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Általános útmutató 

 

1. A feladatokat a javítási-értékelési útmutatóban leírtak szerint kell javítani. 
2. A javító tanár egyértelmű jelekkel, piros tollal javít: a jó megoldásokat kipipálja;  

a nem elfogadható megoldásokat aláhúzza; a hiányzó megoldásokat hiányjellel 
jelöli.  

 

Olvasott szöveg értése 

1. A feladatokat tartalmi szempontok alapján kell értékelni, azaz a nyelvtani és  
a helyesírási hibákat csak akkor kell figyelembe venni, ha azok a válasz megértését 
akadályozzák. 

2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a vá-
lasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is.  
 

 

I. (15 pont) El español que salvó a 5.200 judíos húngaros 

 

(4) horrorizado (0) salvó (5) sus superiores (3) el inicio 

X jugoso (6) personas X el gobierno (7) pesimistas 

(9) plan (11) autorización (1) distinguido (13) protección 

(2) pleno X política (10) expulsados (15) huida 

(8) estas 
advertencias 

(12) los nazis (14) los judíos   

A „protección” állhat a (13)-as és a  (15)-ös item helyén is, viszont az „huida” csak a (15)-ös item helyén 

állhat. Egy szó csak egy helyen ér pontot. 

 

II. (5 pont) Así es la configuración segura en Facebook para adolescentes 

 

(0) (16) (17) (18) (19) (20) 

B C C A C A 

 

III. (5 pont) Estrategias para ahorrar este verano 

 V F 

(0) Para conseguir un viaje barato hay que empezar a organizarlo con mucha 
antelación. 

X  

(21) La mejor estrategia para encontrar viajes baratos es buscar lo que ya es 
obvio. 

 X 

(22) Hay que controlar de antemano las características del alojamiento donde 
uno va para tener buenos recuerdos del viaje más tarde. 

X  

(23) Las agencias en línea aseguran un buen presupuesto para el viajero.  X 

(24) Las ofertas tentadoras y los paquetes turísticos en todos los casos son una 
excelente opción. 

 X 

(25) Es mejor pasar más tiempo y hacer la reserva con antelación en las playas 
concurridas para economizar la estadía. 

 X 
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IV. (5 pont) Consejos para convertir a un niño en un gran lector: 

 
(28) 

Pedir consejo de un 
profesional 

(0) El interés por la 
lectura debe ser 
estimulado 

(27) Obligar a leer es 
un gran error. 

(29) Dejar que los niños 
elijan el libro. 

X No hay que 
sobreestimar la 
importancia de la 
lectura 

(30) Los mayores 
deben predicar 
con el ejemplo 

(26) El libro debe ser 
visto como un 
juguete 

    

 

Nyelvhelyesség 
 

1. A nyelvhelyességi vagy helyesírási hibával leírt megoldás nem fogadható el! 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a vá-

lasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is.  
 

I. (7 pont) ___(0)___ es lo que me gustaría contarle a mi marido muerto 
 

 A B C D  

(0) este esto estos esta B 

(1) quien el que quién que A 

(2) tuviese tenía tendría tenga A 

(3) como cuanto cómo lo que C 

(4) recuerdo acuerdo acuerda recuerda D 

(5) al  en el  del con el  A 

(6) de el suya suyo cuya B 

(7)  repleta lleno junta rodeado A 
 

II. (10 pont) Sin colegios por nuevos terremotos en Italia 
 

(0) de 

(8) a 

(9) en / sobre / durante 

(10) después del / tras 

(11) en / por 

(12) de 

(13) por 

(14) por 

(15) de 

(16) en / de / según 

(17) ante / por 
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III. (8 pont) ¿Qué es el Síndrome del Impostor? 
 

(0) es 

(18) has sentido / sentiste 

(19) sea 

(20) mereciera / mereciese /  
hubiera merecido 

(21) ha conseguido / consiguió / 
consigue / está consiguiendo 

(22) impediría* / impide 

(23) pudieran* /puedan 

(24) fueran / fuesen 

(25) tendrían 

 
A csillaggal * jelölt és a jelöletlen igepárok csak együtt fogadhatóak el.  
 
