ĝuste ĉi tie? 
 
La ŝerco numero 3. 
Ĉe fervoja stacidomo maljunulino klarigas al ĵus alveninta turisto: 
– Plej rapide vi atingos la fortikaĵon tra la marĉo. 
– Ĉu tra la marĉo? Ĉu ne estas danĝere? 
– Ne timu, kara. Al multaj mi proponis jam tiun vojon, kaj neniu el ili revenis reklamacii. 
 
La ŝerco numero 4. 
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Ĉe la manĝo-tablo, iun vesperon, la edzino plendas: 
– Kiam ni estis ĵus geedziĝintaj, vi prenis la pli malgrandan pecon de bifsteko kaj donis al mi 
la pli grandan. Nun vi prenas la grandan kaj lasas al mi la malgrandan. Mi dubas, ĉu vi 
ankoraŭ amas min. 
– Sensencaĵo, karulino. Estas tiel, ĉar vi nun pli bone kuiras. 
 
La ŝerco numero 5. 
Kun granda ĝojo Peĉjo kuregas hejmen, li portas en la mano sian atestilon pri la lerneja jaro, 
kiun li ricevis hodiaŭ. 
– Panjo, vi havos grandegan feliĉon! 
– Nu parolu! Kio okazis? 
– Kiel feliĉaj ni estas! Ni ne devos aĉeti novajn librojn por la venonta lernojaro! 
 
La ŝerco numero 6.  
– Jen simio! 
ekkrias tuj ĉe la enirejo de zoo-ĝardeno la malgranda Jonjo. 
– Silentu! 
admonas ŝin la patro. 
– Tio estas la kasistino! 

 (Laŭ Juna Amiko 2/2009, 2/2010) 
 
2. feladat 
 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

A B A A A B A B B 

 
Az  elhangzott szöveg: 
 
 
Unu el miaj plej belaj travivaĵoj 
 
Mia lernejo, Bán Zsigmond Kalvina bazlernejo, komencis partopreni en la projekto Komenio 
ekde 2009. Ni jam veturis al Bulgario lastjare, nun ni havis la duan vojaĝon, al Francio en 
majo 2010.  
Mi neniam estis en tiu lando, eĉ ne en Italio, kiun ni traveturis. Al mi plaĉis kaj la longa 
veturo (tien-reen pli ol 3200 km) kaj la homoj, kun kiuj mi amikiĝis. 
Kompreneble mi havis multe da travivaĵoj dum unu semajno, sed unu el la plej belaj estis, 
kiam per nia buso ni traveturis la monton Mont Blanc. Ĝi estas la plej alta monto de Eŭropo, 
pli ol 4800 metrojn alta. Bedaŭrinde estis nuba vetero, do ni ne povis vidi la pinton, sed ankaŭ 
ĝia ĉirkaŭaĵo estis mirinda: ĉie ni vidis neĝ-kovritajn montojn, montegojn kaj valojn. Mi 
kunportis ŝtonon de la piedo de Mont Blanc por memorigi min pri la vojo. La tunelo de Mont 
Blanc estis longa je 1200 m. 
 

(Laŭ Juna Amiko 2/2010.) 
 
 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga 1111 7 / 14 2011. május 23. 

Eszperantó nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

3. feladat 
 

16. kolon  
17. (ge)amikoj  
18. maron  
19. revenos  
20. kredas  

 
Az  elhangzott szöveg: 
 
La flor-kronoj de Havajo 
Ĉiu, kiu foje vizitis la Havajan Insularon, volonte rememoras nian belan kutimon. Kiam iu 
forveturas aŭ revenas al la Insularo, liaj amikoj metas ĉirkaŭ lian kolon belajn florkronojn. Se 
la foriranto aŭ alveninto havas multe da geamikoj, li ricevas tiom da flor-kronoj, ke ili 
preskaŭ kaŝas lian vizaĝon. 
Kiam la forveturanta ŝipo preterpasas la Diamantan Rokon, la homoj ĵetas la donacitajn flor-
kronojn en la maron. Se ili flosas reen ĝis la marbordo, oni certe revenos al la Insularo. Tiel 
oni diras kaj kredas... 
Ĉu vi, kara amiko, volus min viziti? Venu kaj mi bonvenigos vin per la plej bela flor-krono! 
 

(Laŭ Herbert L. Thompson, La mondo rakontas) 
 

 
 

IV. Íráskészség 
Általános útmutató 
Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az 
értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz 
tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát e szempontok segítségével kell érté-
kelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál újra kell olvasni. 
Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt értékelő 
szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem osztá-
lyozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az egyes 
nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott szöveg-
környezet figyelembevételével lehet megállapítani. 
A javítás alapelvei 

1. Az adott szinten bizonyos lexikai egységek és nyelvtani struktúrák produktív haszná-
lata nem várható el a vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell 
figyelembe venni. 

2. Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó kevesebbet vagy többet írt a meg-

adott szöveghossznál. 
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
5. Az értékelési szempontok és értékelési skálák szerint megítélt pontszámot a válasz-

lapok után található táblázatba kell beírni, valamint azt is, hogy az adott feladatban 
mennyi pontot ért el a vizsgázó. 

6. A javító tanár szöveges értékeléssel is kiegészítheti a pontozásos értékelést. 
7. A vizsgaösszetevőben elért pontszámok összesítésére használja a feladatlap utolsó ol-

dalán található táblázatot! 
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1. feladat 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám
Tartalom és szöveghossz 5  
Nyelvhelyesség és íráskép 5  
Összesen 10 

 
Amennyiben a dolgozat a Tartalom és szöveghossz szempont alapján 0 pontos, akkor az össz-
pontszám is 0 pont. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
Tartalom és szöveghossz 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó: 

•  megfelelően dolgozta-e ki a témát; valamennyi irányító szempontra kitért-e, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célokat, 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott szituációban lé-
nyeges információkat. Egyes vizsgafeladatoknál a tartalom értékelésénél a segédanyag tartal-
mi információi is irányadóak lehetnek. Ekkor azt is figyelembe kell venni, hogy a vizsgázó 
írásműve nem tartalmaz-e sokkal kevesebb információt, mint a segédanyag. Amennyiben 
azonban a feladat nem tartalmaz erre vonatkozó utasítást, akkor nem kérhető számon a vizs-
gázón a segédanyagban megjelenő összes információ.  
A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket ennél a szempontnál sem lehet értékelni. Ez 
vonatkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezetben hasz-
nált szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény 
értékelésekor is. El kell fogadni azonban az olyan szövegrészeket, amelyeket a vizsgázó  
a segédanyagból vett át, és jó nyelvi környezetben használ. 
Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, amely nem magyar anyanyelvű olvasó 
számára nem értelmezhető, a tartalom kidolgozása nem tekinthető teljesen megfelelőnek. 
 
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
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  

normáinak, 
• írásképe áttekinthető-e, olvasható-e a szöveg. 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megér-
tést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolvasás után 
érthető. 
 
Javítási jelrendszer 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávokban kell jelölni a következők szerint: 
 
1. oszlop:  
Tartalom és szöveghossz 
Bekarikázott számokkal jelöljük a teljesen kifejtett irányítási szempontokat. Mínuszjel követi 
a csak részben kifejtett szempontot. A szavak számát írjuk az 1. oszlop fölé! 
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2. oszlop:  
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
L = lexikai hiba 
LÉ = értelemzavaró lexikai hiba 
Kif = kifejezésmódbeli hiba 
Ny  = nyelvtani hiba 
NyÉ  = értelemzavaró nyelvtani hiba 
H  = helyesírási hiba 
O  = olvashatatlan szövegrész 
 
A szövegben használt jelek: 
aláhúzás   = nyelvtani vagy helyesírási hiba 
hullámos vonal  = lexikai, kifejezésmódbeli hiba 
hiányjel   = hiányzik egy szó 
nyíl    = szórendi hiba 
aláhúzási   = ismétlődő hiba 
 
Az ismétlődő hibákat, valamint az olyan hibákat, amelyeknél az adott nyelvtani struktúra is-
merete nem várható el a vizsgázótól, csak a szövegben kell jelölni, a javítósávban nem. 
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Értékelési skála (1. feladat) 
 

Tartalom és szöveghossz 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó megvalósí-
totta a kommunikációs 
célt; megfelelően dol-
gozta ki a feladat min-
den részletét; elérte és 
nem is haladta meg je-
lentősen a megadott 
szövegmennyiséget. 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt, általá-
ban megfelelően dol-
gozta ki a feladatot, és 
legalább 40 szó hosszú-
ságú szöveget hozott 
létre. 

A vizsgázó részben va-
lósította meg a kommu-
nikációs célt; félreér-
tette, illetve nem meg-
felelően dolgozta ki a 
feladat bizonyos részeit, 
és/vagy a létrehozott 
szöveg 40 szónál 
rövidebb. 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuni-
kációs célt; félreértette, 
illetve nem megfelelően 
dolgozta ki a feladatot, 
és/vagy a létrehozott 
szöveg  
20 szónál rövidebb. 
vagy:  
A vizsgázó más témáról 
írt. 

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg hibátlan 
vagy csak kevés, a 
megértést nem zavaró 
nyelvi hibát tartalmaz. 

