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Beás nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
 
 

I. VIZSGARÉSZ: OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó 

lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak 
tartalmaznia kell. (A szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a 
tartalmilag még elfogadható egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, 
kifejezések nem feltételei a válasz elfogadhatóságának.) 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét 
akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha 
tartalmazza a helyes megoldást. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes 
kérdéshez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1 2 3 4 

1 0 1  

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor 
végén) két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális 
pontszámot, a másikba, kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 

  

Max. Elért 

5  3 

 
 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket 

(az egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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I. Olvasott szöveg értése 
 

Részletes útmutató 
I. feladat 
 

1. Nu m-ám învăcát dă doktor, k-o murit masá. 

  gyirépt ăj  nu-j gyirépt 

2. Versurj sî regényurj ku vojé umăr, patykă odátă sî jo oj szkrijé arékityé. 

  gyirépt ăj   nu-j gyirépt 

3. Káré-j máj bătîrn, dă trijszprăzesj áj dă zîlyé, álá ár trăbuji sză lukré lá iskulă. 

  gyirépt ăj   nu-j gyirépt 

 
(3 pont)   

II. feladat 
 

0. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

E I B A D H C F G 

 
(8 pont)  

III. feladat 
 
Megoldásként több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok a variánsok 
is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. 
A megoldásokban előforduló nyelvtani vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell 
hagyni, amennyiben a megértést nem akadályozzák. 
 

Julá n-áve (0) dă gînd sză kustyé ku tátă szo, sî (12)      o szkăpát       în New York. 

Tot (13)        famé       ji-jrá, nisj calyé mîndré, nisj lukru n-áve. 

Nu (14)      sză-ndurá        sză márgă áfáră pă ulyică.  

Dá odátă má sî (15)     ámice      dă famé, sî trăbuje sză mergă áfáră. 

Nu (16)       dăpártyé        ăjrá on pijárc, ákulo mirzsje, Ásá făsje în tată zî, sî má nu 

(17)      ji-jrá frikă       sză mergă máj dăpártyé. Odátă o lat 18)     dă vestyé     , k-on 

om bătîrn o pusz áfáră on pát pă ulyică. Kum (19)   o kizdilit     sză-l kărpászkă, vegyé 

kă sjévá jestyé dă szub huzat. Dă szub huzatu (20)           s-aflát   

bány mulc. Nu styije, sjé (21)    sză fákă       ku bányistye. 

K-ánti (22)      áve dă gînd  sză gye bányilye-nnápoj, gîngye, kă omulá (23)    o mujtát     

ákulo. Dá d-áje tot s-o lat arékityé calyé, ásá (24)       mirzsje        sză-s katyé lukru. 

(13 pont)  
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IV. feladat 
 

(25) Numá máj tînără cîgánkă áré dă gînd.  gyirépt ăj  nu-j gyirépt 

(26) Băjásusztá-j fără bány.   gyirépt ăj  nu-j gyirépt 

(27) Nu styijé sză fjárbă.    gyirépt ăj  nu-j gyirépt 

(28) Ro ji-j drág dă kupij.    gyirépt ăj  nu-j gyirépt 

(29) Tot bát ăj.     gyirépt ăj  nu-j gyirépt 

(30)  N-áré dă gînd szîngur sză kustyé.  gyirépt ăj  nu-j gyirépt 

(6 pont) 
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II. VIZSGARÉSZ: NYELVHELYESSÉG 

 
A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, az nem elfogadható. Amennyiben 

több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes 
megoldást. (A helyes megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a nyelvhelyességi 
szempontból még elfogadható egyéb megoldások is.) 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után 
található pontszámítási táblázat alapján történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes 
kérdéshez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1 2 3 4 

1 0 1  

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor 
végén) két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális 
pontszámot, a másikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 

  

Max. Elért 

5  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket 
(az egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
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II. Nyelvhelyesség 

