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Fontos tudnivalók 

A gyakorlati feladatsor megoldásához 180 perc áll rendelkezésére. 

A vizsgán használható eszközök: a vizsgázó számára kijelölt számítógép, papír, toll, ceruza, 
vonalzó, lepecsételt jegyzetlap. 

A feladatlap belső oldalain és a jegyzetlapon készíthet jegyzeteket, ezeket a vizsga végén be 
kell adni, de tartalmukat nem fogják értékelni. 

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. 

Felhívjuk a figyelmet a gyakori (10 percenkénti) mentésre, és feltétlenül javasoljuk a men-
tést minden esetben, mielőtt egy másik feladatba kezd. 

Vizsgadolgozatát a nevével megegyező nevű vizsgakönyvtárba kell mentenie! Ellenőrizze, 
hogy ez a könyvtár elérhető-e, ha nem, még a vizsga elején jelezze a felügyelő tanárnak! 

Munkáit a vizsgakönyvtárába mentse, és a vizsga végén ellenőrizze, hogy minden megoldás 
a megadott könyvtárban van-e, mert csak ezek értékelésére van lehetőség! Ellenőrizze, hogy a 
beadandó állományok olvashatók-e, mert a nem megnyitható állományok értékelése nem le-
hetséges! 

A forrásfájlokat a vizsgakönyvtárban találja.  

Javasoljuk, hogy a feladatokat először olvassa végig, utána egyenként oldja meg az egyes 
részfeladatokat! 

Amennyiben számítógépével műszaki probléma van, jelezze a felügyelő tanárnak! A jelzés 
ténye és a megállapított hiba jegyzőkönyvezésre kerül. A kiesett idővel a vizsga ideje hosz-
szabb lesz. Amennyiben a hiba mégsem számítógépes eredetű, a javító tanár értékeléskor kö-
teles figyelembe venni a jegyzőkönyv esetleírását. (A rendszergazda nem segítheti a vizsgázót 
a dolgozat elkészítésében.) 

A vizsga végén a feladatlap első oldalán Önnek fel kell tüntetnie a vizsgakönyvtárban és 
alkönyvtáraiban található, Ön által előállított és beadott fájlok számát, illetve azok ne-
vét. A vizsga végeztével addig ne távozzon, amíg ezt meg nem tette, és a felügyelő tanárnak 
ezt be nem mutatta! 
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1. Recept 

Egy magazin új receptsorozatot kíván indítani. Ehhez kell terveket készíteni. A receptek 
fűzhető A5-ös lapokon lesznek. Készítse el a Palócleves receptlapját a minta és a források 
segítségével. 

A feladat során a következő állományokkal dolgozzon: paloc.jpg, leves.txt. Munká-
ját palocleves néven a szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában mentse! 

1. A receptlap A5-ös méretű legyen, a margóit (fent, lent, jobbra, balra) állítsa 0,6 cm-esre! 

2. A receptlapon négy színt használjon; ezek a téglavörös, lazacszín, sárga és fehér. A színek 
alkalmazását a következő táblázat tartalmazza: 

Téglavörös RGB (200, 70, 36) A háttér színe 

Lazacszín RGB (252, 147, 99) 
A belső alakzat kitöltő színe 
A körök kitöltő színe 
Az oldalszegély színe 

Sárga RGB (255, 255, 0) Betűszín 

Fehér RGB (255, 255, 255) A belső alakzat keretének színe 
A körök vonalának színe 

3. A háttér színét állítsa be a táblázatban megadottak szerint! (Az is megfelelő, ha csak a 
margók által határolt terület háttérszínét állítja be.) 

4. Állítson be szegélyt az oldal körül, ami a táblázatban megadott színű és 1–2 pont közötti 
vastagságú! 

5. A belső téglalapot rajzolja meg a szövegszerkesztő program segítségével! Az alakzat 
17,5 cm magas, 11 cm széles legyen! A kerete 1,5 pontos, és a táblázatban megadott szí-
nű! Az alakzatot úgy helyezze el az oldalon, hogy a bal margótól 1,9 cm-re, a felső mar-
gótól 1,6 cm-re legyen! 

6. A recept szövegét a leves.txt fájl tartalmazza. Illessze be az étel nevét a mintán látható 
helyre! A betűméretét állítsa 14 pontosra, majd helyezze középre! Állítson be 12 pontos 
(0,42 cm) térközt a bekezdés elé! 

7. A recept szövegében 12 és 10 pontos betűméretet használjon! A betűtípus egységesen 
Times New Roman vagy Nimbus Roman legyen! 

