
За Ана Иванова (код)

София, 02/12/2021 

Уважаема госпожице Ана Иванова (код),

  Пред Вас е докладът с Вашите резултати от "Маджелано Университа". Той е съставен автоматично от 

компютър на базата на отговорите, които сте дали на въпросите и задачите от теста. Целта на този текст е 

да Ви консултира и подпомогне при избора на висше учебно заведение. Докладът е написан на лесно 

разбираем език и Вие ще можете да се ориентирате в него без чужда помощ. Разбира се, ако желаете, 

можете да обсъдите резултатите си с близки, приятели или консултант по професионално и кариерно 

ориентиране. Вероятно, когато сте попълвали "Маджелано Университа", Вие вече сте мислили какво ще 

кандидатствате или дори може би вече сте взели решение. Ако това е така, резултатите от "Маджелано 

Университа" могат да потвърдят правилността на това решение или да Ви насочат към евентуални 

проблемни моменти в него (например, ако избраната специалност не съответства на Вашите 

професионални интереси, личностен профил или профил на способностите). Ако все още не сте решили 

какво да следвате, "Маджелано Университа"  може да Ви помогне да разберете своите интереси, силни и 

слаби страни и да Ви насочи към специалност и професия, които изглеждат най-подходящи за Вас. 

Докладът се състои от четири части и нашият съвет е да ги прочетете внимателно, тъй като всяка  една от 

тях е важна за избора, който Ви предстои да направите: 

1. Профил на Вашите професионални и културни интереси ("Какви професии Ви харесват?" и "Какви 

занимания предпочитате за свободното си време?")

2. Профил на Вашите интелектуални способности ("Следване в какви специалности би Ви се удало 

най-добре?")

3. Профил на Вашите умения за учене ("Доколко умеете да учите бързо и ефективно?")

4. Профил на Вашите умения за справяне с трудни ситуации ("Доколко успешно се справяте с 

трудностите в ученето и в живота?")

На следващите страници тези профили ще бъдат представени както като текст, така и под формата на 

графики, за да можете с един поглед да обхванете своите силни и слаби страни. Във всички графики 

резултатите са представени в скали с минимална стойност 0 и максимална стойност 100 точки. 

Средната оценка е 50 точки. Оценки между 40 и 60 точки са в границите на средната норма, докато 

оценки, по-високи от 60 точки, показват, че съответното качество, способност или интерес 

представляват Ваша силна страна. Колкото повече една оценка е по-близо до максимума, толкова е 

по-ясно изразена тази силна страна. Оценки под 40 точки показват една по-скоро слаба страна. 

Изследванията сочат, че студентите, които успешно завършват дадена специалност и по-късно се 

реализират в избраната от тях професия, обикновено постигат повече от 40 точки по онези скали на 

теста, които са важни за тяхната специалност. Независимо от това, не бива да се забравя, че отделни 

резултати под 40 точки не са решаващи, защото могат да бъдат "компенсирани" от подходящи силни 

страни. Затова препоръките, които ще намерите в края на този доклад, се базират върху четирите 

профила от теста, а не върху няколко частични аспекта. Важно е също така да не забравяте, че когато 

вземате решение за следване, трябва да имате предвид не само Вашите интереси, но и Вашите 

способности и характер.
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Преди да се запознаете с Вашите резултати, бихме искали да Ви благодарим за интереса към 

"Маджелано Университа". Вярваме, че настоящият доклад ще Ви помогне да вземете едно по-правилно и 

информирано решение както по отношение на Вашето по-нататъшно образование, така и по отношение на 

професионалното Ви бъдеще. 

Забележка: Информацията в настоящия доклад е поверителна и няма да бъде предоставяна на друго лице по 

никакъв повод, освен с Вашето изрично съгласие. 
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ПРОФИЛ НА ВАШИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ И КУЛТУРНИ ИНТЕРЕСИ 

Вие сте отбелязали, че все още не сте решили какво ще следвате.