Részletes útmutató 

I. feladat 
 

 (0) c) cîgány 

(1) b) patyé 

(2) c) ár fi foszt 

(3) a) păre 

(4) b) mîndré 

(5) c) pă 

(6) b) máré 

(7) d) pă lá 

(8) a) sjé 

(9) a) mîndru 

(9 pont )  
 
 

II. feladat 
 A megoldás csak akkor fogadható el, ha az igealak mindegyik eleme helyes.  

 
(10)  ăszrány 
(11)  făsjeny  
(12)  kászá 
(13)  ány mérsz 
(14)  ány putut 
(15)  o trăbujit 
(16)  pot 
(17)  áveny dă gînd 
(18)  ăszrány 

(9 pont)   
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III. feladat 
 

 A megoldások csak akkor értékelhetők, ha a szövegben a szöveg melletti szóalak 

helyes.  

 

Uringyilye, o Mîndrilye lá kápu pátuluj (0) áisje vinyé. Estye-

szrá trij mujérj, káré szpunye, sjé fel kuszt ave kupilásu, o 

fătuská. Kum zîsje, ásá sî-jrá. Tyár odátă vinyé-nnentyé, má 

dăp-áje nyime nu lyé vigye máj mult. Máj sî lu Dimizo ji-jrá 

frikă dă jelyé.  

Păntr-asztá toc ásá gîngye, kupiji pîn lá butyéz nu-sz în 

biztonság, ákársjé patyé sză fijé ku jéj. Nu-j szlobod nisj p-

ocără dobă, sză-l lăszăny pă kupilu-l nyébutyizát szîngur, kă-l 

patyé styimbá buszorsjilye. Dá nisj mumă szá nu patyé sză 

fákă, sjé áré dă gînd. Damny-ápără je sză márgă dăpă ápă lá 

făntînă, pînsjé n-o trikut sásză szăptămîny, dăpă sjé j-o 

năszkut kupilu. Ápá szátuluj sză fásjé virminasză, dákă 

merzsjé.  Nisj sză ferbé nu ji-j szlobod. Dá sjé gîngyésty tu! Je 

trăbu sză-s păzászkă măkătyélu, sză nu-l bátă nyime ku oty. 

Păntr-asztă fásjé „pătáskă”, sî punyé dă szub vánkosu 

kupiluluj. 

Ásztá-j on szukulyéc mik, în sjé bágă on dăráb dă pînyé, 

tyáptăn sî áj. Jestyé, káré sî kucît punyé dă szub kăpătéj. 

Zîsjé, kă păntru, kă áju táré putyé, nyime nu sză-ndură sză 

vijé áprapé sză-l băntălászkă pă kupilu-l mik.  

(0) áisje  

19. pă pát 

20. numá 

21. jelyé 

22. repé  

23 dar 

24. dă minyé 

25. ro 

26. máré 

 

 

27. dă áj 

 

(9 pont )  
IV. feladat 
 
 

0. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

D G J M  E A K B L C F N I H 

 
        (13 pont) 
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Átszámítási táblázat 

 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 40 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, 
hogy az elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb 
oldali oszlop). 
 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
1 1  21 16 
2 1  22 16 
3 2  23 17 
4 3  24 18 
5 4  25 19 
6 4  26 19 
7 5  27 20 
8 6  28 21 
9 7  29 22 
10 7  30 22 
11 8  31 23 
12 9  32 24 
13 10  33 25 
14 10  34 25 
15 11  35 26 
16 12  36 27 
17 13  37 28 
18 13  38 28 
19 14  39 29 
20 15  40 30 
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III. VIZSGARÉSZ: HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó 
lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak 
tartalmaznia kell. (A szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a 
tartalmilag még elfogadható egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, 
kifejezések nem feltételei a válasz elfogadhatóságának.) 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét 
akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha 
tartalmazza a helyes megoldást. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes 
kérdéshez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1 2 3 4 

1 0 1  

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor 
végén) két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális 
pontszámot, a másikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 

  

Max. Elért 

5  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket 
(az egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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III. Hallott szöveg értése 
 

Részletes útmutató 
 
Szévegu-l dă elsé: 
 
 

1. Átunsj zsurăny, kînd … 
a) sjinyivá nu nyé-nkregyé. 