 
IV. (5 pont) ___(0)___ serán el mundo y tu vida en 2044 
 

(0) (26) (27) (28) (29) (30) 
C H E F A D 
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Hallott szöveg értése 

 

 

1. A feladatokat tartalmi szempontok alapján kell értékelni (minden tartalmilag 
megfelelő válasz elfogadható), azaz a nyelvtani és a helyesírási hibákat csak akkor 
kell figyelembe venni, ha azok a válasz megértését akadályozzák. 

 

2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén  
a válasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is. (Amennyiben  
a feleletválasztós tesztben a vizsgázó egynél több megoldást karikázott be, megoldása 
értékelhetetlen.) 

 
 

Átszámítási táblázat 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

23 30  11 14 

22 29  10 13 

21 27  9 11 

20 26  8 10 

19 24  7 9 

18 23  6 8 

17 21  5 6 

16 20  4 5 

15 19  3 4 

14 18  2 3 

13 16  1 1 

12 15  0 0 
 
 

I. (7 pont) La historia del dominó 
 
A válaszoknak az információk lényegét kell tartalmazniuk, nem szükséges az eredeti szöveg 
szó szerinti visszaadása. Ahol a kulcs több lehetőséget ad meg – ha a feladat másképp nem 
rendelkezik –, elég egy lehetséges megoldás beírása. 

 
0) China 
1) hueso/hueso y ébano 
2) el Ejército 
3) Italia / Venecia, Nápoles * 
4) trampa 
5) europeo 
6) posadas / tabernas / posadas y tabernas 
7) un traje / una prenda / la capucha 

 
* Vagy az országnév, vagy a két város együtt ér 1 pontot.  
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II. (9 pont) La sal 

 
(0) Falso 

(8) Falso 

(9) Verdadero 

(10) Falso 

(11) Verdadero 

(12) Falso 

(13) Falso 

(14) Verdadero 

(15) Verdadero 

(16) Falso 

 
 
III. (7 pont) La ola de frío en Málaga 
 

(0) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

a a c b c a a c 

 

 
 

A hangfelvételen hallott szövegek 
 

La historia del dominó 
 
Se piensa que los juegos de fichas proceden, en algunas de sus formas, de China, ya que allí  se 
han encontrado muestras que los datan alrededor del 1120 d.C. El dominó chino es más largo 
que el occidental, se pueden distinguir dos tipos y originalmente se tallaba en hueso con los 
puntitos hechos de ébano. Un juego de fichas chinas se divide en dos categorías que combaten 
entre sí: el Ejército y los Civiles. Las fichas de los Civiles son un conjunto de fichas que tiene 
duplicados mientras que las fichas del Ejército son aquellas que son únicas. 
 
El juego apareció por primera vez en Europa en el siglo XVIII, en Italia, posiblemente en las 
cortes de Venecia y Nápoles. Las fichas originalmente se hacían pegando y sujetando dos 
láminas de ébano a ambos lados de la ficha de hueso. Esto impedía hacer trampa y mirar el 
valor de los puntitos por detrás de la ficha con ciertas luces.  
 
Aunque las fichas de dominó tienen claramente una herencia china, hay un debate sobre si el 
juego jugado por los europeos se trajo de China a Europa en el siglo XIV o si, en efecto, fue 
inventado independientemente. El dominó europeo es más pequeño que el chino y hay una ficha 
sola para cada cambio de tirada de dos dados o un espacio en blanco, haciendo un total de 
veintiocho fichas. 
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El juego llegó a Gran Bretaña a fines del siglo XVIII desde Francia (posiblemente por medio 
de los prisioneros de guerra franceses) y parece que se hizo rápidamente popular en posadas y 
tabernas. La palabra "dominó" es francesa, y designa una capucha blanca y negra usada por los 
sacerdotes cristianos en invierno y es probablemente de donde deriva el nombre del juego. El 
dominó o sus variantes se juegan en casi todos los países del mundo, pero es más popular en 
América Latina y España. 
 

(www.acanomas.com) 
 

La sal 
 
La sal común o de cocina, una de las materias más abundantes de la naturaleza, fue en la 
antigüedad una de las más difíciles de obtener y por lo tanto era muy escasa. En los mares se 
presenta disuelta en unos 30 kg por metro cúbico. El record lo tiene el Mar Muerto, con una 
densidad de 1,225, que impide que una persona pueda hundirse. En las aguas claras y azules de 
todo el mundo flota y nada, pero éstas tienen un sabor repugnante e irritan la piel. En su entorno 
se ha extinguido toda manifestación de vida vegetal y animal.  
 
