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írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 12 2011. május 13. 
1021 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Fontos tudnivalók 

 
 
 

A feleletválasztós kérdésnél a kérdéstől függően 1, 2, 3, 4 választ kell adni vagy bejelölni. 
Néhány esetben a feladat egy jó válasz megjelölését kéri, ekkor értelemszerűen csak egy 
jelölés lehet a jó. 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok 40 pont 
 
A) Informatikai alkalmazások használata 10 pont 
 
1. Párosítsa a felsorolt rövidítéseket a megfelelő fogalmakkal! 

Írja a kipontozott helyekre a megfelelő rövidítés betűjelét! 
a. DTP   ........  fájlrendszer  
b. HPFS  ........  számítógéppel támogatott tervezés 
c. OLE  ........  asztali kiadványszerkesztés 
d. CAD  ........  objektumcsatolás és beágyazás 
 

 
 
2. Jelölje I betűvel az igaz, H betűvel a hamis fogalommagyarázatot! 
 

a.  ...... Freeware program: szabadon terjeszthető, de funkciókorlátozásokat 
tartalmazó program. 

b.  ...... Sablonfájl: alkalmazói programokban használatos dokumentumtípus, 
melyre alapozva egyszerűen tudunk új dokumentumot létrehozni. 
Előre elkészített adatokat, stílusokat, makrókat stb. tartalmaz. 

c.  ...... TrueType font: tetszőleges mértékben, minőségromlás nélkül 
nagyítható betűtípus.  

d.  ...... Varázsló, wizard: olyan programrész, amely felhasználói 
beavatkozás nélkül old meg egy problémát. 

 
 
3. A táblázatkezelő programban olyan tartomány elemeire alkalmazunk összegző 

függvényt, amely szövegeket, számokat és üres cellákat tartalmaz.  
Milyen típusú lesz az eredmény? Húzza alá a megfelelő választ!  

 
a. szöveg 
b. szám 
c. dátum 
d. hibajelzést ad a program 

 
 
4. Az alábbiak közül melyik fogalom nem köthető a bemutató készítéshez? 

Húzza alá a megfelelő választ! 
 

a. áttűnés 
b. hiperhivatkozás 
c. automatikus tartalomjegyzék generálás 
d. felsorolás-szimbólum 

 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 12 2011. május 13. 
1021 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
B) Szókincs – szó- és fogalommagyarázat 10 pont 
 
Mit jelent? Húzza alá a helyes választ! 
 
innováció 

építkezés 
minőségalapú cselekvés 
együttműködés  
szakmai fejlesztés 

 
 
kamásli 

szalagcsokor 
írótoll 
cipővédő 
sütemény 

 
 
anker 

mérőműszer 
horgony 
kerítés 
társasjáték 

 
 
karmazsin 

sötétvörös szín 
töltött cukorka 
zsinórdísz 
perzsavásár 

 
 
diverzitás 

összetartás 
szétágazás 
együttműködés 
kiválás  

 
 
perspektíva 

megállapítás  
távlat 
következtetés 
vélekedés 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
sallang 

köténymadzag 
kolomp szíja 
szíjfonat 
pásztorbot díszítése 

 
 
butella 

céhkorsó 
patikaedény 
gyertyamártó 
pálinkáspalack 

 
 
summás 

pénzbeszedő 
mezőgazdasági idénymunkás 
összefoglaló vélemény 
nehézkes járás 

 
 
csujogatás 

madárriasztás 
kurjongatás 
szűrhímzés 
kukoricafosztás 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

C) Pszichológiai, szociálpszichológiai, pedagógiai, művelődési alapfogalmak         10 pont 
 
1. Húzza alá a helytelen állítást! 
 

A szociálpszichológia a kultúra és a személyiség kölcsönhatásaival foglalkozik.  

A szociálpszichológia nem foglalkozik az öröklésnek és a környezetnek az ember  

viselkedésére gyakorolt hatásaival. 

A szociálpszichológia fontos területe a konfliktus- és békekutatás. 

 
 

Az emberi társas kapcsolatok alapvető viselkedési szabályai az evolúció során jöttek  

létre. 

A nyelv társadalmi jelenség. 

Az emberré válás során a nyelv és a beszéd nem egyszerre alakult ki, a nyelv előnyt  

élvez a beszéddel szemben. 

