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Spanyol nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 

1. Jó megoldásként csak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások 
fogadhatók el. 

2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
3. Fél pont és többletpont nem adható. 

 
OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Általános útmutató 

 
  Jegyzetek készítésénél az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, nem 
kell hibának tekinteni (pl. helyesírás, nyelvtani hiba). 

 
Részletes útmutató 

 
I. 
 
A cél az eredeti szöveg teljes rekonstruálása, mégsem a mondatoknak a szövegben elfoglalt 
helyét, hanem a mondatok közötti kapcsolatok megtalálását pontozzuk. Jó megoldásként tehát 
csak az fogadható el, ha a jelölt az adott mondatot az előtte álló vagy az őt követő mondathoz, 
szövegrészhez helyesen rendelte hozzá. 
 
Ennek megfelelően: 
C-F…..1 pont  E-G..…….1 pont  A-H……1 pont 
F-B…..1 pont  G-D.…….1 pont  H-I (vagy I az utolsó helyen)…1pont 
B-E…..1 pont  D-A……..1 pont 
 
Teljesen helyes megoldás: 
 

0.   1.    2.    3.    4.    5.      6.    7.    8. 
C F B E G D A H I 

 
II. 
 

0. 9.    10.    11.    12.    13.  
A D C H G F 

 
III. 
 

X abre 18. cima X excepciones 17. mente 
22. ayude 20. clave X individuo 0. potente 
16. capacidad 23. directo 25. inmenso 19. profesional 
14. cerebro 15. empresas 21. intuición 24. supone 
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IV. 
VERDAD     FALSO 

0) Después de la guerra civil tuvieron que huir muchos de 
España.  
 

  

26) En Francia los españoles fueron bien recibidos así pocos 
querían escaparse a otro país. 
 

  

27) La travesía a Chile fue el primer viaje para ayudar a los 
refugiados de Winnipeg . 
 

  

28) Neruda hizo su trabajo salvador clandestinamente.  
 
 

  

29) La llegada de refugiados especializados ayudó a mejorar la 
situación económica chilena, después de la catástrofe natural. 
 

  

30) Transportaron a los refugiados sin hacer ninguna 
modificación en el barco carguero. 
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE  

 
Átszámítási táblázat 

 
 

Feladatpont Vizsgapont
30 33 
29 32 
28 31 
27 30 
26 29 
25 28 
24 26 
23 25 
22 24 
21 23 
20 22 
19 21 
18 20 
17 19 
16 18 
15 17 
14 15 
13 14 
12 13 
11 12 
10 11 
9 10 
8 9 
7 8 
6 7 
5 6 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 
0 0 
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NYELVHELYESSÉG 

 
COMPETENCIA LINGÜISTICA 

 
Általános útmutató 
 
1. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, 

még akkor sem, ha közöttük van a jó megoldás is. 
 

 
Részletes útmutató 

I.                                                    II. 
 

0. de  0. c 
     

1. de  9. b 
2. a  10. b 
3. desde / de  11. b 
4. en  12. c 
5. con  13. d 
6. por  14. a 
7. en  15. c 
8. por  16. d 
   17. c 
   18. a 

 
                                III.  
      

0. había pasado/pasó    
     

19.  logró    
20. dejó / había dejado    
21. realizaba   
22. habían dejado / dejaron    
23. creyó / creía    
24. fue    
25. se encontraba    
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NYELVHELYESSÉG  
 

Átszámítási táblázat 
 

 
Feladatpont Vizsgapont 

25 18 
24 17 
23 17 
22 16 
21 15 
20 14 
19 14 
18 13 
17 12 
16 12 
15 11 
14 10 
13 9 
12 9 
11 8 
10 7 
9 6 
8 6 
7 5 
6 4 
5 4 
4 3 
3 2 
2 1 
1 1 
0 0 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 

Általános útmutató 
 

1. Jegyzetek készítésénél az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, nem kell 
hibának tekinteni (pl. helyesírás, nyelvtani hiba). 

2. Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. (A nyelvi vagy helyesírási hibákat nem 
kell figyelembe venni, amennyiben a válasz érthető.) 

