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Informatika — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Bevezetés 
A feladatok értékelése a javítási-értékelési útmutatóban megadott pontozás szerint történik. 
A javítási útmutatóban a nagyobb logikai egységek szerinti pontokat a keretezett részben 
találja. A keretezés nélküli sorokban egyrészt a pontok bontása található, másrészt utalásokat 
talál arra nézve, hogy milyen esetekben adható, illetve nem adható meg az aktuális pont. 

Az egységes értékelés érdekében kérjük, hogy ne térjen el az útmutató pontozásától! A pontok 
a javítási útmutatóban megadotthoz képest nem bonthatók tovább. Amennyiben egy feladatra 
több megoldás érkezik, a legtöbb pontot érő változatot értékelje! Többszörös jó megoldá-
sokért nem adható többletpont. 

Az útmutató végén található az értékelőlap, amely csak az értékelési egységek pontszámát 
tartalmazza. Minden vizsgadolgozathoz ki kell tölteni egy-egy értékelőlapot, és mellékelni 
kell a vizsgadolgozathoz (a vizsgázó feladatlapjához). Ezt kapja kézbe a vizsgázó a dolgozat 
megtekintésekor. Az egyes feladatokra adott összpontszámot, a vizsgán elért pontot 
a vizsgadolgozat utolsó oldalára is – a megfelelő helyekre – be kell írni. 

Kérjük, hogy a későbbi feldolgozás érdekében töltse ki a megoldáshoz mellékelt elektronikus 
pontozótáblázatot is. 
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1. Energiacella 
Az autó grafika 2 pont
Az eauto.png rajzot arányosan 1,0±0,01 cm magasságúra 
kicsinyítette (a szélessége 1,91±0,01 cm), vagy azt a szöveges 
dokumentumban beállította és kiskocsi.png néven mentette 1 pont 
Az autó kerekei feketék 1 pont 
A fájl mentése energiacella néven a szövegszerkesztő program saját 
formátumában, és a dokumentumban a lapméret A4-es, tájolása álló 1 pont
A pont csak akkor jár, ha a dokumentum megfelelő 
karakterkódolással tartalmazza az energiaforras.txt 
állomány szövegét és nincs üres bekezdés benne.  
Az oldal margói 1 pont
A bal, a jobb, az alsó 2,2 cm és a felső margó pedig 3 cm (vagy 
a szoftvernek megfelelően 1,5 cm és az élőfej magassága 
1 cm).  
A dokumentum szövegének javítása 1 pont
A dokumentumban nincs felesleges szóköz, és a „Celsius-
fokra” szöveget „°C-ra” rövidítésre cserélte.  
A lábjegyzet elkészítése 2 pont
A forrásállomány kapcsos zárójelben lévő szövege 
lábjegyzetben van, és az eredeti helyen a szöveg és a kapcsos 
zárójel nem szerepel 1 pont 
A név utolsó karakteréhez rendelte a megfelelő lábjegyzetet, 
amelyet „*”-gal jelölt, és a lábjegyzet szövege 10 pontos 
karakterméretű, dőlt stílusú 1 pont 
A szöveg általános formázása 3 pont
A szöveg karakterei, a lábjegyzetben és a táblázatban is, Times 
New Roman (Nimbus Roman) betűtípusúak, és a 
dokumentumban a szövegtörzs 13 pontos betűméretű 1 pont 
A dokumentumban a sorköz egyszeres, a bekezdések 
sorkizártak és a dokumentumban elválasztást alkalmazott 1 pont 
A bekezdések után a térköz 6 pontos, ahol mást nem kért 
a feladat. A bekezdések 0,5 cm első sor behúzásúak, kivéve 
a táblázat celláit, a címeket, a szerző nevét és az utánuk 
következő bekezdéseket 1 pont 
A pontok akkor is járnak, ha legfeljebb 1 bekezdés formázása 
hibás, illetve ha csak a mintán is látható bekezdésekre állította 
be a behúzásokat.  
Az élőfej elkészítése 4 pont
Beszúrta a bal margóhoz az oldalszámot 1 pont  
A középső tabulátornál a kiskocsi.png kép van 1 pont  
A jobb oldali margónál vagy tabulátornál a „Kerékvilág” 
kifejezés van és az élőfejben a betűméret 20 pontos 1 pont  
A pont akkor is jár, ha a tabulátorok a program alapértelmezett 
pozíciójában maradtak.   
Az élőfej dupla vonallal alulról szegélyezett a szövegtükör 
teljes szélességében, és a vonal vastagsága 1,0 és 2,0 pont 
közötti 1 pont  
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A cím és az alcím formázása 2 pont
A cím félkövér betűstílusú, 28 pontos betűméretű 1 pont 
Az alcím 20 pontos betűméretű, és biztosította, hogy egy 
oldalra kerül az azt követő bekezdéssel 1 pont 
A cím utáni két bekezdés formázása 3 pont
Az első bekezdés és a szerző neve félkövér betűstílusú 1 pont 
A szerző neve a bal és a jobb margó közötti vonallal 
szegélyezett 1 pont 
A szerző neve fölött a vonal közelebb van és vastagabb, alatta 
távolabb van és vékonyabb 1 pont 
A kép elhelyezése és formázása 2 pont
A vizgoz.jpg kép a minta szerinti bekezdés mellett jobbra 
igazítva van, vékony fekete szegéllyel 1 pont 
A kép magassága 5,00 ±0,01 cm az oldalarányokat megtartva 1 pont 
A táblázat kialakítása és formázása 7 pont
A táblázat négysoros, egyoszlopos  1 pont 
A táblázat szélessége 6 cm és vékony fekete vonallal 
szegélyezett 1 pont  
A cellák margója fent, lent 0,10±0,01 cm, valamint bal és jobb 
oldalon 0,20±0,01 cm 1 pont  
Az első cella magassága 1 cm, benne a szöveg függőlegesen 
középre igazított és a cella háttere szürke 1 pont 
Az első cella szövege 16 pontos betűméretű, kiskapitális 
betűstílusú és a szövegszíne fehér 1 pont  
A táblázat celláiban, az első kivételével, a szöveg 10 pontos 
betűméretű, és a harmadik, negyedik cellában a bekezdések 
első szava és az azt követő kettőspont félkövér betűstílusú 1 pont  
A bekezdések előtt és után nincs térköz, és a 2.-4. cella 
sorkizárt igazítású 1 pont  
Nyilak a táblázat harmadik és negyedik cellájában 2 pont