 
 
2. Magyarázza meg az alábbi fogalmakat! 
 

Morál …………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

Diszkrimináció …………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
3. Illessze be az alábbi kifejezéseket az egyes meghatározásokba! 
 
közösségfejlesztés; civil társadalom; kognitív képesség ; életmód 
 
A(z) ……………………………. a társadalom része, melynek fő jellegzetessége, hogy „ a  

szerveződés elve az önkéntesség, spontaneitás, pénzügyi függetlenség és az államtól való  

autonómia …”  (L. Diamond) 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
A(z) ……………………………. az emberek olyan tevékenységi-magatartási rendszere,  

amelyet - több-kevesebb tudatossággal - életük fenntartására, különböző szintű, különböző  

helyzetek szerint és történetileg is változó szükségleteik kielégítésére szerveznek.  

 
 

 
 
A(z) ……………………………. a települések, térségek, szomszédságok tagjainak együttes  

kezdeményező és cselekvőképességének erősítését jelenti, amelyben kulcsszerepe van a  

polgároknak, azok együttműködő hálózatának.  

 
 
 
A(z) ……………………………. olyan sajátosság, mely segít a világ megismerésében, helyes  

észlelésében, a jelenségek értelmes felfogásában, a tájékozódásban. 

 
 

 
 
D) Néprajzi, népművészeti, művelődési alapfogalmak 10 pont 
 
 
1. Írja le a néprajztudomány két legfőbb ágát! 
 
………………………………………………..………………………………….…………….. 
 

 
 
 
2. Soroljon fel három magyarlakta települést, tájegységet, amelynek jelentős hímző 

hagyományai vannak! 
 
…………………………………………………………………………………………..………. 
 
…………………………………………………………………………………………..………. 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

3. Írja be a kipontozott helyekre a megfelelő korszak és stílusjegyeket!  
 
humanizmus; felvilágosodás; realizmus; romantika; avantgard 
 
1. Heinrich Heine, Lord Gordon Byron,  
 Liszt Ferenc, William Turner     ……………………….. 
 
2. Janus Pannonius, Michelangelo, Petrarca,  

Rotterdami Erasmus       ……………………….. 
 

3. Kassák Lajos, Marinetti, Paul Klee, Bertold Brecht ……………………….. 
 
4. Enciklopédisták, Csokonai Vitéz Mihály, Voltaire,  

Johann Wolfgang Goethe     ……………………….. 
 

5. Dosztojevszkij, Móricz Zsigmond, Szinyei Merse Pál,  
Gustave Courbet      ……………………….. 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

Szöveges, kifejtendő feladatok 20 pont 
 
1. Írja le néhány mondatban a lakodalmi szokásokat és a lakodalom napját megelőző 

eseményeket! 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

2. Az alábbi fogalmak értelemszerű felhasználásával és kifejtésével készítsen leírást arról, 
hogyan szerveződik a művelődési élet a településen, ahol él!  

 
- a település jellege, demográfiai sajátosságai  
- természeti környezet  
- épített örökség  
- gazdasági lehetőségek  
- a közlekedés  
- helyi hagyományok  
- a település intézményei  
- munkahelyek  
- turisztikai sajátosságok stb. 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 

témakör a feladat 
sorszáma

maximális 
pontszám

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma 

I. rész – egyszerű, rövid 
választ igénylő teszt 
jellegű feladatok 

A 10  

40   B 10  
C 10  
D 10  

I. rész – szöveges, 
kifejtendő feladatok 

1. 5  
20   

2. 15  
AZ I. RÉSZ PONTSZÁMA 60  

      
      
        
   javító tanár 

 
 
 Dátum: ................................. 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

    

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba 
beírt egész 
pontszám 

I. rész – egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok     
I. rész – szöveges, kifejtendő feladatok     
      
      
           

 javító tanár   jegyző 
 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek  középszint — írásbeli vizsga 1021 
  II. összetevő 

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

 
 
 
 
 
 
  

MŰVELŐDÉSI ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ALAPISMERETEK 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2011. május 13. 8:00 
 

II. 
 