 

Részletes útmutató 

I. 
 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
c d c c c c c a d 
 

1. ¿De cuántas carreras se habla en la grabación? 
d) De 7. 
 
2. ¿En qué se diferencia el trabajo del escenógrafo de casas del decorador interno? 
c) El escenógrafo de casas trabaja para mejorar la apariencia de la vivienda para que sea 
más atractiva para el comprador. 
 
3. ¿En qué consiste el trabajo de los técnicos informáticos de salud? 
c) Colaboran con el médico en el análisis, diagnóstico y tratamiento de los pacientes. 
 
4. ¿Según la grabación cuáles son los terrenos donde es posible utilizar simuladores? 
c) La aviación, la inmobiliaria, y la medicina. 

 
5. ¿Qué terrenos de los trabajos verdes no se mencionan en la grabación? 
c) La industria química. 
 
6. ¿Qué tiene que hacer un planificador de emergencias? 
c) Solucionar situaciones de emergencia, como incendios, inundaciones, toma de 
rehenes, etc. 
 
7. ¿Cuál es la importancia de los consejeros de carrera en la situación económica actual? 
a) Dan orientación a los que buscan trabajo. 

 
8. En caso de algún problema con el sistema de salud ¿a quién deben dirigirse los 
pacientes? 
d) Al defensor del paciente. 
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II.  
 
 

0. Número y las  comidas del 
día: 5 

9. Primera comida del día 
¿Cómo? 
(¡dos informaciones!) 

— desayuno 
— completo /lácteos, cereales, pan, fruta 

10. Segunda comida del día: — media mañana 

11. Tercera comida del día: — comida/almuerzo 

12. Cuarta comida del día: —merienda 

13. Última comida del día: 
¿Cómo? 
(¡dos informaciones!) 

—cena 
— ligera / dos horas antes de acostarse 

14. La frecuencia con la que se 
debe comer pescado: — al menos cuatro veces a la semana 

15. La cantidad de frutas y 
verduras: — lo ideal: 5 raciones al día 

16. Cantidad y tipo de ejercicios: 
¿Cuánto tiempo? 
¿De qué tipo? 
(¡dos informaciones!) 

— de 30 minutos a una hora 
— de ejercicio moderado /como andar, nadar 
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III. 

VERDAD     FALSO 
0) El único centén segoviano que existe desde 1609, es una 

moneda de oro acuñada en España. 
 

  

17)  El centén segoviano se ha vendido en una subasta en  
Barcelona por 80 mil euros. 
 

  

18) La colección de monedas de oro llamada Caballero de las 
Yndias estaba compuesta por 2200 piezas de oro y todas 
fueron vendidas.  

  

19) Además de las 200 personas que estuvieron en la sala, la 
casa de subastas había recibido por internet unas 1.200 
órdenes. 

  

20) La directora de la mesa ha pronunciado el precio de salida 
del centén segoviano: 800.000 euros. 
 

  
21) Después de anunciar el precio, muchas personas ofrecieron 

el precio requerido.  
 

  
22) El comprador fue un comerciante centroeuropeo. 

 
 

  
23) Igual se ha subastado otro centén, del que existen cuatro  

ejemplares en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
   

  
24) El primer áureo del emperador Vitelio, acuñado en Tarraco, 

que tenía el precio de salida de 2.500 euros, se ha vendido 
por el mismo precio. 
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A hangfelvétel szövege 
 

Buenos días. A continuación va a escuchar los ejercicios de comprensión auditiva. El 
examen se compone de tres partes. Los ejercicios que pertenecen a los textos se encuentran 
en el cuaderno de ejercicios. Va a escuchar dos veces cada texto. 

Cada tarea empieza y termina con música. Después de la música tiene 30 segundos 
para leer su tarea y después escuchará el texto. Cuando el texto termine tiene 30 segundos 
más para revisar sus respuestas y luego podrá escucharlo por segunda vez. En la segunda 
audición si la tarea exige tomar más notas se harán pausas de 10 segundos. Después de la 
segunda audición tiene un minuto más para trabajar. 
 