− a cellában fekete nyíl alakzat van 
− a nyíl balra igazított és szöveggel körbefolyatott 
− a nyíl befoglaló téglalapja 0,6 cm magas és 0,4 cm 

széles méretű 
− a nyíl jó irányba mutat   

A felsorolt beállítások közül három jó az egyik cellában 1 pont  
Mind a négy beállítás jó mind a két cellában 1 pont 
Összesen: 30 pont
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2. Érettségi eredmények 
Az adatok betöltése és a fájl mentése kiertekelt néven 1 pont
Az eredmenyek.txt állomány teljes tartalmát elhelyezte 
az A1-es cellától kiindulva és az adatok helyesen megjelennek.  
Az érettségi összpontszámának meghatározása 1 pont
Az F2:F1165 cellákba helyesen határozta meg képlet 
segítségével az írásbelin és a szóbelin elért pontok összegét.  
Például: 
F2-es cellában: =M2+P2  
Az érettségin elért százalékos teljesítmény kiszámítása 1 pont
Az E2:E1165 cellákba helyesen határozta meg képlet 
segítségével az érettségizők eredményét százalékban kifejezve.  
A pont csak akkor jár, ha a százalékos érték kiszámításához 
a képletben az R2 és az S2 cellák értékeit felhasználta.  
Például: 
E2-es cellában: =F2/(R$2+S$2)  
Az érettségi érdemjegyek meghatározása 1 pont
A D2:D1165 cellákba helyesen határozta meg képlet 
segítségével az érettségizők érdemjegyét.  
Például: 
D2-es cellában: =FKERES(E2;U$2:V$6;2;IGAZ)  
A szakközépiskolás és a gimnazista érettségizők létszáma 1 pont
Mindkét létszámot helyesen határozta meg képlet segítségével 
a megadott cellákba.  
A pont akkor is jár, ha nem másolható képlettel számította ki 
a két cellában az eredményt.  
Például: 
S10-es cellában: =DARABTELI(B$2:B$1165;R10) 
S11-es cellában: =DARABTELI(B$2:B$1165;R11)  
A szakközépiskolás és a gimnazista érettségizők átlaga 2 pont
Legalább az egyik átlagot helyesen határozta meg képlet 
segítségével a megadott cellába 1 pont 
Mindkét átlagot helyesen határozta meg képlet segítségével 
a megadott cellába 1 pont 
A pontok akkor is járnak, ha nem másolható képlet 
segítségével számította ki a két cellába az eredményt.  
Például: 
T10-es cellában: =ÁTLAGHA(B$2:B$1165;R10;F$2:F$1165) 
T11-es cellában: =ÁTLAGHA(B$2:B$1165;R11;F$2:F$1165)  
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A szakközépiskolások és gimnazisták által elért legjobb eredmény 2 pont
Legalább az egyik legjobb elért eredményt helyesen határozta 
meg képlet segítségével a megadott cellába 1 pont 
Mindkét legjobb elért eredményt helyesen határozta meg képlet 
segítségével a megadott cellába 1 pont 
Például: 
U10-es cellában: =AB.MAX(A1:P1165;6;Z2:Z3) 
U11-es cellában: =AB.MAX(A1:P1165;6;Z4:Z5) 
A Z2:Z5 cellákban a vizsgázók képzési típusára vonatkozó 
szűrési kritériumok találhatók.  
Jegyek megoszlása nemek szerint 2 pont
Legalább egy jegy esetén helyesen határozta meg a férfiak és 
nők darabszámát 1 pont 
A férfiak és a nők esetén minden jegy darabszámát helyesen 
határozta meg 1 pont 
Például: 
S15-ös cellában: 
=DARABHATÖBB($C$2:$C$1165;S$14;$D$2:$D$1165;$R15) 

vagy 
S15-ös cellában: =AB.DARAB(A1:P1165;1;AA8:AB9) 
Az AA8:AB9 cellákban a férfi vizsgázókra vonatkozó szűrési 
kritériumtartomány található. 
T15-ös cellában: =DARABTELI(D2:D1165;R15)-S15  
Diagram készítése 2 pont
Létrehozott egy oszlopdiagramot a jegyek nemenkénti 
megoszlásáról, és azt a munkalapon helyezte el az R21:X42-es 
tartományban 1 pont 
A diagram címe helyes, és van jelmagyarázat 1 pont 
Táblázat formázása 2 pont

• az első sor címeinek írásiránya a mintának megfelelő 
• az A1:P1165 tartomány cellái vékony vonallal 

szegélyezettek 
• az A1:P1165 tartomány celláinak tartalma vízszintesen 

középre igazított 
• a számított értékek félkövér, dőlt betűstílusúak 
• a számított értékek vörös betűszínűek 
• az E oszlop értékei százalék formátumban jelennek meg

A felsorolt hat beállításból legalább három helyes 1 pont 
A felsorolt beállítások mindegyike helyes 1 pont 
Összesen: 15 pont
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3. Könyvtári másolás 
Az adatbázis létrehozása 3 pont
Az adatbázis létrehozása konyvtar néven, és a táblák 
importálása megtörtént 1 pont 
A pont nem adható meg, ha az adatbázis kódolása hibás.  
A megadott mezők a megfelelő típussal szerepelnek 1 pont 
A táblákban beállította a megadott mezőket kulcsként 1 pont 
Minden lekérdezésben pontosan a kívánt mezők szerepelnek 1 pont
A pont jár akkor is, ha a 8. lekérdezésben felesleges mezőt is 
megjelenített.  
A pont nem adható meg, ha 4 feladatnál kevesebbet oldott meg 
a vizsgázó.  
2med lekérdezés 2 pont
Helyesen szűr a kar nevére, és a két táblát helyesen kapcsolja 1 pont 
A hallgató neve szerint rendezett 1 pont 
Például: 