 
2. Lá biroság pă Biblijá trăbuje sză zsaré álá,… 

a) dă káré gîngyestyé, kă-j dă vină. 
 

3. Átunsj trăbuje sză-nkredă … 
b) dákă pă krusjé zsurá. 

 
4. Lá noj,… 

b) pă pînyé zsară pă krusjé. 
 

5. Kînvá ...  
b) pă tyipurj zsurá. 

 
6. Kînd zsurá kînvá, … 

a) pă zsjinuc or szuktulit sză stye. 
 

7. Băjisîcilye dă kînvá, … 
b) ku rotyijé tîrîjită, pă zsjinuc zsurá. 

 
8. Ăjrá áfel,....  

b) káré pă kupilu-s zsurá. 
 

9. Dákă kupiji sjévá or furát, … 
b) părinci zsurá în loku kupijilor. 

 
10. Dákă ánume kupilu lor furá sjévá … 

b) părinci trăbuje sză plătyászkă, o ált dusje dă lá jéj. 
 

(10 pont)   
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Szévegu-l dă dauălye 
 
(0) Fisjori dă királ d-ákulo s-or ádusz cîgánkă, hungyé ... 

c) hungyé s-or zburtusjit pálosu  
 

11. Braszkă … s-aflát lîngă pálosu-j 
a) kupilu-l máj mik 
 

12. Braszká mágá o fátă frumasză-jrá, dá … 
b) sjinyivá o blăsztămát-o. 
 

13. Fátá mîndră pîn átunsj în pelye dă braszkă kusztă, pînsjé … 
d) lá sjinyivá nu sză-mmărită. 
 

14. Fátá ku firé-jrá, … 
c) vigye înnentyé, sj-o fi. 
 

15. Pă fátá … 
a) tátă szo lu fisjoru-l dă királ áve dă gînd sz-o je dă cîgánkă. 
 

16. Numá átunsj sz-or putut kununá, … 
b) kînd fisjoru o făkut trij feladaturj. 
 

17. Feladatu-l dă elsé: … 
b) fisjoru trăbuje sză fákă o kályé dă ar. 
 

18. Făntîná  … 
b) pă hudváru királuluj trăbuje sză fijé. 
 
 

19. Cîgánká, Dimizo sî ázsutori luj … 
a) j-or ázsutát fisjoruluj. 
 

20. Ázsutori kupiluluj … 
d) dă kulduzsj sz-or gătát. 

(10 pont) 
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Szévegu-l dă trijilye 

 (0) Masá me ro mîndru kărpe. 

 

21. Trijinsj săgyeny ku cîgánu-m sî ku kupilu-m.. 

22. Áveny, sjé sză mănkăny, dá nu-szrány găzdásj. 

23. Jo ákásză-jrám ku kupilu-l mik, cîgánu-m áloturj hărănye lá gazdaság, 

24. Odátă triszt o vinyit urtáku lu cîgánu-m, jo ám szîmcît, kă sjévá báj ăj. 

25. O kizdilit sză-m părászkă, dá nu l-ám lăszát. 

26. Însjét m-o zîsz, dá d-áje ám áhuzît. 

27. Ásá mă szîmcem, kákînd m-ás fi pirdut fire. 

28. Pă Miku l-o luvit káru înnentyé dă fugádo. 

29. Átitá dáturijé ny-o vinyit uná, dă m-ám pirdut kászá. 