 
I. Lea con atención el ejercicio. Escuche un informe sobre nuevas posibilidades de trabajo, 
nuevas profesiones en Estados Unidos y elija la respuesta más adecuada entre las que le 
ofrece el ejercicio. Va a escuchar dos veces el texto. Debe marcar con un círculo la respuesta 
más adecuada. El ejemplo está marcado con el número 0. (8 puntos) 
 
En el mercado laboral actual, tan incierto, ni siquiera los trabajos considerados "a prueba de 
crisis" son tan seguros como pensábamos. Entonces, ¿por dónde empezar a buscar? 
Si estás buscando un nuevo trabajo, he aquí siete carreras que darán un salto en los próximos 
años.  
1. Escenógrafo de casas  
El mercado inmobiliario no es lo que era y vender una casa está llevando bastante más tiempo 
que antes. El potencial comprador de una casa analiza si le conviene imaginando cómo 
quedan sus pertenencias en esa propiedad. Un escenógrafo de casas trabaja con el propietario 
para mejorar la apariencia de la vivienda, logrando que sea más atractiva a los ojos de los 
potenciales compradores. 
2. Técnico informático en temas de salud 
Cada vez que visitas al médico, éste almacena toda la información en tu historia clínica. Los 
técnicos informáticos trabajan en la transformación de esos archivos y colaboran con el 
médico en el análisis, diagnóstico y tratamiento de los pacientes utilizando sistemas de 
computación.  
3. Desarrollador de simuladores 
Un piloto que utiliza un simulador de vuelo recreando situaciones peligrosas, un arquitecto 
paisajista que se vale de imágenes virtuales para ayudar a sus clientes a visualizar sus 
propuestas o un estudiante de medicina que diagnostica y trata a un paciente virtual sin 
arriesgarse con uno real, utilizan esta tecnología para prepararse frente a situaciones 
potencialmente sin retorno.  
4. Trabajos "verdes" 
La onda ecológica está generando nuevas oportunidades en todas las áreas. Ya sea que se trate 
del caso de una compañía que investiga los productos ecológicos o de la implantación de 
procedimientos de reciclado, la economía asociada a la energía limpia, como por ejemplo 
transporte, agricultura, o lo referente a residuos y aguas residuales. 
5. Planificador de emergencias 
Una carrera posible, más accesible y aún demandada, es la de planificador de emergencias. 
Quienes se dedican a esta actividad no sólo planifican la respuesta a emergencias y preparan 
planes frente a ataques terroristas sino que también pueden entrenar y preparar 
procedimientos frente a otros siniestros: incendios, inundaciones, toma de rehenes o 
pandemias. 
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6. Consejero de carrera 
Los trabajadores necesitan trabajo y los empleadores, empleados. Con la situación económica 
actual, los consejeros de carrera son más necesarios que nunca. Ofrecen a quienes buscan 
trabajo orientación en su carrera, consejos para hallar trabajo y ayuda para mejorar su 
bienestar laboral.  
7. Defensor de pacientes 
Quien haya sufrido problemas de salud, en su propia persona o en la de un ser querido, sabe 
que no es sencillo interactuar con el sistema de salud. Para ello está pensado el defensor de 
pacientes. A medida que la población envejezca y sus problemas de salud empeoren, los 
defensores de pacientes serán cada vez más importantes.  

(MSN Latino, 20 de octubre de 2009) 
 
 
II. Escuche con atención un informe sobre la relación entre la comida sana y el 
adelgazamiento según  lo que dice la Agencia Española de Salud Alimentaria y Nutrición. 
Según el contenido del texto rellene el cuadro. Va a escuchar dos veces el texto. El ejemplo 
está marcado con el número 0. (8 puntos) 
 
Cuántas dudas se nos plantean a la hora de saber si nuestra dieta es correcta o no. Aclaramos 
las principales preocupaciones relacionadas con la dieta y con los hábitos que nos ayudan a 
mantenernos delgados. 