Időtartam: 10 perc 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
Beadott fájlok nevei 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Fontos tudnivalók 

 
 
A II. vizsgarész megkezdése előtt hozzon létre a számítógép merevlemezén a rendszergazda 
által megjelölt helyen egy mappát, amelynek neve a saját neve legyen!  
 
A II. és III. vizsgarészben létrehozott összes állományt ebbe a mappába kell mentenie,  
a feladatleírásban megadott néven! 
 
A 10 perces másolás megkezdése előtt a szövegszerkesztőben mentse a még üres állo-
mányt, majd alkalmazza az alábbiakban leírt beállításokat! 
 
A beadandó fájl neve: <sajátnév_másolás.doc> 
 
Oldalbeállítás: A4, margók fent, lent, bal, jobb: 2,5 cm 
Fejléc:  balra igazított; tartalma a saját neve legyen 
Lábléc: balra igazított; tartalma a fájl elérési útja és neve legyen 
Betűtípus: Times New Roman, 12 pont 
Bekezdés jellemzők:   
− Igazítás: balra igazított 
− Sorköz: szimpla 
− Térköz: előtte 6 pont 

 
 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 4 2011. május 13. 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály: ......  

10 perces másolás szövegszerkesztéssel 20 pont 
 
Másoljon le az alábbi szövegből minél többet, lehetőleg hibátlanul, szövegszerkesztő 
használatával! A rendelkezésére álló idő 10 perc. 
A maximális pontszám eléréséhez nem kell a teljes szöveget lemásolnia!   
Elegendő például az első 750 leütésnyi szöveget legfeljebb 1, vagy az első 1000 leütésnyi 
szöveget legfeljebb 2 hibával begépelnie.  
A sorok mellett lévő számok mutatják, hogy hány leütésnél tart. 
 
A Matyóföld tájegység az Alföld északi részén, Borsod-Abaúj- 68 
Zemplén megye határán. 92 
  
Kezdetben, a 19. század elejétől a Mezőkövesden és környékén 155 
lakókat nevezték matyóknak. A Matyóföld egyedi népművészetéről 220 
híres, de később ide sorolták a népviseletében és hímzéseiben 282 
más hagyományú Tard és Szentistván községeket is. 334 
  
A matyók és a palócok, jóllehet külön etnikumként tartjuk 393 
számon őket, genetikailag egységes népcsoportként határozhatók 456 
meg, amelyek a szlávokhoz állnak közel, csupán eltérő vallásuk 519 
miatt van különböző nevük. 546 
  
Mezőkövesd Mátyás királytól kapott mezővárosi rangot és 1472- 611 
ben, Szent László napján a király járt is a városban, ezért 673 
sokan úgy tartják, a Mátyást szerető matyók a király nevének 735 
becézett alakjából kapták nevüket. 770 
  
Néprajzkutatók, köztük Herkely Károly szerint azonban inkább 834 
csúfnévről lehet szó, amellyel eredetileg a környék református 897 
lakóitól vallási-kulturális értelemben elkülönülő katolikus 958 
mezőkövesdieket illették, de később ez a csúfolódó 1009 
jelentésárnyalat feledésbe merült. 1044 
 
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Matyóföld 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály: ......  

 
 
 
 
 

témakör maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. – másolás szövegszerkesztéssel  20  
A II. RÉSZ PONTSZÁMA 20  

    
    
      
 javító tanár  

 
 
 Dátum: ................................. 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

    

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba 
beírt egész 
pontszám 

I. rész – egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok     
I. rész – szöveges, kifejtendő feladatok     
II. rész – másolás szövegszerkesztéssel     
      
      
           

javító tanár   jegyző 
 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek  középszint — írásbeli vizsga 1021 
  III. összetevő 

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

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2011. május 13. 8:00 
 

III. 
 

Időtartam: 80 perc 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
Beadott fájlok nevei 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Fontos tudnivalók 

 
 

 
A feladat megoldásánál csak a leírt formátumokat kell beállítani. A nem megadott jel-
lemzőkhöz a program alapértelmezés szerinti beállításai használandók. 
 
 
 
 
Beadandó fájlok: 

− <saját_név_prezentáció> 
− <saját_név_levél> 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

Összetett feladat megoldása számítógépen  20 pont 

A) Bemutató-készítés          15 pont 

Készítse el az alábbi leírásnak és ábráknak megfelelő, 7 diából álló bemutatót, amely egy 
egyszerű origami alakzat elkészítését mutatja be! 