30. Inká nisj áje n-ám putut mujtá, kă m-ám pirdut cîgánu, 
 

(10 pont)   
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A HANGANYAG SZÖVEGÁTIRATA 

1. szöveg 
 
Szévegu-l dă elsé 
 

Noj pă krusjé ány szuktulit sză zsurăny. Dîn gyujtávé făsjény o krusjé, p-áje apukăny într-o 

mînă, în hálálántă mînă ápukăny pitá s-ásá zsurăny pă krusjé. Átunsj trăbujé sză zsurăny pă 

krusjé, kînd – dá kă sî întri băjás jestyé, káré nu-nkregyé – sjinyivá nu-nkregyé, sjé-j 

zîsjény. Dákă zsor pă krusjé, átunsj trébé sză-m înkredă. 

Lá biroság Biblijá punye áfáră, p-áje trăbuje sză zsaré álá, pă káré dă vină-l cînyé. 

Lá noj pînyé punyé pă másză sî p-áje zsară pă krusjé. Ásztá zîsjé: Hásztá-j krusjé, k-ám zîsz 

gyiriptátyé. 

Kînvá nu pă krusjé, pă tyipurj zsurá, pă káré Dimizo ăjrá o Szfîntă Mărijé. Or szuktulit sză 

zsjinucászkă. Na, átunsje toc înkrigye, sjé zîsje. Băjiisîcilye dă kînvá îs tîrîje rotyije szusz, 

sză punye pă zsjinuc ásá zsurá pă krusjé. Ăjrá, káré kupilu-l mik îs punye dă-nnentyé, îs 

punye mîná pă kápu-j, kit ásá sză-l bátă Dimizo, dákă nu zîsjé gyiriptátyé. 

Dákă kupiji sjévá or furát, părinci trăbuje sză zsaré pă krusjé, kă nu á lor kupil o foszt álá. 

Dákă tot jél o foszt, átunsj trăbuje sză plătyászkă, o sjévá ált dusje lá jéj. Lá băjás ásá-jrá 

kînvá.  

 

 (Forrás: Kovalcsik Katalin-Konrád Imre-Ignácz János: Aminy ku putyere - Bátor emberek Gandhi 
Közalapítványi Gimnázium és Kollégium Pécs, 2001 című munkájából Az Isten kenyerén esküsznek 
a cigányok című szokás-elbeszélése alapján fordította Pálmainé Orsós Anna.) 
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2. szöveg 
 

Szévegu-l dă dauălye 
 

Ăszrá odátă trij fisjorj dă királ. Hungyé s-or zburtusjit pálosu, d-ákulo s-or ádusz 

cîgánkă. 

Hăl máj mik kupil o braszkă aflát lîngă pálosu-j, luj áje j-o foszt cîgánká. Dá 

braszká o fátă frumasză-jrá, pă káré or blăsztămát-o, kit átit sză kustyé în pelye dă braszkă, 

pînsjé nu j-or sjire mîná. Fátásztá ro mult styije, vigye sj-o fi înnentyé. Ásá j-o gusjit lu 

cîgánu-j, kă dákă szokru szo pă je o vigye-o, n-o lăszá kit kupiluj sz-o je dă cîgánkă. S-

ánume jél áve dă gînd sză-s szirizászkă pă fátá frumasză, káré sz-o făkut dîn braszkă. 

Tátă szo j-o zîsz, tyár átunsj sz-o igyizi în kununyijé, dákă trij feladaturj, s-o kăpătá 

dă lá jél, sî kupilu-j j-o fásjé. 

Máj înti o kályé dă ar j-o trăbujit sză fákă pîn lá tronu lu tátă szo. Pă uná pártyé meré dă ar, 

pă hájálántă peré dă árzsjint sză érije. 

Dăp-ásztá o făntînă o trăbujit sză-j szepé pă hudvár, dă hungyé în ursjor dă ar îj 

dusje ápă lu tátă szo. 

Dá cîgánká j-azsutát, ál trijilye rîndurj mágá Dimizo sî ázsutori lu Dimizo j-or 

ázsutát. 

Királu dă lá vér pursjél, dă lá bikă vicél, dă lá monyás mînzél áve dă gînd.  