- ¿Cuántas comidas debo hacer al día? 
- Lo ideal es hacer cinco: desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Un 

desayuno completo, lácteo, cereales o pan, fruta fresca o en zumo, es muy importante para 
empezar la jornada con toda la energía necesaria. Una cena ligera y dos horas antes de 
acostarnos favorece el descanso y sueño reparador. 
 
----------------------------------------------------------- 

- ¿Con cuánta frecuencia debo comer pescado? 
- Al menos cuatro veces a la semana. El pescado blanco contiene menos grasa que el 

azul, pero éste nos aporta ácidos grasos esenciales como Omega3, muy importantes para el 
organismo. 
 
---------------------------------------------------------- 

- ¿Cuánta fruta y verdura debo tomar? 
- Lo ideal es tomar cinco raciones al día, por ejemplo dos piezas de fruta y tres platos de 

verduras. Crudas son muy ricas en antioxidantes. Los vegetales aportan fibra, que ayuda al 
tránsito intestinal y a prevenir enfermedades. 
 
--------------------------------------------------------- 

- Hay que hacer ejercicio. ¿Andar es suficiente? 
- El ejercicio aporta elasticidad, cuida el corazón, quema calorías y es esencial para 

combatir la celulitis. Hacer de 30 minutos a una hora de ejercicio moderado diario, andar, 
nadar, etc es suficiente. 

(La perfumería de Mercadona, Verano 2009) 
 
 
III. Escuche el texto sobre la subasta de la moneda más cara del mundo y marque con una 
cruz (X) si lo escrito es verdadero o falso según el contenido del texto. Va a escuchar dos 
veces el texto. El ejemplo está marcado con el número 0. (8 puntos) 
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El único centén segoviano que existe de 1609, una moneda de oro acuñada en España 

y considerada la más cara del mundo, se ha vendido en una subasta en Barcelona por 800.000 
euros, que era su precio de salida. La colección de monedas de oro española "Caballero de las 
Yndias" estaba compuesta por 2.200 piezas de oro procedentes de España y sus antiguas 
colonias, de las que 1.000 monedas han salido a subasta. 
 
----------------------------------------------  

Además de las 200 personas que estuvieron en la sala, la casa de subastas había 
recibido por internet unas 1.200 órdenes. Cuando ha aparecido en la pantalla gigante el dorso 
y el reverso del centén segoviano la directora de la mesa ha pronunciado el precio de salida, 
800.000 euros. Sólo un hombre ha ofrecido esa cantidad inicial, después hubo silencio, lo que 
ha hecho que la moneda pasara a su propiedad. 

El comprador, identificado tan sólo por el número 74, es, según fuentes del sector 
consultadas por Efe, un comerciante centroeuropeo que no ha podido esconder su sorpresa al 
ver que nadie más pujaba.  
 
-------------------------------------------- 

En la misma sesión se ha subastado otro centén, que está fechado en 1633. De este 
centén existen cuatro ejemplares en todo el mundo, uno de ellos está en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid. El centén también fue vendido por el precio de salida, es 
decir 500.000 euros.  
 
-------------------------------------------- 

Aunque los dos centén eran las piezas más espectaculares, no eran las más importantes 
de la subasta, en la que también había monedas visigóticas o islámicas notables. Entre ellas, el 
primer áureo del emperador Vitelio, acuñado en Tarraco, que tenía un precio de salida de 
2.500 euros y que se ha vendido al final por 23.000.  
 

(Barcelona. (EFE).- 22 de octubre 2009) 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
Átszámítási táblázat 

 
 

Feladatpont Vizsgapont 
24 33 
23 32 
22 30 
21 29 
20 28 
19 26 
18 25 
17 23 
16 22 
15 21 
14 19 
13 18 
12 17 
11 15 
10 14 
9 12 
8 11 
7 10 
6 8 
5 7 
4 6 
3 4 
2 3 
1 1 
0 0 
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EXPRESIÓN ESCRITA 
 

ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

 
 

Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével 
történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes 
szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok 
segítségével 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 
szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

 
 