8. A „Hozzávalók” és az „Elkészítés” szövegeknél állítson be térközöket a szöveg többi ré-
szétől való elkülönítésre! Tegye aláhúzottá ezeket a szövegeket! 

9. A hozzávalók felsorolásánál a pontosvesszőket cserélje bekezdésvége jelekre! Minden 
bekezdést húzzon be 0,3 cm-rel, és állítson be 0,5 pontos ritkított betűközt! 

10. Az étel elkészítésére vonatkozó utasításokat leíró részt tegye sorkizárttá! 

11. A tápanyagértéket és az elkészítési időt leíró bekezdéseket 12 pontos (0,42 cm) térközzel 
különítse el a többi szövegtől! 

12. Szúrja be a paloc.jpg képet a receptbe, a méretét csökkentse az eredeti nagyság 
60%-ára a méretarányok megtartásával! A képet úgy helyezze, hogy a bal lapszéltől 
10 cm-re, a felső lapszéltől pedig 2,5 cm-re legyen! 

13. Készítsen két kis kört a megadott színekkel! A körök átmérője 0,55 cm legyen! Az elhe-
lyezésnél a távolságokat úgy állítsa be, hogy a bal lapszéltől 1,3 cm-re, a felső lapszéltől 
pedig 7,6 és 14,6 cm-re legyenek a körvonalak! 
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14.  A felső kör fölé a minta alapján írja be és formázza a „Levesek” szót! A betűméretet állít-
sa 18 pontosra, a betűstílus legyen kiskapitális! Ügyeljen arra, hogy a szó végén lévő „K” 
betű ne lógjon túl a belső alakzat felső oldalán! 

 
 

 

40 pont 
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2. Érzékelés, észlelés 

Érzékeink sokszor megcsalnak bennünket. A következőkben egy ilyen, érzékcsalódással 
kapcsolatos feladatot kell megoldania. 

A feladat során a következő állományokkal kell dolgoznia: vonalak.gif, serleg.gif, 
hermann.jpg. 

1. Készítse el a mintán látható hering.gif képet a vonalak.gif állományból tükrözés és 
másolás segítségével! A kép méretét ne változtassa meg! 

2. A képen vízszintesen haladó két egyenes piros színű legyen! Az elkészült képet ne felejtse 
el menteni a hering.gif állományba! 

 
3. Készítse el a következő ábrákon látható képeket 200×180 képpont méretben a  

serleg.gif állományból kitöltés segítségével! 

4. A kitöltésnél fekete színt alkalmazzon! A bal oldali 
ábra alapján elkészült képet mentse rubin1.jpg né-
ven, a jobb oldali alapján készült képet pedig  
rubin2.jpg néven! 

Az elkészült képek felhasználásával készítsen prezentációt! 

5. Hozzon létre egy 4 diából álló bemutatót, és mentse erzekel néven a prezentációkészítő 
program alapértelmezett formátumában! A diák háttérszíne legyen világosbarnás 
RGB (234, 163, 84) kódú, a diákon megjelenő szöveg színe pedig fehér 
RGB (255, 255, 255) kódú! 

6. A bemutató címének írja be az első diára az „Érzékelés, észlelés” szöveget! 

7. A további diákon a következő elrendezést alkalmazza: a dia címe legyen 42-es méretű, 
alatta a dia közepére helyezze a képet! A kép alatti szövegdoboz és a benne lévő szöveg 
legyen középre rendezett, a szöveg 28-as betűméretű! 

8. A második dia címének írja be a „Laterális gátlás Hermann rács” szöveget! Szúrja be a 
hermann.jpg képet a diára! A képet helyezze el a megadottaknak megfelelően! 

9. A kép alatt megjelenő szöveg a következő legyen: „Számolja meg, hány fekete pontot lát 
a képen!”! 

10. A harmadik dia címe legyen „Hering vonalak”! A cím alatt a hering.gif képet jelenítse 
meg! (Ha nem készült el a hering.gif kép, akkor a vonalak.gif állományt illessze 
be a diára!) 
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11. A kép alatti szövegnek írja be a „A két piros vonal görbe vagy egyenes?” kérdést! 

12. Az utolsó diánál a cím „Figura és háttér Rubin serleg” legyen! Alá szúrja be a  
rubin1.jpg és rubin2.jpg képet! (Ha nem rendelkezik a két állománnyal, akkor a 
serleg.gif állományt illessze be mindkét kép helyére!) A képeket függőlegesen igazít-
sa a dia közepére! A két kép egymás mellett a dia középvonalától azonos távolságra jelen-
jen meg! A kép alá írja a „Két emberi arc vagy egy serleg?” kérdést! 

13. Állítson be automatikus vetítést a bemutató diáira! A diák 5 másodpercenként jelenjenek 
meg egymás után! 