La sal era conocida por la mayoría de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Los etruscos 
la llevaron a la antigua Roma, donde la empleaban como sazonador y para preservar carnes y 
pieles. A pesar de su abundancia en mares y lagos, el hombre aún no había aprendido a obtenerla 
por evaporación y la extraía de los yacimientos, lo que requería enormes esfuerzos y la 
encarecía. En la antigua Roma se empleó como dinero. En el tiempo de los césares, la paga de 
los soldados romanos consistía en una porción de sal, y de ahí surgió la palabra salario. 
Interesante, ¿verdad? Pues sepa, que en el siglo XVIII el rango de los invitados a un banquete 
se medía por la distancia a la que eran situados del salero puesto sobre la mesa y que entre las 
muchas causas que condujeron al estallido de la Revolución Francesa figuró el altísimo 
impuesto a la sal que autorizó Luis XVI durante su reinado. 
 
¿La sal es beneficiosa o dañina para la salud? Lo cierto es que constituye un agradable 
condimento y es imprescindible para el organismo humano como factor de equilibrio de 
líquidos y regulador de la presión arterial. Es un elemento necesario en la dieta humana en 
cantidades limitadas. 
 
Todos los alimentos contienen las pequeñas cantidades de sal que les otorga la naturaleza. Se 
les puede añadir un poco más. La ingestión indiscriminada del mineral puede provocar 
hipertensión y acumulación de grasas como el colesterol, que pueden causar, entre otras, 
obesidad, infarto, trombosis. Si se encuentra usted entre esas personas a quienes el médico ha 
aconsejado comer con poca o ninguna sal, es importante que conozca la existencia de un grupo 
de alimentos con una carga elevada de sal. Por ejemplo, la leche, el queso, los mariscos, las 
carnes ahumadas y todo tipo de alimentos enlatados.  

(El País) 
 

La ola de frío en Málaga 
 
Ha llegado el frío y con él el período de grandes ventas para los vendedores de 
electrodomésticos para mitigar el frío. Los grandes centros comerciales y tiendas especializadas 
se han puesto en marcha para volver a llenar las estanterías.  
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Las viviendas malagueñas no suelen tener sistemas de calefacción, al contrario de lo que suele 
ocurrir en otros puntos de la geografía española. Además, sólo el 14% de las viviendas nuevas 
incluye aire acondicionado, que puede aprovecharse también como climatizador y, por tanto, 
para  dar calor.  
 
Los malagueños no suelen realizar grandes inversiones en productos de calefacción. 
Actualmente los más buscados son los radiadores de aceite. Son transportables, con ruedas. Son 
mucho más sanos porque no resecan el ambiente. Eso sí, calientan más despacio. El otro 
producto estrella es el calefactor de aire. Es ideal para calor rápido para el cuarto de baño, la 
ducha o en el momento de vestirse.  
 
La bajada de las temperaturas se ha notado, sobretodo, en el gasto energético. Este fin de semana 
se ha consumido un 18% más que en los días anteriores a la llegada del frío. Según datos 
facilitados por la compañía Sevillana de Electricidad, el domingo se llegaron a consumir en los 
momentos de hora punta, hacia las nueve de la noche, 720.000 kilovatios, 110.000 más que las 
medidas registradas hasta el pasado viernes. Sin duda, la causa es el uso de calefactores y demás 
electrodomésticos encaminados a mitigar las bajas temperaturas. Los termómetros han bajado 
de los cinco grados, cuando las mínimas que promedia históricamente la provincia en 
noviembre rondan los 14°C. 
 
Hasta hace dos años, los consumos máximos se producían en los meses de diciembre y enero. 
En especial, hacia las nueve de la noche de las grandes fiestas navideñas. Desde hace dos años, 
el turismo unido a las altas temperaturas veraniegas, ha provocado que en pleno verano el uso 
de aire acondicionado sea mucho más elevado. Según explica el director comercial de Sevillana, 
José Antonio Ruiz Guerra, el momento de mayor consumo de este año se alcanzó en agosto, 
cuando se llegó en un sólo día a un consumo de 888.000 kilovatios. La causa radica en el uso 
masivo de aire acondicionado y sistemas de refrigeración. Por el contrario, en octubre el 
consumo eléctrico estuvo bajo mínimos por las inusualmente altas temperaturas. Es un mes en 
el que apenas se empleó el aire acondicionado ni la calefacción.  
 