Ázsutori kupiluluj sz-or gătát dă kulduzs, s-or mérsz în nuntă, sî kînd tátá s-ástyiptá 

ajándéku, l-or bintitit, păntru kă áfel o sjirut, sjé nisj nu patyé sză fijé. 

 

(Forrás: Orsós Anna: Fátá ku păru dă ar - Az aranyhajú lány II. kötetében található Fátá 

dă braszkă című beás népmese alapján) 
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3. szöveg 

 
Szévegu-l dă trijilye  
 
„Nisj mámă n-ám, nisj tátă, nisj Dimizo, nisj kásză...”- zîsjé József Attila, dá ákár sî jo ás 

putye sză zîk ásztá, kă ăjrá dobă, kînd dăkit nu m-ám pirdut kutotu, sj-ám ávut. 

Sî jo ávem on család, ká ákársjinyé. Trijinsj săgyeny ku cîgánu-m sî ku kupilu-m. Într-o 

kásză mîndră, mikă săgyeny, nu-szrány găzdásj, dá áveny, sjé sză mănkăny. Cîgánu-m 

áloturj hărănye lá gazdaság, jo ákásză-jrám ku kupilásu nyé. 

Odátă váră-jrá, o vinyit lá noj urtáku lu cîgánu-m, ku káré lukrá. Triszt ăjrá, ám szămcît kă 

sjévá báj ăj, kă nu styijé, kum sză kizdilászkă. Áve dă gînd sză-m părászkă, dá nu l-ám 

lăszát, kă-l întribám: Dă sj-áj vinyit, dá hungyé-j Miku? Dar o păcît sjévá? 

Însjét m-o zîsz, dá d-áje ám áhuzît. Miku mnyo o murit. Kákînd m-ás fi pirdut fire, ásá-m 

kizdilit sză urlu. 

Kînd m-ám putulyit, átunsj m-o părît cîgánusztá, kă pă Miku l-o luvit káru înnentyé dă 

fugádo. Pă jél l-ástyiptá, k-o tunát sză-s je cigáréttyé sî purnye în păduré sză lukré. Ku 

biciglauă umblá, kă pă pisjaré dăpárty-ár fi foszt. Má dă pátru áj dă zîlyé ásá umblá în 

lukru.  

Trij szăptămîny ált nyimik n-ám făkut numá plînzsjem, călălem. Átunsj inká nisj nu 

gîngyem, máj sjé ástyáptă pă minyé.Bány n-ávem, lá boltă tot în dáturijé lam pitá, dá dă 

milă, tot îm dá. Dá nisj villanyu, nisj ápá n-ávem dîn sjé sză plătyészk. Átunsj inká nisj pă 

cîgánu-m nyimik nu m-or dát, bányi sj-áveny ny-o dusz grupămintye. Átitá dáturijé ny-o 

vinyit uná, dă m-ám pirdut kászá. Lá mámá ám mérsz ku kupilu-m dă doj áj dă zîlyé. Intr-o 

szubică săgyeny pátrinsj: mámá, tátá, sî noj dujinsj. Dá bány nisj átunsj n-ávem. Átunsj 

mănkány, kînd áveny dîn sjé. Nisj n-ás fi gîngyit, d-într-on báj, în hălálánt pot kirili.  

Odátă or vinyit lá noj dă lá tanács, sză vádă kum kusztăny. Dăp-áje m-ám kăpătát o kártyijé 

dă lá jéj, kă păntru kă kupilu-m nu-l pot hărănyi, kum ár trăbuji, si n-áré lok dăsztul, jo 

mágá nu lukru, máj bun lok ave în intézet, sî l-or la dă lá minyé, dákă în ánusztá sjévá ált n-

ony fásjé.  