SELECT hallgato.nev 
FROM hallgato, kar 
WHERE hallgato.karid=kar.id 
 AND kar.nev="MED" 
ORDER BY hallgato.nev;  

3csomag lekérdezés 2 pont
Összegezte a lapok számát 1 pont 
Helyesen határozta meg a csomagok számát 1 pont 
A pont jár akkor is, ha a csomagok számát nem egészként 
jelenítette meg  
Például: 

SELECT SUM(lap)/500 As csomag 
FROM masolas;  

4unnep lekérdezés 4 pont
Helyesen szűr az időintervallumra 1 pont 
Helyesen szűr a karokra, közöttük VAGY kapcsolat van 1 pont 
Mindhárom táblát használja, közöttük a kapcsolat helyes és 
a teljes szűrési kifejezés helyes 1 pont 
Minden hallgató nevét pontosan egyszer jeleníti meg 1 pont 
Például: 

SELECT DISTINCT hallgato.nev 
FROM kar, hallgato, masolas 
WHERE kar.id=hallgato.karid 
 AND hallgato.id=masolas.hallgatoid 
 AND datum BETWEEN #24/12/2012# AND #01/01/2013# 
 AND (kar.nev="PPK" OR kar.nev="TKK"); 
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5tobb lekérdezés 4 pont
Csoportosított a hallgató és a másolás dátuma szerint 1 pont 
Megszámlálta a másolási igényeket 1 pont 
Helyesen szűr a másolási igények számára 1 pont 
Minden hallgatót pontosan egyszer jelenít meg, a használt 
táblák kapcsolata helyes 1 pont 
Például: 

SELECT DISTINCT hallgato.nev 
FROM hallgato, masolas 
WHERE hallgato.id=masolas.hallgatoid 
GROUP BY hallgato.nev, masolas.datum 
HAVING COUNT(masolas.id)>2; 

6utoljara lekérdezés 2 pont
Csoportosított a hallgató szerint, és hallgatónként a legutolsó 
dátumot jelenítette meg 1 pont 
Helyesen szűr az informatikai karra, és a használt táblák 
közötti kapcsolat helyes 1 pont 
Például: 

SELECT hallgato.nev, MAX(masolas.datum) 
FROM kar, hallgato, masolas 
WHERE kar.id=hallgato.karid 
 AND hallgato.id=masolas.hallgatoid 
 AND kar.nev="IK" 
GROUP BY hallgato.nev;  

7eszes lekérdezés 5 pont
Az al- vagy segédlekérdezésben helyesen szűr Eszes Albertre, 
valamint a felhasznált táblák kapcsolata helyes 1 pont 
Az al- vagy segédlekérdezésben meghatározta a legkorábbi 
dátumot 1 pont 
A főlekérdezésben az al- vagy segédlekérdezésben 
meghatározott dátumra szűr 1 pont 
A főlekérdezésben kizárta Eszes Albertet a megjelenített 
hallgatók sorából, valamint a felhasznált táblák kapcsolata 
helyes 1 pont 
Minden hallgatót pontosan egyszer jelenít meg 1 pont 
Például: 

SELECT DISTINCT hallgato.nev 
FROM hallgato, masolas 
WHERE hallgato.id=masolas.hallgatoid 
 AND hallgato.nev<>"Eszes Albert" 
 AND masolas.datum=(SELECT MIN(datum) 
  FROM hallgato, masolas 
  WHERE hallgato.id=masolas.hallgatoid 
   AND hallgato.nev="Eszes Albert"); 

vagy 
7seged: 

SELECT TOP 1 datum 
FROM hallgato, masolas 
WHERE hallgato.id=masolas.hallgatoid 
 AND hallgato.nev="Eszes Albert" 
ORDER BY datum; 