Para hoy, el Instituto Nacional de Metereología prevé una ligera subida de las temperaturas, 
aunque los vientos, de componente Norte, serán muy fuertes. 

(La Opinión de Málaga) 
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Íráskészség 

 

Az írás feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével törté-
nik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szem-
pontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok segítségé-
vel kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál újra kell 
olvasni.  

Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt 
értékelő szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem 
osztályozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az 
egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott szö-
vegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

 

Első feladat 
 

A javítás alapelvei 
 

      1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok 
Maximális  
pontszám 

Tartalom, szövegalkotás 5  
Formai jegyek és hangnem  3  
Nyelvhelyesség 5  
Összesen 13  

 

2. Ha a dolgozat a Tartalom, szövegalkotás vagy a Nyelvhelyesség szempont alapján 0 
pontos, akkor az összpontszám is 0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  

 4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

Tartalom, szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
 hány irányító szempontra tért ki és megfelelően tárgyalta-e azokat, 
 hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat, 
 logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok, valamint az ezekhez 

kapcsolódó gondolatok elrendezése, 
 megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
 hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit, 
 megfelelő-e a formai tagolás. 
 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgázó kitér 
a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, illetve minden 
lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy irányító 
szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfelelőnek, ha a 
vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, de mondatai 
nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá minden lényeges 
információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott irányító 
szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó anyanyelvi 
olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a vizsgázó azt adja 
meg, hogy negyedikes). 
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Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra kell 
rákérdeznie. Ebben az esetben megfelelő lehet az adott szempont kifejtése akkor is, ha  
a vizsgázó csak egy mondatban fogalmazza meg a kérdést. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító 
szempont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény 
értékelésekor is, azaz a Nyelvhelyesség szempontnál. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség.  
 

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 

A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó elemek 
jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg egységét 
biztosító jelentés szintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: 
 teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, 
 szinonimák, 
 a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-okozati 

viszony stb.), 
 a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.). 

A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek: 
 az önálló mondatok közötti kötőszók, 
 rámutató szók (különféle névmások, határozószók), 
 egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.). 
 

Formai jegyek és hangnem 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg  
 megfelel-e a levéllel, mint szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek, azaz 

helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást,  
 hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  
 

E szempont értékelésénél csak a nyelvtani és helyesírási hibát sem tartalmazó variációk 
számítanak helyesnek. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes ugyan, 
de nem illenek egymáshoz, akkor a formai jegyek nem megfelelőek (0 pont). 
 

Nyelvhelyesség 

E szempont összefoglalja a szókincs, kifejezésmód, nyelvtan és a helyesírás követelményeit. 

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

a közlési szándéknak,  
 megfelel-e a szóhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatos), 
 megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 

normáinak,  
 megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 
 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  
a megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újra-
olvasás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg  
a mondanivalót. 
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Az ismétlődő nyelvi hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de  

a szövegben jelölni kell előfordulásukat. 
E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni. 

 

Javítási jelrendszer 
 

Tartalom, szövegalkotás 

E szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szempont sorszámának 
megadásával: 

 (bekarikázott szám)  teljesített tartalmi szempont, 
2 (hiányjel és szám)  nem tárgyalt tartalmi szempont, 
3– (szám és mínuszjel) nem megfelelően kifejtett, de érintett tartalmi szempont. 

Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a szempont 
teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 
 

Formai jegyek és hangnem 

A formai jegyeket a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
Dátum     D 
Megszólítás   M 
Köszönés    K 
Aláírás    A 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 
D (nagybetű)   az adott formai jegy teljesítése helyes,  
A (hiányjel és nagybetű hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy,  
A (aláhúzott nagybetű) elfogadható, bár hibás az adott formai jegy.  

 

Nyelvhelyesség 
 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
L     lexikai hiba, 
É értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy 

mondatrész vagy mondat mondanivalója válik 
érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem 
lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e 
szó, 

ÉL    megértést zavaró lexikai hiba,  
G     nyelvtani (grammatikai) hiba,  
ÉG    megértést zavaró nyelvtani hiba,  
H     helyesírási hiba. 