1. A feladat megoldása előtt alaposan tanulmányozza az elkészítendő diák ábráit! (Az 
ábrák a következő két oldalon láthatók.) 
– Figyelje meg, hogy mindegyik diának azonos a háttere és szerkezete: felül a cím, 

alatta bal oldalon felsorolás, a jobb oldalon pedig egy rajz látható! 
– Figyelje meg a diák közötti egyéb hasonlóságokat is, és használja fel ezeket a diák 

gyors és pontos elkészítéséhez! 
2. Először készítse el mind a hét diát a rajzok nélkül! 

– Állítson be mindegyik dián egységes hátteret és szerkezetet, használja a bemutató-
készítő program sablonjait!  

– A háttérnek nem kell a mintával megegyeznie, de teljesüljenek rá a következők: 
 Az alapszín legyen fehér vagy világos! 
 A cím alatt legyen látható valamilyen elválasztó vonal! 
 Legyen a háttéren egyszerű minta, amely nem zavarja a rajzok 

áttekinthetőségét! 
3. A bemutatóban alkalmazott betűtípus legyen egységesen Arial! 
4. Mindegyik diának ugyanaz legyen a címe: Origami virág. 

– A cím minden dián balra igazított, betűmérete 40 pont legyen! 
5. A diák bal oldalán szerepeljen egységes formátumú, egyszintű felsorolás! 

– A felsorolt szövegek betűmérete 24 pont, a felsorolás szimbólum színes négyzet 
legyen! 

– A diákon ugyanabból az 5 pontos felsorolásszövegből fokozatosan egyre több 
pont jelenjen meg:  
 A teljes szöveg csak a 7. dián legyen látható: 
o Vegyünk egy négyzet alakú lapot 
o Hajtsunk füleket alul a szaggatott vonalak mentén mindkét oldalon 
o Hajtsunk füleket felül is hasonló módon 
o Készítsünk el így összesen nyolc szirmot 
o Állítsunk össze belőle virágot 

 Az 1. dián ebből csak az első pont, 
 a 2. és 3. dián az első két pont, 
 a 4. és 5. dián az első három pont, 

– a 6. dián pedig az első négy pont legyen látható! 
– Minden olyan dián, ahol újabb pont jelenik meg a felsorolásban, a megelőző 

pontok színe legyen szürke! 
6. Állítson be minden diára egységes áttűnést! 
7. A diák továbbítása időzítésre történjen, a következők szerint: 

– A 2. és 4. dia után 2 másodperccel jöjjön a következő dia! 
– Minden más dia esetében 5 másodperc után jöjjön a következő dia! 
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1. dia 

 

 
2. dia 

 
3. dia 
 

 
4. dia 

 

 
5. dia 

 

 
6. dia 
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7. dia 
 

8. Készítse el a diákon szereplő rajzokat a bemutatókészítő program rajzeszközeivel a 
minták alapján az alábbi leírás segítségével! 
– A szaggatott vonalak vastagsága minden rajzon 1 pont, a folytonos vonalaké 

minden rajzon 2 pont legyen! Ezt a továbbiakban külön nem részletezzük!  
– Az elkészült rajzokat érdemes minden dián csoportba foglalni! 
– A következő leírást követve pontosan előállíthatók a mintákon látható rajzok, de 

nem kötelező ezt követnie! Alkalmazhat a leírásban szereplőtől eltérő 
számértékeket és módszereket is!  

– Az 1. dia ábrája: 
 Rajzoljon egy normál helyzetű, 6,9 cm oldalhosszúságú négyzetet, majd 

forgassa el 45 fokkal, és helyezze a megfelelő helyre! 
 Rajzoljon egy 9,7 cm hosszúságú függőleges, szaggatott vonalat, majd 

helyezze el azt a négyzetben függőleges átlóként!  
– A 2. dia ábrája: 

 Másolja át az első diáról az ott elkészített rajzot!  
 Rajzoljon két, 7,45 cm hosszúságú függőleges, szaggatott vonalat, forgassa el 

az egyiket 22 fokos, a másikat 338 fokos szöggel, majd helyezze el ezeket a 
négyzetben az ábra alapján!  

