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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 mentést 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 
lehetséges! 

A forrásfájlokat a vizsgakönyvtárban találja. 

Azon programok esetén, melyek nem támogatják a cm-es méretmegadást, az 1 cm = 40 px 
átváltást használhatja. 

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 
hosszabb lesz. Amennyiben a hiba mégsem számítógépes eredetű, a javító tanár értékeléskor 
köteles figyelembe venni a jegyzőkönyv esetleírását. (A rendszergazda nem segítheti a vizs-
gázót a dolgozat elkészítésében.) 

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

A vonalkódokat már régóta ismerjük. A kétdimenziós vonalkódok azonban egy számsoro-
zatnál sokkal több információt tudnak hordozni. A következő feladatban az egyik legnépsze-
rűbb kétdimenziós vonalkódról, a QR-kódról kell egy ismertetőt elkészítenie a minta és a le-
írás alapján. 

A feladat során a következő állományokkal dolgozzon: qrforras.txt, 2d_code.gif, 
data_matrix.gif, maxi_code.gif, pdf417.gif, qr_code.gif, qr_link.png és 
vasarlas.png! Munkáját qrismerteto néven a szövegszerkesztő alapértelmezett 
formátumában mentse! 

1. Töltse be az ismertető szövegét az UTF-8 kódolású qrforras.txt állományból! 

2. Az elkészített dokumentum ne tartalmazzon felesleges szóközöket és üres bekezdéseket! 

3. Az ismertető A4-es, álló formátumú legyen, a felső és alsó margóját 1,7 cm-esre, a jobb és 
bal margóját pedig 2,5 cm-esre állítsa! 

4. Az ismertető teljes szövegében Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípust 
használjon! A dokumentum szövegében 11 pontos betűméretet használjon, ha a feladat 
nem kéri másként! 

5. Az ismertető címe legyen 18 pontos betűméretű, az alcímek 14 pontos betűméretűek, 
a táblázatban és a táblázat alatti egy sorban 10 pontos betűméretet használjon! 

6. A cím és az alcímek félkövér stílusúak legyenek a minta szerint! Biztosítsa, hogy 
a „Szabványosítás” alcím új oldalra kerüljön! 

7. A teljes szövegben szimpla sorközt, és a táblázat, valamint a címek kivételével sorkizárt 
igazítást alkalmazzon! 

8. A címet és az alcímeket igazítsa és formázza a mintának megfelelően! A cím után 
18 pontos térközt, az alcímek előtt 12 pontos, utána 6 pontos térközt állítson be! A további 
bekezdések előtt és után ne legyen térköz, ahol a feladat másként nem kéri! 

9. A cím utáni bekezdésben a „QR-kód” szöveg első előfordulására állítson be lábjegyzet 
hivatkozást! A lábjegyzetnél gépelje be a ”Nevét az angol Quick Response (gyors válasz) 
rövidítéséből kapta, egyszerre utalva a gyors visszafejtési sebességre, és a felhasználó által 
igényelt gyors reakcióra.” szöveget! A betűtípus és betűméret beállítása maradhat a 
szövegszerkesztő program által használt alapértelmezett érték. 

10. A cím utáni első bekezdéshez szúrja be a qr_link.png képet, és igazítsa balra 
a mintának megfelelően! A képet méretezze át 2 cm × 2 cm-es méretűre! 

11. A címet követő bekezdés után illessze be a 2d_code.gif képet, és igazítsa középre! 

12. A „Tulajdonságai” alcím alatti két bekezdés után egy tabulátorokkal tagolt szövegrész 
van, ezt alakítsa át egy 6 oszlopos, 9 soros táblázattá! A táblázat 15 cm széles legyen! 
A táblázatot igazítsa középre! 

13. A táblázat első két oszlopának sorait a minta szerint vonja össze! A „Kapacitás” szó 
írásirányát állítsa a mintának megfelelően! A „Kapacitás” melletti négy sor magasságát 
állítsa 0,5 cm-re! 

14. Szúrjon be az első sor alá egy sort, és a megfelelő cellákba illessze be rendre 
a qr_code.gif, pdf417.gif, data_matrix.gif és maxi_code.gif képeket! 
A képeket igazítsa függőlegesen lentre és vízszintesen középre! 
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15. Az első két sor kivételével a teljes táblázatban a szövegek függőlegesen legyenek középre 
igazítva! A szöveg vízszintes igazítását a minta alapján végezze! 

16. A táblázat első sorának minta szerinti celláiban állítson be világoskék háttérszínt! Az első 
sorban és az első oszlopban alkalmazzon félkövér betűstílust! A táblázatot a minta szerint 
szegélyezze! 