Átunsj gîngyem, kă m-oj ámuri. Inká nisj áje n-ám putut mujtá, kă m-ám pirdut cîgánu, 

dăp-áje sî kászá dă szub káp. Dá kit sî kupilu sză-m je? N-ám lăszát. Ám sztát pă pisjaré, 

m-ám kutát lukru, sî ákásză lukrám tată naptye, dá sî dă zuă. Kărpem. N-ávem dă gînd sză 

kirilészk pă ulyică szîngură  fără kupil, flămîndă, szătyasză. Nisj Dimizou nu m-o lăszát. 

(Forrás: Kalányos István ötlete alapján Pálmainé Orsós Anna) 
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IV. VIZSGARÉSZ: ÍRÁSKÉSZSÉG 

 

 
A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatók. 
 
A munkalap végén a szürke táblázatban két különböző oszlop található: 
 

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető 
maximális pontszámokat; 

• a másikba, kérjük, írja be a vizsgázó által elért pontszámokat, majd a feladatra 
adott összpontszámot. 

 
 

Például: 
  

Max. Elért 

5  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket 
(az egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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Értékelési szempontok az I. feladathoz 

 
 Az I. feladat értékelése Maximum 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  4 pont 
Érthetőség, nyelvi megformálás 5 pont 
Íráskép 1 pont 

 Összesen 10 pont 
 
Amennyiben a dolgozat a „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont 
alapján 0 pont, akkor az összpontszám is 0 pont. 
 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a 
kommunikációs szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő 
hosszúságú szöveget hozott-e létre. Nem kell pontot levonni azért, ha a szöveg 
hosszabb 150 szónál. 

• Érthetőség, nyelvi megformálás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg 
érthető-e az olvasó számára, az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák a megértést nem akadályozzák-e. 

• Íráskép 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire 
olvasható; a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 

 
Értékelési skála az I. feladathoz 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
4 pont 3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó 
tökéletesen megva-
lósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Valamennyi 
irányító szempontot 
megfelelően 
dolgozta ki és elérte 
a minimális szöveg-
mennyiséget. 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Egy-két részlettől 
eltekintve általában 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, és 
legalább 120 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a 
feladat bizonyos ré-
szeit, a létrehozott 
szöveg 120 szónál 
rövidebb. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 
60 szónál rövidebb. 
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Érthetőség, nyelvi megformálás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg egy-két 
kisebb 
pontatlanság 
ellenére az olvasó 
számára tökélete-
sen érthető és 
követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák el-
lenére az olvasó 
számára nagyjából 
érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák kö-
vetkeztében több 
helyen nehezen 
érthető és követhető, 
illetve félreérthető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibák miatt nem 
érthető és nem 
követhető. 

Íráskép 
1 pont 0 pont 

Olvasható kézírás, áttekinthető 
törlések és javítások. 

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 

 
Értékelési szempontok II. feladathoz (II./A és II./B variáció közül választott feladat) 
 

 A II. feladat értékelése Maximum 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 pont 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont 
Szövegalkotás 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 4 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 4 pont 
Íráskép 1 pont 

 Összesen 20 pont 
 
Amennyiben a dolgozat a „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” 
szempont alapján 0 pont, akkor az összpontszám is 0 pont. 

Az értékelési szempontok kifejtése 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a 
kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben 
tárgyalta azokat. 
Nem kell levonni pontot, ha a szöveg hosszabb 250 szónál. 

• Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg 
hangneme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű szerzője 
és olvasója közötti viszonynak; az olvasóban a szerző szándékának megfelelő 
benyomást kelti-e. 
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• Szövegalkotás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok 
elrendezése és a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-
e bevezetés és befejezés; a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit (előre- és visszautalás eszközei, névmások, kötőszók stb.). 

• Szókincs, kifejezésmód 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs 
megfelel-e a témának, a szituációnak és a közlési szándéknak;  a szóhasználat az 
emelt szintnek megfelelő változatosságot mutat-e. 

• Nyelvhelyesség, helyesírás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg 
megfelel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; az esetlegesen 
előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák 
az olvasót abban, hogy a szöveget teljes egészében megértse. 