 Rajzoljon a mintához hasonló nyilakat, amelyek a hajtogatás irányát helyesen 
mutatják! 

– A 3. dia ábrája: 
 Rajzoljon két normál helyzetű egyenlő szárú háromszöget! Mindkettő alapja 

(szélessége) 5,7 cm, az egyik magassága 2,8 cm, a másiké pedig 6,9 cm 
legyen!  

 Forgassa el 180 fokkal a nagyobbik háromszöget! 
 Illessze össze a két háromszöget úgy, hogy közös legyen az alapjuk! 
 A nagyobbikat színezze kékre, és alkalmazzon színátmenetet!  
 Egészítse ki az ábrát egy 6,9 cm hosszú folytonos és egy 2,8 cm hosszú 

szaggatott függőleges vonallal az ábra szerint! 
 Csoportba foglalás után helyezze el az elkészült rajzot a megfelelő pozícióba! 
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– A 4. dia ábrája: 

 Másolja át a 3. diáról az ott elkészített rajzot!  
 Rajzoljon két, 5,24 cm hosszúságú függőleges, szaggatott vonalat, forgassa el 

az egyiket 22 fokos, a másikat 338 fokos szöggel, majd helyezze el ezeket a 
deltoidban az ábra alapján!  

 Rajzoljon a mintához hasonló nyilakat, amelyek a hajtogatás irányát helyesen 
mutatják! 

– Az 5. dia ábrája: 
 Rajzoljon normál helyzetű rombuszt, amelynek átlói (magassága és 

szélessége) 9,7 cm és 4 cm!  
 Színezze kékre, és alkalmazzon színátmenetet! 
 Rajzoljon két, 2,15 cm hosszúságú függőleges, folytonos vonalat, forgassa el 

az egyiket 67 fokos, a másikat 293 fokos szöggel, majd helyezze el ezeket a 
rombuszban az ábra alapján! 

 Rajzolja meg a rombusz hosszabbik átlóját is folytonos vonallal! 
 Csoportba foglalás után helyezze el az elkészült rajzot a megfelelő pozícióba! 

– A 6. dia ábrája: 
 Készítsen 8 másolatot az 5. dia rajzáról, és helyezze el azokat a mintának 

megfelelően! 
– A 7. dia ábrája: 

 Az előző dián elkészített rombuszok másolásával és elforgatásával alakítsa ki 
a virágot! 

 
 
Mentse el a prezentációt <saját_név_prezentáció> néven! 
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B) Szövegszerkesztés, hivatalos levél írása      5 pont 

Írjon hivatalos levelet egy óvoda vezetőjének, melyben origami foglalkozások megtartását 
ajánlja fel az óvodások számára! (A levélben elképzelt adatokat alkalmazzon!) 
A levél tartalmazza a hivatalos levelek minden szükséges formai elemét (címzett, tárgy, 
megszólítás, dátum, aláírás)!  
 
A levélben a következő formai jellemzőket alkalmazza: 

− A lapméret: A4, bal és jobb oldali margó: 2,3 cm, alsó és felső margó: 4 cm 
− Betűtípus: Garamond, betűméret: 12,5 pont 
− Sorköz: dupla, bekezdések közötti térköz: 18 pont, első sor behúzása: 3 cm 
− Igazítás: megszólítás balra, szövegtörzs sorkizárt 
− A szövegtörzs után illusztrációként szúrja be az utolsó diát, felére kicsinyítve, 

középre igazítva! 
 

Mentse el a levelet <sajat_nev_levél> néven! 
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 Dátum: ................................. 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

    

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba 
beírt egész 
pontszám 

I. rész – egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok     
I. rész – szöveges, kifejtendő feladatok     
II. rész – másolás szövegszerkesztéssel     
III. rész – összetett feladatok megoldása számítógépen     
      
      
           

javító tanár   jegyző 
 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 

Témakör a feladat 
betűjele 

maximális 
pontszám

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma

I. rész – egyszerű, rövid választ igénylő 
teszt jellegű feladatok 40  40   

I. rész – szöveges, kifejtendő feladatok 20  20  
II. rész – másolás szövegszerkesztéssel 20  20   

III. rész – összetett feladatok 
megoldása számítógépen 

A) 15  
20   

B) 5  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100   

      
      
        
   javító tanár 



<<
  /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