Első feladat 
A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

Tartalom és szöveghossz 5  
Formai jegyek és hangnem  3  
Nyelvhelyesség 5  
Összesen 13  

 
2. Amennyiben a dolgozat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is  

0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó kevesebbet vagy többet ír a megadott 

szöveghossznál. 
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
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Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom és szöveghossz 

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

A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott szituáció-
ban lényeges információkat. Egyes vizsgafeladatoknál a tartalom értékelésénél a segédanyag 
tartalmi információi is irányadóak lehetnek. Ekkor azt is figyelembe kell venni, hogy a vizsgázó 
írásműve nem tartalmaz-e sokkal kevesebb információt, mint az a segédanyag alapján várható 
lenne. Amennyiben azonban a feladat nem tartalmaz erre vonatkozó utasítást, akkor nem 
kérhető számon a vizsgázón az összes segédanyagban megjelenő információra való reagálás. 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek 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 megfele-
lőnek, 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 min-
den lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő.  
Az adott irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizs-
gázó anyanyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett  
a vizsgázó azt adja meg, hogy negyedikes). 

Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra 
kell rákérdeznie. Ebben az esetben a megfelelő kérdés feltevése azt jelenti, hogy a vizsgázó 
megfelelően fejtette ki az adott szempontot. 

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 szem-
pont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény érté-
kelésekor is.  

A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket a Tartalom szempontnál nem lehet érté-
kelni. Ez vonatkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezet-
ben használt szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi teljesít-
mény értékelésekor is. El kell fogadni azonban az olyan szövegrészeket, amelyeket a vizsgázó 
a segédanyagból vett át és jó nyelvi környezetben használ. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A dolgozatot akkor is 
a megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem szemé-
lyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír vagy 
önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 

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

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.  
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Amennyiben a vizsgázó törekedett a levélforma betartására, azaz kísérletet tett a levél-
forma minimális megtartására (van elfogadható megszólítás és aláírás), a dolgozat nem érté-
kelhető 0 ponttal. 0 pont akkor jár, ha hiányzik vagy nem elfogadható a megszólítás és/vagy 
az aláírás, illetve ha a vizsgázó nem levelet írt. Elfogadhatónak tekinthető minden olyan meg-
szólítás és elköszönés, ami „emlékeztet” a helyes formákra.  

A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél 
helyesnek számítanak.  

Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes ugyan, de nem illenek 
egymáshoz, akkor mindkettő csak elfogadhatónak tekinthető. Nem fogadható el az aláírás ab-
ban az esetben, ha ellentmond a levél tartalmának és/vagy hangnemének. 
 
Félhivatalos levél esetén fejléc a belső címzéssel pl.: 
       Señor Antonio Pérez 
  Director 
       Curso de idiomas 
  Zaragoza  
(a levél bal felső sarkában). 
 
Megszólítás 
Helyes megszólítások pl.:  

Estimado/estimada…..: 
Muy Señor mío: 
Muy Sres. míos: 
Apreciado señor: 
Excelentísimo señor: 
Querido/querida…..: 
Cariño: 

 
Dátum   
Helyes dátum: Budapest, 17 de abril de 2003. –  a levél jobb felső sarkában 
Elfogadható dátum:  Budapest, 17. 04. 2003. –  a levél jobb felső sarkában 
 
Elköszönés 
Helyes elköszönés pl.:  
      Saludos cordiales, 
      Quedo a su disposición y le saludo atentamente, 
      En espera de sus noticias les saludo atentamente, 
                 Un saludo afectuoso, 
      Un abrazo, 
      Un fuerte abrazo, 
      Un beso, 
       
Aláírás 
Helyes aláírás pl.:  

     Ana Nagy 
     Anita 
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Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 

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

a közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek, 
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás nor-

máinak. 
 

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

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

Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el  
a vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe venni. 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg  
a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 

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

Tartalom 

A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a szempont 
sorszámának megadásával: 

1    (bekarikázott szám)  =  teljesített tartalmi szempont, 
 √2 (hiányjel és szám)     =  nem tárgyalt tartalmi szempont, 
 3– (szám és mínuszjel)   =  nem megfelelően kifejtett, vagy nyelvi okok miatt nem 

érthető, 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.  
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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 = értelemzavaró lexikai hiba,  
G   = nyelvtani (grammatikai) hiba,  
ÉG = értelemzavaró 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. 
 