17.  A táblázat alá gépelje be a „2D kódok összehasonlítása” szöveget! A szöveget állítsa dőlt 
stílusúvá, és igazítsa középre! Elé állítson be 6 pontos térközt! 

18. A mintán is látható bekezdéseknél állítson be felsorolást! A felsorolás jele 0,5 cm-nél „!” 
legyen! A felsorolások szövege a margótól 1,3 cm-re kezdődjön! Az egyes felsorolások 
után 6 pontos térköz legyen! 

19. Az utolsó bekezdés alá szúrja be a vasarlas.png képet! A kép szélességét az arányok 
megtartása mellett állítsa 10 cm-re, és a képet igazítsa középre! 

 
Minta: 

40 pont 
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2. Kemping 

Az idegenforgalom és a vendéglátás sikeréhez nélkülözhetetlen a hirdetés. Készítsen egy 
kirakati bemutatót, amely egy kemping legfontosabb információit mutatja be! A következő 
állományokat használja fel a bemutató elkészítéséhez: kempszov.txt, ikon1.png, 
ikon2.png, …, ikon8.png! 

1. Készítsen 5 diából álló bemutatót a minta és a leírás alapján! Munkáját mentse kemping 
néven a bemutatókészítő alapértelmezett formátumában! 

2. Az ötoldalas bemutatón a következő beállításokat végezze el: 

a. A diák háttere sárga RGB(246, 226, 123) kódú, a szöveg pedig sötétzöld 
RGB(0, 70, 0) kódú szín legyen! 

b. A diákon használjon Arial (Nimbus Sans) betűtípust, és – ahol a feladat más-
ként nem kéri – a minta szerinti kétféle betűméretet: 46 és 30 pontosat! 

c. A címek kiskapitális vagy nagybetűs megjelenésűek, és balra igazítottak  
legyenek! 

3. A diák szövegét a minta alapján gépelje be, vagy az UTF-8 kódolású kempszov.txt 
fájlból másolja át! 

4. Az első diára a mintán látható sátrat ábrázoló logót készítse el! 

a. A rajzon kétféle színt használjon: a dia hátterének megfelelő sárgát, és 
RGB(0, 176, 80) kódú zöldet! 

b. A lekerekített sarkú téglalap 14×17 cm méretű, kitöltés nélküli, és a szegélye 
13 pont vastagságú legyen! 

c. A sátrat ábrázoló szegély nélküli, egyenlő szárú háromszöget befoglaló 
téglalap 9×12 cm méretű legyen! A sátor ajtaja 2,5×4 cm méretű, sárga, 
szegély nélküli téglalap legyen, amelyet igazítson a háromszöghöz képest 
függőlegesen alulra és vízszintesen középre! 

d. A háromszög tetején lévő két vonal legyen 5 pontos vastagságú, hosszuk 
tetszőleges! Ügyeljen arra, hogy ezek illeszkedjenek a háromszöghöz a minta 
szerint, vagyis az oldalak folytatásai legyenek! 

e. A sátor háromszögét, valamint az ajtót ábrázoló téglalapot és a két rudazatot 
ábrázoló vonalat foglalja csoportba, és igazítsa a lekerekített sarkú téglalap 
közepére! 

f. A sátor fölé – egy ahhoz képest középre igazított szövegdobozba – készítse el 
a „HULLÁM KEMPING” feliratot! A szöveg Arial (Nimbus Sans) betűtípusú, 
26 pontos méretű, félkövér stílusú és a szövegdobozhoz képest vízszintesen 
középre igazított legyen! 

5. A következő négy dia jobb felső sarkában az első dián elkészített logó felirat nélkül 
jelenjen meg arányosan 5 cm szélességűre kicsinyítve! Ha nem tudta elkészíteni az első 
dián a képet, akkor dolgozzon a potsator.png képpel! 
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6. A harmadik dián a felsorolás alatt a szolgáltatásokat jelölő ikonok jelenjenek meg! 

a. A nyolc ikon képét az ikon1.png, …, ikon8.png állományokból szúrja be, 
és emelkedő számsorrendben helyezze el! 

b. Az ikonok egymáshoz képest függőlegesen középen és vízszintesen egyenle-
tesen elosztva a dia alján jelenjenek meg! 

7. A harmadik dián készítsen animációt úgy, hogy a szolgáltatások nevei egymás után 
automatikusan ússzanak be balról jobbra! 

8. A negyedik diára az ártáblázatot szegély nélküli, sárga vagy átlátszó kitöltésű táblázatban 
készítse el! Az oszlopszélességeket úgy állítsa be, hogy sortörés ne legyen a cellákban! 
A táblázat első sorában félkövér betűstílust alkalmazzon! 

9. Az ötödik dián az utolsó bekezdés nem része a felsorolásnak. Ezt a szöveget helyezze 
külön szövegdobozba a mintának megfelelően! Formázza a mintán látható szövegrészeket 
félkövér betűstílusúvá! 