 

  

  

15 pont 
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3. Vasúttörténet 

A mellékelt vasuttort.txt állomány a magyarországi vasúthálózat kialakulásának kez-
deteiről, a gőzvasút fénykoráról szól. A feladat megoldásához használja a lovasut.jpg és 
mozd1846.jpg képeket! 

1. Készítsen vasuttort.html néven weblapot! A weboldal háttérszíne silver (#C0C0C0 
kódú szín), a szöveg színe maroon (#800000 kódú szín) legyen! 

2. A vasuttort.txt állomány szövegét jelenítse meg a weboldalon! Szükség esetén ala-
kítsa ki és/vagy távolítsa el a felesleges bekezdéseket, és igazítsa balra a szöveget! 

3. Az első bekezdés, „A vasút évszázada” legyen egyes szintű címsor, középre igazítva! A 
böngésző keretén megjelenő cím is ez legyen! 

4. A második bekezdést a mintának megfelelően sortöréssel alakítsa ki! A hivatkozás az idé-
zett weblapra mutasson! 

5. A szöveg három fejezetet tartalmaz. A fejezetcímek: „Az első lépések”, „Kossuth és  
Széchenyi a közlekedésért”, „A gőzmozdony nagy korszaka”. Legyenek ezek a címek ket-
tes szintű címsorok! 

6. Az első fejezet elé írja ki a címeket, alakítsa felsorolássá és tegyen rá oldalon belüli hivat-
kozásokat, amelyek a megfelelő fejezetekre mutatnak! 

7. A „Hazánk első valóban…” és az ezt követő bekezdést helyezze el egy kétcellás táblázat 
bal oldali cellájában! A másik cellába illessze be a lovasut.jpg képet! 

8. A táblázat szélessége az ablak 100%-a, ezen belül a jobb oldali cella 300 képpont széles-
ségű legyen! A táblázatnak se és a képnek se legyen szegélye! 

9. A következő bekezdésben az „1846. július 15” és „pest–váci szakasz” szövegeket emelje 
ki félkövéren! Az „A vonal megnyitásakor…” bekezdés második mondatát alakítsa dőlt 
betűssé! 

10. Az „A vonal megnyitásakor…” és az ezt követő két bekezdést helyezze el egy – az előző-
vel teljesen megegyező formátumú – táblázatba! A jobb oldali cellába helyezze el a 
mozd1846.jpg képet! 

 
15 pont 
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Minta a Vasúttörténet feladathoz: 
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4. Népesség 

A következő feladatban a népmozgalmi adatokkal kell dolgoznia. A népmozgalmi adatok 
kifejezés alatt a férfiak és nők, valamint az élveszületések és a halálozások számát értjük. A 
tábla 1950-től 2004-ig tartalmazza a magyarországi népesség számának változásával kapcso-
latos adatokat.  

Ezeket az adatokat a megadott időszakra a tabulátorral tagolt nepesseg.txt állomány 
tartalmazza. 

Töltse be a táblázatkezelőjébe az adatokat, munkáját nepvaltozas néven a táblázatkeze-
lő alapértelmezett formátumában mentse! 
A megoldás során vegye figyelembe a következőket: 

• Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt használjon. 
• A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha egy 

részfeladatot nem sikerül megoldani, hagyja meg a félig jó megoldást, vagy számot adó kifeje-
zés helyett írjon be „100 000”-et. 

• Ha szükséges mellékszámításokat végezni, azt az N oszloptól kezdődően teheti meg. 

1. Szúrjon be egy oszlopot az „Élveszületés” oszlopa elé! Az oszlop első cellájába írja be a 
„Népesség összesen” szöveget, és a további cellákba számítsa ki a népesség számát! 

2. A „Halálozás” oszlop után (G oszlop) írja be a „Természetes gyarapodás, fogyás” szöve-
get! A G2:G56 cellákba számítsa ki az élveszületés és a halálozás számának különbségét! 

3. A H1-es cellába írja be az „Élveszületés ezer lakosra”, a I1-es cellába pedig a „Halálozás 
ezer lakosra” szöveget! Határozza meg a H2:H56-os cellákba az élveszületések számát 
ezer lakosra viszonyítva! Hasonlóan a I2:I56-os cellákba számítsa ki a halálozások számát 
ezer lakosra viszonyítva! Mindegyik számításnál a kapott értékeket kerekítse két 
tizedesjegyre függvény segítségével! 

4. A K2:K56 cellákba számítsa ki a férfiak arányát a teljes lakosságra nézve! Az L2:L56 
cellákba pedig határozza meg a nők arányát a teljes lakosságra nézve! A kiszámított érté-
keket százalékos formátumban két tizedesjeggyel jelenítse meg! 