• Íráskép 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire 
olvasható; a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 

Értékelési skála a II. feladathoz 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat.  
Valamennyi irányító 
szempontot megfe-
lelően dolgozta ki. 
A szöveg a 
megadott hosszú-
ságú (15% eltérés 
lehetséges). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok közül 
egyet vagy kettőt 
megfelelően 
dolgozott ki, a többit 
csak részben, illetve 
egy irányító 
szempontot megfele-
lően, az összes többit 
csak részben. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok közül 
egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen 
kívül még egyet rész-
ben, a többit 
egyáltalán nem, 
illetve valamennyi 
irányító szempontot 
csak részben. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok közül 
egyet sem 
dolgozott ki 
megfelelően, csak 
néhányat részben, 
és van olyan is, 
amelyet egyáltalán 
nem. 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg a szövegfajtának 
és a szerző és az olvasó 
közötti kapcsolatnak 
megfelelő hangnemben 
íródott, az olvasóban a 
szerző szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme 
következetlenséget mutat, az 
olvasóban nem mindig a szer-
ző szándékának megfelelő 
benyomást kelt. 

A szöveg hangneme nem 
megfelelő, az olvasóban 
nem a szerző szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 
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Szövegalkotás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok elren-
dezése logikus. 
A gondolati tagolás meg-
felelő, elkülönül a beveze-
tés és a befejezés. 
A szöveg a gondolati 
tagolást követő bekezdé-
sekből áll. 
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok 
elrendezése többnyire 
logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, 
elkülöníti legalább a be-
vezetést vagy a befejezést 
(2 pont), bekezdéseket 
alkalmaz (3 pont). 
A mondatok általában 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű. 
A vizsgázó nem 
törekszik a gondolati 
tagolásra, hiányzik a 
bevezetés és a 
befejezés. 
A mondatok több 
helyen nem 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg 
tagolatlan és 
áttekinthetetlen, 
összefüggés-
telen mondatok-
ból áll. 
A szöveg 
annyira rövid, 
hogy szöveg-
ként nem 
értékelhető. 

Szókincs, kifejezésmód 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveget a 
témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő gazdag 
és változatos 
szókincs, valamint 
a közlési szándék-
nak megfelelő 
nyelvhasználat 
jellemzi. 

A szöveget a témának 
és a közlési 
szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. A 
szókincs korlátai miatt 
előfordul ismétlés. 
Néhol nem megfelelő a 
szóhasználat, ez 
azonban nem vagy 
csak kis mértékben 
nehezíti a megértést. 

A szöveget kevésbé válto-
zatos, helyenként 
egyszerű, de még a téma 
és a közlési szándék szem-
pontjából elfogadható 
szókincs jellemzi. Sok a 
szóismétlés. Többször 
nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néhány 
helyen jelentősen 
megnehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szövegben 
felhasznált szókincs 
nagyon egyszerű, 
nem a témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő.  
A nem megfelelő 
szóhasználat több 
helyen jelentősen 
megnehezíti a 
szöveg megértését. 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveget igényes 
nyelvhasználat jellemzi, a 
vizsgázó változatos és 
igényes nyelvtani szerke-
zeteket használ, 
mondatszerkesztése is 
igényes. A szöveg hibát-
lan, vagy csak kevés, a 
szöveg megértését nem 
nehezítő nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba található 
benne. 

A szöveg több nyelvi 
(mondat-tani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést nem 
befolyásolják,  
VAGY 
csak néhány nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban nehezítik a 
megértést.  

A szövegben sok olyan 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hiba van, amelyek a 
megértést jelentősen 
megnehezítik, 
valamint sok, a 
megértést nem 
befolyásoló nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba is 
előfordul benne. 

A szöveg a 
nyelvi (mondat-
tani, alaktani, 
helyesírási) 
hibák miatt több 
helyen nem 
érthető.  

Íráskép 
1 pont 0 pont 

Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 

 



<<
  /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