7eszes: 
SELECT hallgato.nev 
FROM hallgato, masolas, [7seged] 
WHERE hallgato.id=masolas.hallgatoid 
 AND hallgato.nev<>"Eszes Albert" 
 AND masolas.datum=[7seged].datum 
GROUP BY hallgato.nev; 
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8eddig lekérdezés 4 pont
A lap és az oldal szorzatával meghatározta egy másolás értékét 1 pont 
A hallgató szerint csoportosított, valamint a lap és oldal 
szorzatát összegezte 1 pont 
Helyesen szűr az ösztöndíjas hallgatókra, valamint a használt 
táblák kapcsolata helyes 1 pont 
A hallgató azonosítóját hallgatoid, az összes nyomtatási 
költséget pedig osszesen mezőnévvel jeleníti meg 1 pont 
Például: 

SELECT hallgatoid, SUM(lap*oldal) AS osszesen 
FROM masolas, hallgato 
WHERE masolas.hallgatoid=hallgato.id 
 AND osztondijas 
GROUP BY hallgatoid; 

9nem lekérdezés 3 pont
Az al- vagy segédlekérdezésben meghatározta azokat 
a hallgatókat, akik a szolgáltatást igénybe vették; vagy –
 a hallgato és masolás táblák megfelelő kapcsolása esetén – 
a hiányzó előfordulásra szűr 1 pont 
A főlekérdezéshez helyesen kapcsolta az al- vagy 
segédlekérdezést, meghatározva a hallgatókat, akik nem vették 
igénybe a szolgáltatást; vagy a hallgato és masolás táblákat 
megfelelően kapcsolta (a lekérdezésbe belekerült a hallgato 
tábla minden rekordja és a másolás tábla azon rekordjai, ahol 
a hallgatoid azonos) 2 pont 
A pont nem bontható.  
Például: 

SELECT nev 
FROM hallgato 
WHERE hallgato.id NOT IN (SELECT hallgatoid 
 FROM masolas); 

vagy 
SELECT hallgato.nev 
FROM hallgato LEFT JOIN masolas ON hallgato.id = 
 masolas.hallgatoid 
WHERE masolas.hallgatoid is Null;  

Összesen: 30 pont
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4. Expedíció 
A beadott program csak abban az esetben értékelhető, ha van a választott programozási 

környezetnek megfelelő forrásállomány, és az tartalmazza a részfeladat megoldásához tartozó 
forráskódot. 

A pontozás során futási hibás vagy részlegesen jó megoldás is értékelendő. 
A részpontszám jár, ha a kódnak az adott elemnél feltüntetett megfelelő részlete hibátlan. 
A kiírásért ékezethelyességtől függetlenül is járnak a pontok. 