Értékelési skála (1. feladat) 
 
Tartalom és szöveghossz 
 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó megfelelően dol-
gozta ki a témát, és elérte  
a megadott szövegmennyi-
séget (50–80 szó). 

A vizsgázó általában megfe-
lelően tárgyalta a témát, és 
legalább 40–49 szó hosszú-
ságú szöveget hozott létre. 

A vizsgázó csak részben 
megfelelően tárgyalta a té-
mát, és/vagy a létrehozott 
szöveg 40 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem megfelelően 
tárgyalta a témát, és/vagy  
a létrehozott szöveg nagyon 
rövid.  Az alkotott szöveg 
hossza nem haladja meg  
a 30 szót.  
vagy: 
A vizsgázó más témáról ír. 

Formai jegyek és hangnem 
 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg formai jegyei teljesen 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési szándék-
nak és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 
Helyes a megszólítás, az alá-
írás, a dátum és az elköszönés. 

A szöveg formai jegyei 
nagyjából megfelelnek a 
szövegfajtának, hangneme a 
közlési szándéknak és/vagy 
a címzetthez való viszony-
nak. 
Van helyes megszólítás és 
aláírás, valamint elfogadható 
dátum és elköszönés. 

A szöveg formai jegyei még 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési szándék-
nak és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 
Van helyes vagy elfogadható 
megszólítás és aláírás.  
A vizsgázó törekedett a levél-
forma betartására. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a cím-
zetthez való viszonynak. 
Hiányzik vagy nem elfogad-
ható a megszólítás és/vagy 
az aláírás. 
A vizsgázó nem törekedett 
a levélforma betartására.

 
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
 

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

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

A szövegben sok hiba fordul 
elő, a hibák néhány ponton 
nehezítik a megértést. 

A szöveg a nyelvi hibák miatt 
nem érthető. 

 
 



 

írásbeli vizsga 1012 19 / 23 2011. október 26. 

Spanyol nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
 

Második feladat 

A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

Tartalom  5  
Szövegalkotás 5  
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvtan, helyesírás 5  
Összesen 20  

 
2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető  

a többi szempont alapján, azaz 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 megfelelően tárgyalta-e azokat,  
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat. 
 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha  
a vizsgázó kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, 
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, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott 
irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó anya-
nyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt közöl.  

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 szem-
pont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelé-
sekor is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás 
szempontoknál. 

Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, és jó nyelvi környe-
zetben használja azt, az adott irányító szempontot teljesítettnek kell tekinteni. A rossz nyelvi 
környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempont kifejtése nem fogadható el. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A dolgozatot akkor is 
a megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem sze-
mélyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír 
vagy önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 
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Szövegalkotás 

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

kötőszók, névmások). 
 

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

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha 
törekszik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi szö-
veget hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon kezdi, nem 
mondható el az általa létrehozott szövegről, hogy abban a mondatok szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos szerkezetű egyszerű mondatokat ír, nem 
kaphatja meg a maximális pontszámot. 

Szókincs, kifejezésmód 

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

a közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  
a 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 érvé-
nyes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  

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

E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg  
a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 

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 a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy igét helytelen vonzattal használ (pl. ir en), ezt a hibát 
csak a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 
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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 szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 
  
Javítási jelrendszer 

Tartalom 
A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a szempont 
sorszámának megadásával: 

4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel és szám)    = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
2–  (szám és mínuszjel) = nem megfelelően kifejtett vagy nyelvi okok miatt nem érthető,  

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

Szövegalkotás 

A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is.  

Szókincs, kifejezésmód 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
L   = lexikai hiba,  
ÉL = értelemzavaró 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. 