5. Készítse el az alábbi segédtáblázatot a B59:G64 területen! A mintán látható szövegeket 
írja be a B59, B60, B61, B63, B64-es cellákba, és soronként egyesítse a B-től az F oszlopig 
a cellákat! A szövegeket igazítsa balra! 

 
6. Adja meg függvény segítségével a G59-es cellába, hogy hány évben fogyott a népesség az 

éves adatok alapján! (A népesség akkor fogy, ha a halálozások száma nagyobb az 
élveszületésekénél.) 

7. Határozza meg függvény segítségével, hogy melyik évben volt legnagyobb a természetes 
fogyás! A kapott évszámot a G60-as cellába írja ki! 
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8. Számítsa ki a G61-es cellába, hogy mekkora volt a legkisebb eltérés a vizsgált évek során 
a nők és férfiak száma között! 

9. A G64-es cellába függvény segítségével adja meg, hogy a G63-as cellába beírt évben 
mennyi volt az élveszületések száma! Ha a G63-as cellába beírt szám nem 1950 és 2004 
közötti, akkor a G64-es cellába a „Nincs adat” szöveget jelenítse meg! 

10. Formázza a táblázatot a minta alapján! A táblázat szegélyezése során az első sor aljára 
állítson dupla vonalat; a G és H oszlop közé pedig vastag függőleges vonalat! A számokra 
állítson be ezres tagolást! A számított mezők legyenek dőltek és zöld színűek! 

 
11. Készítsen oszlopdiagramot, mely az utolsó tíz év élveszületéseinek és a halálozásainak 

számát szemlélteti! A diagramnak ne legyen háttérszíne. A halálozás értékeit feketével, a 
születésekét piros színnel jelenítse meg! A diagram felirata: „Halálozások és születések 
1995-2004” legyen! A diagramhoz tartozzon jelmagyarázat! 

 
30 pont 
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5. Vízállás 

A folyók vízállását évszázadok óta rendszeresen mérik. Az alábbi adatbázis a Duna és Ti-
sza folyókon 2000 és 2004 között mért vízállásokat tartalmazza. 

1. Készítsen új adatbázist vizallas néven! A mellékelt tabulátorral tagolt viz.txt állo-
mányt importálja az adatbázisba meres néven! Az állomány első sora a mezőneveket tar-
talmazza! A meres táblához adjon hozzá id néven egyedi azonosítót! A létrehozás során 
állítsa be a megfelelő típusokat és kulcsot!  

Tábla: 
meres (datum, vizallas, varos, folyo) 

id A mérés azonosítója (számláló), ez a kulcs 
datum A mérés dátuma (dátum) 
vizallas A mért érték cm egységben (szám) 
varos A település, ahol a vízállást mérték (szöveg) 
folyo A folyó neve, amelyen a vízállást mérték (szöveg) 

A következő feladatok megoldásánál a lekérdezéseket és a jelentést a zárójelben olvasható 
néven mentse! Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésben pontosan a kívánt mezők szerepeljenek! 

2. Adja meg lekérdezés segítségével, hogy 2002 szilveszterén (2002. 12. 31.) az egyes tele-
püléseken milyen vízállást mértek! A lekérdezés a város nevét és a vízállást jelenítse meg! 
(2szilveszter) 

3. Lekérdezés segítségével jelenítse meg, hogy mely városok szerepelnek az adatbázisban! A 
városok nevét rendezze ábécé sorrendbe, és mindegyik csak egyszer jelenjen meg! 
(3varosok) 

4. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy a Tiszán hány alkalommal mértek 9 méternél 
nagyobb vízállást! (4meter9) 

5. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy Budapesten a legmagasabb vízállást mely 
napon mérték! (5budapest) 

6. Az adatbázisban nyilvántartott legmagasabb vízállás 928 cm. Készítsen lekérdezést, amely 
megadja, hogy ezzel egy napon a Duna mentén melyik településen milyen vízállást mér-
tek! (6cm928) 

7. Készítsen jelentést, amely város, azon belül hónap szerint csoportosítva jeleníti meg a 
dátumot és a hozzá tartozó vízállást! (7havi) 

 
 

20 pont 
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Maximális 
pontszám 

Elért 
pontszám 

Szövegszerkesztés 
1. Recept 40  

Prezentáció és grafika 
2. Érzékelés, észlelés 15  

Weblapkészítés 
3. Vasúttörténet 15  

Táblázatkezelés 
4. Népesség 30  

Adatbázis-kezelés 
5. Vízállás 20  

ÖSSZESEN 120  
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 Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 



<<
  /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