 

A szövegben használt jelek: 
___________(aláhúzás)  lexikai, nyelvtani vagy helyesírási hiba, 

 (hiányjel   hiányzik egy szó, 

              (nyíl)   szórendi hiba, 

_______i (aláhúzás és i)  ismétlődő lexikai hiba. 
 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Értékelési skála (1. feladat) 

Tartalom, szövegalkotás  
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó a három irányító 
szempontot megfelelően dol-
gozta ki. 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósí-
totta meg. 
A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
logikus.  
A gondolati tagolás megfelelő: 
van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  

A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegalkotás tartalmi 
és nyelvi elemeit: létrejön 
a szövegkohézió. 

A formai tagolás megfelelő. 

 

A vizsgázó kettő irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a harmadikat pedig 
csak részben vagy egyáltalán 
nem.  

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat nagyrészt megfelelően 
valósította meg. 
A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 

A vizsgázó nagyrészt megfele-
lően használja a szövegalkotás 
tartalmi és nyelvi elemeit. A 
mondatok nagyrészt szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

 

A vizsgázó egy irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, a többit pedig csak részben 
vagy egyáltalán nem.  
 
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 
A mondanivaló nem mindenütt 
logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik 
a gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és a befejezés. 
 
Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A vizsgázó egy irányító 
szempontot sem dolgozott ki 
megfelelően. 

Alapvető kommunikációs cél-
ját nem éri el. 
 
Nem jött létre szöveg. 
 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
 
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 
 

 

 

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 225 szót, a Tartalom, szövegalkotás pontszámából 1 
pontot le kell vonni. 
 

A Tartalom, szövegalkotás szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 60 szónál rövidebb. 
 
Formai jegyek és hangnem  

3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg formai jegyei telje-
sen megfelelnek a szövegfaj-
tának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 

Van helyes megszólítás, 
elköszönés és aláírás. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szövegfaj-
tának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 

Van helyes vagy elfogadható 
megszólítás és aláírás. 
 
Az elköszönés hibás vagy 
hiányzik. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési szán-
déknak és a címzetthez való 
viszonynak. 
Hiányzik vagy nem helyes 
a megszólítás és/vagy az alá-
írás. 
vagy: 
A vizsgázó nem törekedett 
a levélforma betartására. 

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

A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak megfele-
lő változatos szókincs jellem-
zi.  
 
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a szöveg megértését. 
 
A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  
 
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti a mondanivaló 
megértését. 
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A szöveg szókincse egyszerű.
Sok a szóismétlés. 
 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a mon-
danivaló megértését. 
 
A vizsgázó alig törekszik 
a változatos nyelvtani struktú-
rák használatára és a változa-
tos mondatszerkesztésre. 

A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, helyes-
írás) hiba és/vagy több, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen nehezíti 
és/vagy akadályozza 
a mondanivaló megértését. 
 
A vizsgázó nem törekszik 
a változatos nyelvtani struktú-
rák használatára és a változa-
tos mondatszerkesztésre. 

A szövegben számos, a szö-
veg megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy sok, 
a szöveg megértését jelentősen 
nehezítő és/vagy akadályozó 
hiba található. 
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Második feladat 

A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok 
Maximális  
pontszám 

Tartalom 4  
Szövegalkotás 3  
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvtan, helyesírás 5  
Összesen 17  

 
2. Ha a dolgozat bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is  

0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
Tartalom 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
 hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta azokat,  
 megfelelően kifejtette és indokolta-e véleményét. 
 

A témakifejtés során a vizsgázónak a megadott témát tágabb kontextusba kell helyeznie, 
továbbá ki kell fejtenie, és érvekkel alá kell támasztania véleményét (valamelyik irányító szem-
pont kapcsán). A vizsgázónak mind a négy irányító szempontra ki kell térnie dolgozatában, s 
megfelelő mélységben kell tárgyalnia azokat. Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot 
csak személyes vonatkozásban tárgyal, az irányító szempont kifejtése csak részben megfelelő. 
Amennyiben a vizsgázó szó szerint átvesz egy vagy több mondatot a gondolati segítséget nyújtó 
segédanyagból, a lemásolt rész nem vehető figyelembe az adott irányító szempont 
értékelésekor. Egy szinten belül (4–3 vagy 2–1) az irányító szempontok kifejtésének 
részletessége értékelhető. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az irányító szempont 
kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelésekor 
is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szem-
pontoknál. 