Létezik a program radio néven, és az szintaktikailag helyes 1 pont
A pont csak akkor jár, ha a név pontos, és fordítási hibát nem 
tartalmaz a program.  
A program hibamentesen futtatható 1 pont
Üzenetek a képernyőn 2 pont
Van olyan képernyőre írást igénylő feladat, amelynél 
megjelenítette a feladat sorszámát és – ha kellett – utalt  
a felhasználótól bekért tartalomra 1 pont 
Minden képernyőre írást igénylő megoldott feladatnál 
megjelenítette a sorszámot, és amennyiben a 7. feladatot is 
megoldotta, ott utalt a beolvasandó tartalomra 1 pont 
Az előző pont csak akkor jár, ha legalább 4 sorszámozott 
feladatot megoldott.  
A bemeneti állomány feldolgozása és az adatok tárolása 4 pont
Megnyitotta a megadott fájlt beolvasás előtt 1 pont 
Egy sorpárt helyesen beolvasott 1 pont 
Beolvasta az összes adatot 1 pont 
Eltárolta az összes adatot 1 pont 
Az utolsó 2 pont jár akkor is, ha az adatokat nem tárolta el, de 
legalább két feladatot megoldott. 
Az utolsó 2 pont csak akkor adható meg, ha a feladat 
kitűzésének megfelelő, tetszőleges hosszúságú (maximum 
220 sorpárból álló) állományt helyesen kezel.  
Rögzítők megjelenítése 2 pont
Helyesen írta ki a képernyőre az első üzenet rögzítőjét 1 pont 
Helyesen írta ki a képernyőre az utolsó üzenet rögzítőjét 1 pont 
A „farkas” karaktersorozatot tartalmazó üzenetek adatainak 
megjelenítése 5 pont
Egy üzenetről helyesen dönti el, hogy tartalmazza-e a „farkas” 
karaktersorozatot 2 pont 
Egy „farkas” karaktersort tartalmazó üzenet esetén helyesen 
megjelenítette a kívánt adatokat 1 pont 
A pont nem adható meg, ha a megjelenítés nem vizsgálat 
eredménye.  
Minden üzenetet helyesen vizsgált 1 pont 
Minden „farkas” karaktersort tartalmazó üzenet esetén 
helyesen megjelenítette a kívánt adatokat 1 pont 
Az utolsó két pont nem adható, ha más adatsort is 
megjelenített.  
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Statisztika készítése 7 pont
Egy napra vonatkozóan helyesen határozta meg a rögzítések 
számát 1 pont 
Minden napra vonatkozóan helyesen határozta meg a 
rögzítések számát 2 pont 
A pont nem bontható.  
A pont jár akkor is, ha itt csak azokkal a napokkal foglalkozott, 
amikor volt rögzítés.  
A statisztika egy sorát a minta szerinti szöveggel és helyes 
tartalommal jelenítette meg 1 pont 
A pont jár akkor is, ha határoló karakterként nem szóközt 
alkalmazott.  
A megjelenítés tartalmilag teljes egészében helyes 1 pont 
A pont jár a napok sorrendjétől, a megjelenített szövegtől és 
az alkalmazott elválasztó karaktertől függetlenül.  
A pont nem adható meg, ha a 0 értékű napok nem szerepelnek  
A meghatározott adatokat a napsorszámok sorrendjében 
jelenítette meg 1 pont 