10. Állítsa be, hogy a diavetítés automatikusan elölről újrainduljon az utolsó dia megjelenítése 
után! A diák 3 másodpercenként váltsák egymást, kivéve a 3. diát, amely 9 másodpercig 
legyen látható! 

 
Minta: 

 
1. dia 2. dia 3. dia 

 

4. dia 
 

5. dia 

30 pont 
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3. Útvonal 

Egy egész napos biciklitúrára indulva érdemes az útvonalat részletesen megtervezni. 

A Siófok és Szekszárd közötti kiránduláshoz az útvonalat térképekről és útvonaltervező 
programok adataiból jelöljük ki. A forrásállományban rendelkezésre állnak az érintett telepü-
lések nevei, azon belül az utca- és útnevek, a szükséges irányváltások és a távolságok. 

Táblázatkezelő program segítségével oldja meg a következő feladatokat! 
A megoldás során vegye figyelembe a következőket! 

• Segédszámításokat, kiegészítő adatokat a J oszloptól jobbra vehet fel. 
• Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon, 

hogy az alapadatok módosítása esetén is a kívánt eredményeket kapja! 
• A számításokat úgy végezze el, hogy helyes eredményt kapjon, ha az A:D oszlopokat egy 

másik túra adataival töltjük ki legfeljebb a táblázat 130. soráig.  
• A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. 

Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, 
ahogy van, vagy írjon be egy valószínűnek tűnő eredményt, és azzal dolgozzon tovább! Így 
ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is. 

1. Töltse be a tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású bicikliut.txt szövegfájlt 
a táblázatkezelőbe az A1-es cellától kezdődően! Munkáját utvonal néven mentse el 
a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában! 

2. A táblázat B oszlopában az egyes útvonal szakaszokhoz tartozó irányváltások találhatók. 
Az üres cellákba helyezze el az „egyenesen” szót! 

3. A D oszlopban az egyes útszakaszok távolsága van méterben. Ezeket jelenítse meg  
az E oszlopban kilométerbe átváltva! 

4. Az egyes útszakaszok azok hosszától függő átlagsebességgel tehetők meg. A figyelembe 
vehető távolság-sebesség kategóriákat a H6:I11 tartomány tartalmazza. Számítsa ki  
az F oszlopban az egyes útszakaszok megtételéhez szükséges időt úgy, hogy az útszakasz 
kilométerben mért hosszát ossza el az útszakaszhoz tartozó átlagsebességgel! 

5. Az I1 cellában függvény segítségével határozza meg az A oszlop alapján, hogy a túra 
során hány településen tekerhetünk át! 

6. Az I2 cellában képlet segítségével határozza meg a biciklitúra hosszát kilométerben! 

7. A túra során pihenőkre is szükség van. Az I3 cellában számítsa ki, hogy hány órát terve-
zünk pihenésre fordítani, ha minden megtett 25 km után átlagosan fél órát célszerű pi-
henni! 

8. Az I4 cellában határozza meg a terv szerinti utazási időt, amely a szakaszok megtételéhez 
szükséges idők és pihenőidők összege! 

9. Az I14:I18 cellákban másolható képlettel határozza meg az útvonal során javasolt irány-
váltások számát (beleértve az egyenesen továbbhaladást is)! 
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10. Formázza a táblázatot az alábbi leírás és a minta szerint: 

a. A H1-es cella tartalmát formázza a minta szerint! 

b. A H és az I oszlop celláit igazítsa vízszintesen középre, az első sor celláit 
függőlegesen is!  

c. Az első sorban található oszlopneveket és a H, illetve az I oszlopban a minta 
szerinti szövegeket állítsa félkövér betűstílusúra! 

d. A D, az E és az F oszlopban található számértékek a minta szerinti 
mértékegységgel és tizedesjeggyel jelenjenek meg! 

e. Az I2:I4 tartományban a számított értékeknek állítson be minta szerinti 
mértékegységet és két tizedesjegyet! 

f. Az A1:F130 tartomány celláit belülről vékony, kívülről vastag vonallal 
szegélyezze! Az első sort alulról is keretezze vastag vonallal! A többi adatot ne 
szegélyezze! 

11. Készítsen oszlopdiagramot külön munkalapra, mely a szekszárdi útszakaszok megtételé-
hez szükséges menetidőket ábrázolja! 

a. A vízszintes tengelyen az érintett útszakaszok neve (Hely) jelenjen meg! 

b. Az oszlopok színe legyen zöld, kivétel a leghosszabb menetidőhöz tartozóé, 
amit állítson pirosra! A diagramnak ne legyen jelmagyarázata! 

c. A diagram címe legyen „Szekszárdi útszakaszok menetideje”! 