A szövegben több 
nyelvi hiba fordul elő, 
de ezek a hibák alig 
nehezítik a megértést. 

A szöveg a nyelvi hibák 
következtében nehezen 
érthető és követhető, 
illetve félreérthető. 

A szöveg a nyelvi hibák 
miatt nem érthető. 
vagy:  
A szöveg jelentős része 
nehezen olvasható, 
illetve olvashatatlan. 

 

2. feladat 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom és szöveghossz 5  
Szövegalkotás 5  
Formai jegyek és hangnem 3  
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvhelyesség és íráskép 5  
Összesen 23 

 

Amennyiben a dolgozat a Tartalom és szöveghossz szempont alapján 0 pontos, akkor az össz-
pontszám is 0 pont. 
 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

Tartalom és szöveghossz 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó: 

• hány irányító szempontra tért ki, és megfelelően tárgyalta-e azokat, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat, 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgázó kitér  
a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, illetve minden 
lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy irányító 
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 mon-
datai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá minden 
lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott 
irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó más 
anyanyelvű olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett  
a vizsgázó azt adja meg, hogy tizenkettedikes). 
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Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra kell rá-
kérdeznie. Ebben az esetben a megfelelő kérdés feltevése azt jelenti, hogy a vizsgázó megfe-
lelően fejtette ki az adott szempontot. 
Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt úgy kell értékelni, 
mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító szempont kifejtése nem megfe-
lelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelésekor is, azaz a hiba jelle-
gétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvhelyesség szempontoknál.  
A segédanyagból átvett szövegrészek esetében úgy kell eljárni, mint az első feladatnál. 
Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség! A dolgozatot 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, vagy önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 
 
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, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (pl. 

egyszerű kötőszók, névmások). 
A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom és szöveghossz szemponttól függetlenül kell eljárni 
és csak a tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatme-
netét. 
A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha törek-
szik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi szöveget 
hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon (pl. a „mi“ személyes 
névmással) kezdi, nem mondható el az általa létrehozott szövegről, hogy abban a mondatok 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos szerkezetű egysze-
rű mondatokat ír, nem kaphatja meg a maximális pontszámot. 
 
Formai jegyek és hangnem 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg: 

• megfelel-e a szövegfajtával szemben támasztott formai követelményeknek (pl. levél 
esetén helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást), 

• hangneme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak és/vagy a címzetthez való vi-
szonynak. 

 
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, 

• megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megér-
tést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolvasás után 
érthető.  
A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba jellegé-
től függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvhelyesség szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó helytelen elöljárót használ, ezt a hibát csak a Szókincs, 
kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. Ha azonban egyáltalán nem használ vonzatot, ezt  
a hibát csak a Nyelvhelyesség szempontnál lehet értékelni. 
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Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy mon-
dat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet el-
dönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem érvé-
nyes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 
E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni. 
 
Nyelvhelyesség és íráskép 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mon-
dattan, alaktan és helyesírás normáinak, illetve írásképe áttekinthető-e, jól olvasható-e.  
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megér-
tést. 
 
Javítási jelrendszer 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávokban kell jelölni a következők szerint: 
 
1. oszlop:  
Tartalom és szöveghossz 
Bekarikázott számokkal jelöljük a teljesen kifejtett irányítási szempontokat. Mínuszjel követi 
a csak részben kifejtett szempontot. A szavak számát írjuk az 1. oszlop fölé! 
Szövegalkotás 
T  = helytelen tagolás 
K  = kohéziós hiba 
Formai jegyek és hangnem 
F  = hiányzó formai jegy  
bekarikázott F = meglévő formai jegy 
Hn  = nem megfelelő hangnem 
 
2. oszlop:  
Szókincs, kifejezésmód 
L  = lexikai hiba 
LÉ  = értelemzavaró lexikai hiba 
Kif  = kifejezésmódbeli hiba 
 
3. oszlop 
Nyelvhelyesség (mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
Ny  = nyelvtani hiba 
NyÉ  = értelemzavaró nyelvtani hiba 
H  = helyesírási hiba 
O  = olvashatatlan szövegrész 
 
A szövegben használt jelek: 
aláhúzás   = nyelvtani vagy helyesírási hiba 
hullámos vonal  = lexikai, kifejezésmódbeli hiba 
hiányjel   = hiányzik egy szó 
nyíl    = szórendi hiba 
aláhúzási   = ismétlődő hiba 
 
Az ismétlődő hibákat, valamint az olyan hibákat, amelyeknél az adott nyelvtani struktúra is-
merete nem várható el a vizsgázótól, csak a szövegben kell jelölni, a javítósávban nem.
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Értékelési skála (2. feladat) 
Tartalom és szöveghossz 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó öt irányító 
szempontot dolgozott 
ki megfelelően. 
A vizsgázó a 
kommunikációs 
célokat megfelelően 
valósította meg. 
A megadott 
szöveghosszúság 
keretei között maradt. 