A pont jár hibás meghatározott értékek esetén is.  
A megjelenítés sorrendileg, tartalmilag és formailag teljes 
egészében helyes 1 pont 
Az adaas.txt fájl elkészítése 7 pont
Létrehozta az adaas.txt fájlt és írt a fájlba 1 pont 
Legalább két rögzítést felhasznált egy nap üzenetének 
helyreállításához 1 pont 
A pont nem adható hibás feldolgozás esetén.  
Az összes rögzítést felhasználta egy nap üzenetének 
helyreállításához 1 pont 
A pont nem adható, ha a helyreállított üzenet nem helyes.  
Minden üzenetet helyreállított a rögzítések alapján 2 pont 
A pont nem bontható.  
Az előállított üzeneteteket a napok sorrendjében jelenítette meg 
a fájlban 1 pont 
A pont jár akkor is, ha az előállított üzenetek nem helyesek.  
Minden üzenet helyesen és helyes sorrendben került a fájlba 1 pont 
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A szame függvény elkészítése 7 pont
Készített függvényt szame néven, ami szintaktikai hibáktól 
mentes, és pontosan az algoritmusban szereplő változókat 
használja (a nyelv sajátosságainak figyelembevételével) 1 pont 
A függvény az előírt típusú paraméterrel rendelkezik, valamint 
kimenet típusa a nyelv sajátosságainak megfelelő 1 pont 
A leírásban szereplő ciklust – a nyelv sajátosságainak 
figyelembe vételével – helyesen fogalmazta meg 2 pont 
A pont nem bontható.  
A pont nem adható meg, ha nem a megadott algoritmust 
kódolta.  
A leírásban szereplő elágazást helyesen fogalmazta meg 2 pont 
A pont nem bontható.  
A pont nem adható meg, ha nem a megadott algoritmust 
kódolta.  
A függvény által meghatározott érték helyes 1 pont 
Egy adatsor feldolgozása 9 pont
Beolvasta egy nap és egy rádióamatőr sorszámát 1 pont 
Meghatározta az adott naphoz és rádióamatőrhöz tartozó 
üzenetet 1 pont 
Megjelenítette a megfelelő szöveget, ha nem volt ilyen üzenet 1 pont 
Meghatározta, hogy az első „szó” szám-e 1 pont 
Meghatározta, hogy a második „szó” szám-e 1 pont 
Az előző két pont jár akkor is, ha a feladatot nem a szame 
függvény segítségével oldotta meg.  
Az előző két pont jár akkor is, ha a vizsgálatot az átalakítással 
együtt végezte el.  
Ha szükséges, az első „szót” számmá alakította 1 pont 
Ha szükséges, a második „szót” számmá alakította 1 pont 
A számmá alakítás akkor szükséges, ha mindkét „szó” szám. 
Egyéb esetekben a számmá alakítás nem hiba.  
Megjelenítette a megfigyelt egyedek számát 1 pont 
A pont nem adható meg, ha a szöveg nem felel meg 
a mintának.  
Ha nem volt megfigyelt egyed, vagy számuk nem állapítható 
meg, a „Nincs információ” szöveget jelenítette meg 1 pont 
A pont nem adható meg, ha más esetben is megjelenítette 
az üzenetet.  
Összesen: 45 pont
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Forrás: 