 
Szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
 logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok valamint az ezekhez 

kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése, 
 megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
 hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit, 
 megfelelő-e a formai tagolás. 
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A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 

A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó 
elemek jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg 
egységét biztosító jelentés szintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: 
 teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, 
 szinonimák, 
 a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-okozati 

viszony stb.), 
 a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.). 

A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek: 

 az önálló mondatok közötti kötőszók, 
 rámutató szók (különféle névmások, határozószók), 
 egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.). 
 

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

A formailag nem megfelelően tagolt szövegeket alacsonyabb pontszámmal kell értékelni. 
Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag tagolt, de kevésbé logikus felépítésű szövegek 
nem értékelhetők az alacsonyabb pontszámmal. 
 
Szókincs és kifejezésmód 

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

a közlési szándéknak,  
 megfelel-e a szóhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatos). 
 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  
a megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolva-
sás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a mon-
danivalót. 

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

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

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szövegben 
jelölni kell előfordulásukat. 
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Nyelvtan, helyesírás 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
 megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás nor-

máinak,  
 megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 
 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  

a megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolva-
sás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg  
a mondanivalót.  

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. Amennyi-
ben például a vizsgázó egy igét helytelen vonzattal használ (pl. ir en), ezt a hibát csak a 
Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

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

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

 
 
Javítási jelrendszer 
 

(ld. első feladat) 
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Értékelési skála (2. feladat) 

Tartalom  
4 pont 3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó a négy irányító 
szempont kifejtésével részle-
tesen és megfelelő mélységben 
dolgozta ki a témát.  

Minden irányító szemponthoz 
fogalmazott meg gondolatot. 

Részletesen kifejtette, és ér-
vekkel megfelelően alátámasz-
totta véleményét. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot megfelelő mély-
ségben dolgozott ki. A negye-
dik szempontot csak részben 
vagy egyáltalán nem tárgyalta.

A vizsgázó törekedett arra, 
hogy részletesen kifejtse, és 
érvekkel alátámassza vélemé-
nyét. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki részletesen 
vagy mind a négyet részben. 
(2 pont) 
A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki rész-
letesen, vagy legalább három
irányító szempontot tárgyalt 
részben. (1 pont) 
A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, alig 
érvelt. 

 

A vizsgázó egy irányító 
szempontot sem dolgozott ki 
megfelelően vagy csak egy-
két irányító szempontot 
részben. 

A vizsgázó nem fejtette ki 
megfelelően véleményét. 

 

 

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 375 szót, a Tartalom pontszámából 1 pontot le kell 
vonni. 
 

A Tartalom szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 100 szónál rövidebb. 
 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése logikus.  
 
A gondolati tagolás megfelelő. 
 
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 
A szöveg formai tagolása meg-
felelő. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése nagyrészt logikus.  

A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra. 
 
A vizsgázó nagyrészt megfele-
lően használja a szövegössze-
függés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 

A mondanivaló nem mindenütt 
logikus elrendezésű.  
 
Sok a gondolati ismétlés. 
 

A vizsgázó nem törekszik 
a gondolati tagolásra. 

Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 

Nem jött létre szöveg. 
 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 
 

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

A szöveget a témának és a köz-
lési szándéknak megfelelő 
változatos szókincs jellemzi.  

Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a mondanivaló megértését. 
 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
 
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti a mondanivaló 
megértését. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
 
Sok a szóismétlés. 
 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a mon-
danivaló megértését. 
 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 

A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen nehezíti 
és/vagy akadályozza 
a mondanivaló megértését. 
 

 

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

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  

A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 

A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, helyes-
írás) hiba és/vagy néhány, a 
szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem kel-
lően változatos. 
 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
 
A szövegben sok hiba van, 
a hibák többször nehezítik 
a mondanivaló megértését. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi.  

A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehezítő 
és/vagy akadályozó hiba talál-
ható. 

 



<<
  /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
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /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 <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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