 
Minta: 

 

 

30 pont 
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4. Tanösvény 

A tanösvény kijelölt, jelzéssel ellátott tematikus túraútvonal, amelyen megismerhetők  
az érintett terület természeti értékei és kulturális öröksége. A Magyar Nemzeti Park 
Igazgatóságok által kialakított tanösvények adatai állnak rendelkezésre az ut.txt, 
a telepules.txt és az np.txt állományokban. 

1. Készítsen új adatbázist tanosveny néven! A mellékelt állományokat (ut.txt, 
telepules.txt és np.txt) importálja az adatbázisba a fájlnévvel azonos táblaneveken 
(ut, telepules, np)! Az állományok tabulátorral tagolt, UTF-8 kódolású szövegfájlok,  
az első soruk a mezőneveket tartalmazzák. Az ut táblához adjon hozzá azon néven egyedi 
azonosítót! A létrehozás során állítsa be a megfelelő típusokat és a kulcsokat! 

Tábla: 
ut (azon, nev, hossz, allomas, ido, vezetes, telepulesid) 

azon a tanösvény azonosítója (számláló), ez a kulcs 
nev a tanösvény neve (szöveg) 
hossz az útvonal hossza kilométerben (szám) 
allomas az útvonalon lévő állomások száma (szám) 
ido az útvonal bejárásához tervezett idő órában (szám) 
vezetes a tanösvényen van-e idegenvezetés (logikai) 
telepulesid a település azonosítója, amelyhez a tanösvény tartozik (szám) 

telepules (id, nev, npid) 
id a település azonosítója (szám), ez a kulcs 
nev a település neve (szöveg) 
npid a nemzeti park igazgatóság azonosítója, amelyhez a település tartozik 

(szám) 

np (id, nev) 
id a nemzeti park igazgatóság azonosítója (szám), ez a kulcs 
nev a nemzeti park igazgatóság neve (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, 
felesleges mezőt ne jelenítsen meg! 

2. Készítsen lekérdezést, amely ábécérendben jeleníti meg a 10 kilométernél hosszabb tan-
ösvények nevét! (2hosszu) 
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3. A legtöbb útvonalat oktatási célból alakították ki, így nevükben szerepel a „tan” szócska. 
Azonban van néhány kivétel. Lekérdezés segítségével jelenítse meg azoknak az útvona-
laknak a nevét, amelyekben nem szerepel a „tan” szócska! (3kivetel) 

4. Lekérdezés segítségével írassa ki annak a nemzeti park igazgatóságnak a nevét, amelyhez 
a legkevesebb tanösvény tartozik! Az igazgatóság nevét és hozzá tartozó tanösvények 
számát adja meg! (4keves) 

5. Lekérdezés segítségével listázza ki azoknak a településeknek a nevét, amelyekhez egynél 
több tanösvény tartozik! A listát a darabszám szerint csökkenően, a települések nevével 
együtt jelenítse meg! (5tobb) 

6. Lekérdezés segítségével listázza ki az „Aggtelek”-kel azonos nemzeti park igazgatósághoz 
tartozó tanösvények nevét, településük nevét és bejárásuk idejét! (6aggtelek) 

7. Hosszabb és elmélyültebb sétát igényelnek azok a tanösvények, amelyekhez túravezetőt is 
felkérnek, és emellett vagy hosszabbak 5 km-nél, vagy tíznél több állomásuk van. 
Készítsen jelentést ezek nevéről, hosszáról és az állomások számáról hosszuk szerint 
csökkenő sorrendben! A jelentést a megfelelő mezőket tartalmazó lekérdezéssel vagy 
ideiglenes táblával készítse elő! (7komoly) 

 

Forrás: 

1. QR-kód 

http://2d-code.co.uk/tesco-qr-code-store/ 
http://www.qrcode.com/aboutqr-e.html 
http://hu.wikipedia.org/wiki/QR-kód 

2. Kemping 

http://www.tavirozsakemping.hu/ 

4. Tanösvény 

http://www.nemzetipark.gov.hu/tanosvenyek 

20 pont 
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maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

Szövegszerkesztés 
1. QR-kód 40  

Prezentáció, grafika és weblapkészítés 
2. Kemping 30  

Táblázatkezelés 
3. Útvonal 30  

Adatbázis-kezelés 
4. Tanösvény 20  

A gyakorlati vizsgarész pontszáma 120  
    
    
    
    
      
  javító tanár 

 
 
   Dátum:  ................................................. 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

 

elért 
pontszám 

egész 
számra 

kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

 
Szövegszerkesztés      
Prezentáció, grafika és weblapkészítés      
Táblázatkezelés      
Adatbázis-kezelés      
    
    
    

javító tanár   jegyző 
 
 
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