1. Energiacella 

Boros Jenő: Hazugság a tiszta autó?, Népszabadság, 2014. december 3., szerda 
http://nol.hu/tud-tech/okoloditas-a-tiszta-auto-1502183 
http://nol.hu/data/cikk/1/50/21/83/cikk_1502183/214-000_905913741B2D77CF1BADE611A5BA183586235713-nol.jpg 

2. Érettségi eredmények 

www.ketszintu.hu/publicstat.php 
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1. Energiacella 

Az autó grafika 2 pont 

A fájl mentése energiacella néven a szövegszerkesztő 
program saját formátumában, és a dokumentumban  
a lapméret A4-es, tájolása álló 

1 pont 

Az oldal margói 1 pont 

A dokumentum szövegének javítása 1 pont 

A lábjegyzet elkészítése 2 pont 

A szöveg általános formázása 3 pont 

Az élőfej elkészítése 4 pont 

A cím és az alcím formázása 2 pont 

A cím utáni két bekezdés formázása 3 pont 

A kép elhelyezése és formázása 2 pont 

A táblázat kialakítása és formázása 7 pont 

Nyilak a táblázat harmadik és negyedik cellájában 2 pont 

Összesen: 30 pont 

2. Érettségi eredmények 

Az adatok betöltése és a fájl mentése kiertekelt néven 1 pont 

Az érettségi összpontszámának meghatározása 1 pont 

Az érettségin elért százalékos teljesítmény kiszámítása 1 pont 

Az érettségi érdemjegyek meghatározása 1 pont 

A szakközépiskolás és a gimnazista érettségizők létszáma 1 pont 

A szakközépiskolás és a gimnazista érettségizők átlaga 2 pont 

A szakközépiskolások és gimnazisták által elért legjobb 
eredmény 

2 pont 

Jegyek megoszlása nemek szerint 2 pont 

Diagram készítése 2 pont 

Táblázat formázása 2 pont 

Összesen: 15 pont 
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3. Könyvtári másolás 

Az adatbázis létrehozása 3 pont 

Minden lekérdezésben pontosan a kívánt mezők szerepelnek 1 pont 

2med lekérdezés 2 pont 

3csomag lekérdezés 2 pont 

4unnep lekérdezés 4 pont 

5tobb lekérdezés 4 pont 

6utoljara lekérdezés 2 pont 

7eszes lekérdezés 5 pont 

8eddig lekérdezés 4 pont 

9nem lekérdezés 3 pont 

Összesen: 30 pont 

4. Expedíció 

Létezik a program radio néven, és az szintaktikailag helyes 1 pont 

A program hibamentesen futtatható 1 pont 

Üzenetek a képernyőn 2 pont 

A bemeneti állomány feldolgozása és az adatok tárolása 4 pont 

Rögzítők megjelenítése 2 pont 

A „farkas” karaktersorozatot tartalmazó üzenetek adatainak 
megjelenítése 

5 pont 

Statisztika készítése 7 pont 

Az adaas.txt fájl elkészítése 7 pont 

A szame függvény elkészítése 7 pont 

Egy adatsor feldolgozása 9 pont 

Összesen: 45 pont 

 



<<
  /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