A vizsgázó négy vagy 
három irányító szem-
pontot dolgozott ki 
megfelelően, a többit 
pedig csak részben vagy 
egyáltalán nem. 
A vizsgázó a kommuni-
kációs célokat többnyire 
megfelelően valósította 
meg. 
Legalább 50–80 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre. 

A vizsgázó két irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően, a többit 
pedig csak részben vagy 
egyáltalán nem. vagy: A 
vizsgázó egy irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően, és van még 
olyan irányító szempont, 
amelyet részben tárgyalt. 
vagy: A vizsgázó 
legalább három irányító 
szempontot tárgyalt 
részben.  
A kommunikációs cé-
lokat részben valósította 
meg. 
30–50 szó hosszúságú 
szöveget hozott létre.  

A vizsgázó egy irányító 
szempontot sem dolgo-
zott ki megfelelően.  
vagy: A vizsgázó há-
romnál kevesebb irá-
nyító szempontot tár-
gyalt részben.  
Alapvető kommuni-
kációs célját nem éri el. 
vagy: A vizsgázó más 
témáról írt. 
vagy: A dolgozat terje-
delme 30 szónál rövi-
debb. 

Szövegalkotás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése,  
az irányító 
szempontok 
elrendezése logikus.  
A gondolati tagolás 
megfelelő. 
A vizsgázó megfelelő 
nyelvi eszközök hasz-
nálatával valódi szö-
veget hoz létre.  

A szöveg felépítése 
többnyire logikus.  
A vizsgázó törekszik  
a gondolati tagolásra. 
A mondatok többnyire 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz.  

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus elren-
dezésű. A vizsgázó nem 
törekszik a gondolati 
tagolásra: hiányzik a 
bevezetés és befejezés. 
A szövegszerűség csak 
nyomokban fedezhető 
fel. A mondatok több 
helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz.  

Az írásmű tagolatlan és 
áttekinthetetlen, izolált 
mondatok halmazából 
áll, szövegként nem 
értékelhető. 
 

Formai jegyek és hangnem 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai 
jegyei teljesen 
megfelelnek  
a szövegfajtának, 
hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a 
címzetthez való 
viszonynak. 

A szöveg formai jegyei 
nagyjából megfelelnek a 
szövegfajtának, hang-
neme a közlési szándék-
nak és/vagy a címzetthez 
való viszonynak. 

A szöveg formai jegyei 
még megfelelnek a szö-
vegfajtának, hangneme a 
közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez 
való viszonynak. 

A szöveg formai jegyei 
nem felelnek meg  
a szövegfajtának, 
hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy  
a címzetthez való 
viszonynak. 
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Szókincs, kifejezésmód 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveget a témának 
és a közlési 
szándéknak megfelelő, 
változatos szókincs 
jellemzi.  
Az előforduló kisebb 
lexikai pontatlanságok 
nem nehezítik  
a megértést. 

A szöveget nagyrészt  
a témának és a közlési 
szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. 
Többször nem megfelelő
a kifejezésmód, ami 
néha nehezíti  
a mondanivaló 
megértését.  
A szókincs korlátai miatt 
többször lehet 
szóismétlés. 

A szöveget egyszerű 
szókincs jellemzi. 
Sokszor nem megfelelő 
a kifejezésmód, ami 
helyenként jelentősen 
nehezíti és/vagy 
akadályozza a monda-
nivaló megértését. 
Sok a szóismétlés. 
 

A szövegben 
felhasznált szókincs 
nagyon szegényes. 
A nem megfelelő 
kifejezésmód több 
helyen akadályozza  
a szöveg megértését. 
 

Nyelvhelyesség és íráskép 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó általában 
helyesen használja  
az egyszerűbb 
nyelvtani struktúrákat. 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják.  

A vizsgázó több hibával 
használja  
az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják, 
és/vagy kevés a meg-
értést nehezítő hiba. 

A vizsgázó csak a leg-
egyszerűbb nyelvtani 
struktúrákat használja.  
A szöveg sok olyan 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, amelyek 
a megértést nem 
befolyásolják, valamint 
több,  
a megértést jelentősen 
nehezítő nyelvi hiba 
fordul elő benne.  

A szöveg a nyelvi 
(mondattan, alaktan, 
helyesírás) hibák miatt 
nem érthető.  
vagy: A szöveg jelen-
tős része nehezen ol-
vasható, illetve 
olvashatatlan. 

 



<<
  /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