 
A szövegben használt jelek: 

__________ (aláhúzás)         = lexikai hiba, 
__________ i (aláhúzás és i) = ismétlődő lexikai hiba. 

 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 

Nyelvtan, helyesírás 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
G   = nyelvtani (grammatikai) hiba,  
ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba,  
É    = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet el-
dönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 

H   = helyesírási hiba. 
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A szövegben használt jelek: 

_________ (aláhúzás)  = nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel)                   = hiányzik egy szó, 

nyíl                 = szórendi hiba, 
aláhúzás + i                  = ismétlődő hiba. 
                      i 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Értékelési skála (2. feladat) 

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

A vizsgázó öt irányító szem-
pontot dolgozott ki megfele-
lően.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósítot-
ta meg, és elérte a megadott 
szövegmennyiséget  
(100–120 szó). 

A vizsgázó négy vagy három 
irányító szempontot dolgozott 
ki megfelelően, a többit pedig 
csak részben vagy egyáltalán 
nem.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfelelően 
valósította meg, és legalább 
70–99 szó hosszúságú 
szöveget hozott létre. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki megfele-
lően, a többit pedig csak rész-
ben vagy egyáltalán nem.  
vagy: 
A vizsgázó egy irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, és van még olyan irányító 
szempont, amelyet részben 
tárgyalt. 
vagy:  
A vizsgázó legalább négy irá-
nyító szempontot tárgyalt 
részben. 
 

A kommunikációs célokat 
részben valósította meg, 
és/vagy a létrehozott szöveg 
70 szónál rövidebb.

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően és nem tárgyalta  
a többi szempontot. 
vagy: 
A vizsgázó három vagy annál 
kevesebb irányító szempontot 
tárgyalt részben. 
 

Alapvető kommunikációs cél-
ját nem éri el. 
vagy: 
A vizsgázó más témáról írt. 
vagy: 
Az alkotott szöveg hossza 
nem haladja meg az 50 szót. 

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

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése lo-
gikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A vizsgázó megfelelő nyelvi 
eszközök használatával valódi 
szöveget hoz létre.  
A mondatok szervesen kap-
csolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
többnyire logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A vizsgázó törekszik arra,  
hogy valódi szöveget hozzon 
létre. 
A mondatok többnyire szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem minde-
nütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és befejezés. 
A szövegszerűség csak 
nyomokban fedezhető fel. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
 

A szöveg tagolatlan és átte-
kinthetetlen. 
Az írásmű izolált mondatok 
halmazából áll. 
Az írásmű annyira rövid, hogy 
szövegként nem értékelhető. 

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

A szöveget a témának és  
a közlési szándéknak 
megfelelő  szókincs  jellemzi. 
Néhol nem megfelelő a szó-
használat, ez azonban csak kis 
mértékben nehezíti a monda-
nivaló megértését. 
 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
Többször nem megfelelő  
a szóhasználat, ami néha 
nehezíti a mondanivaló 
megértését. 
A szókincs korlátai miatt 
többször előfordulhat szóis-
métlés. 

A szöveget egyszerű szókincs 
jellemzi.  
Sokszor nem megfelelő a szó-
használat, ami helyenként je-
lentősen nehezíti és/vagy 
akadályozza a mondanivaló 
megértését. 
Sok a szóismétlés. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen akadályozza  
a szöveg megértését. 

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

A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerű nyelv-
tani struktúrákat. 
A szöveg kevés nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) 
hibát tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést nem be-
folyásolják. 

A vizsgázó több hibával hasz-
nálja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) hi-
bát tartalmaz, amelyek azon-
ban a megértést nem befolyá-
solják, és/vagy kevés, a meg-
értést nehezítő hiba jellemzi a 
dolgozatot. 

A vizsgázó csak a legegysze-
rűbb nyelvtani struktúrákat 
használja. 
A szöveg sok olyan nyelvi 
(mondattan, alaktan, helyes-
írás) hibát tartalmaz, amelyek 
a megértést nem befolyásol-
ják, valamint több, a megér-
tést jelentősen nehezítő nyelvi 
hiba fordul elő benne.

A szöveg a nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hibák 
miatt nem érthető. 

 



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

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