На следващите графики са представени Вашите професионални и културни интереси.
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Фиг.1 Професионални интереси

Както може би сте забелязали, Вашите интереси са насочени предимно към следните области:

Психология и управление на човешки ресурси: студенти с интереси в тази област се интересуват от 

поведението на хората в различни ситуации. За тях е привлекателно да работят като психолози, мениджъри или 

служители в звената "Човешки ресурси" или "Връзки с обществеността" на различни организации.

Финанси и стопанско управление: на студенти, които се стремят към професионална кариера в тази област, им 

допадат дейности, които изискват прецизност и систематичност. Типичните задачи , изпълнявани от 

професионалистите от тази група са: определяне на цени на стоки и услуги, контрол върху разходите и 

ефективността в компаниите, бюджетиране, счетоводство, финансов одит, изготвяне на счетоводни и 

финансови анализи и др.

Икономика и търговия: студенти с интереси в тази област се интересуват от професии, свързани с бизнеса, 

пазарите и търговията. На тях би им допаднало да работят като търговски представители или агенти , пазарни 

анализатори, бранд-мениджъри, маркетинг експерти, бизнес, финансови или данъчни консултанти и др.
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В следващата графика е представена Вашата най-обща професионална насоченост. Дори и в бъдеще 

професионалните Ви интереси да се променят, Вие най-вероятно ще запазите тази своя насоченост.  

Насоченост към работа с техника: лица с тази професионална насоченост се интересуват предимно от 

машините и технологиите. На тях им допада да контролират, управляват, ремонтират, създават или изпитват 

машини, автоматизирани системи, уреди, компютърни програми, инструменти и др. Хора с тази професионална 

насоченост обикновено предпочитат работата им да не е свързана с установяването на множество социални 

контакти.
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Фиг.2 Професионална насоченост

Легенда:
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техника
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4. Насоченост към природата 

или работа на открито

В следващата графика са представени Вашите общокултурни интереси. При тях водещата област е: 

икономиката, хуманитарните науки и социалните науки. Имайте предвид този тип интереси, когато избирате 

Вашата специализация или трябва да решите в кои избираеми дисциплини да се запишете.
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Фиг.3 Културни интереси
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ПРОФИЛ НА ВАШИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОСОБНОСТИ

По-долу е даден профил на Вашите способности. В него резултатите, които сте постигнали, са сравнени с тези 

на студенти, които вече следват в избраната от Вас специалност. Вие можете да се ориентирате в данните, 

като имате предвид две неща. Първо, ако имате средни или по-високи от средните резултати, това означава, че 

Вие разполагате с достатъчно добри интелектуални възможности, за да се справите успешно с изпитите, 

предвидени за посочената от Вас специалност. Второ, ако Вашите резултати са по-ниски от средните, това 

означава, че най-вероятно някои от изпитите в специалността, която сте избрали, сериозно ще Ви затруднят. 

От това не бива да мислите обаче, че няма да успеете да завършите успешно тази специалност. Помнете, че 

освен способностите са важни също така интересите, мотивацията, волята, стратегиите и уменията за учене и 

др. Същото нещо трябва да имате предвид и когато обмисляте каква специалност да следвате. Не поставяйте 

на първо място профила на способностите! В края на доклада ще намерите обща препоръка, която отразява 

цялостния баланс на Вашите силни и слаби страни и поради това е много по-добре пригодена да бъде в помощ 

на Вашето решение, отколкото е само профилът на способностите.

В профила са представени онези интелектуални способности, които най-често се изискват от студентите във 

висшите учебни заведения.
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Фиг.4 Профил на интелектуалните способности

Обща интелигентност: показва общото ниво на Вашите познавателни способности. Общата интелигентност е 

важна предпоставка за успеха в следването, независимо от избраната специалност.

Флуидна интелигентност: показва нивото на Вашите умения за справяне с нови или непознати проблеми, както и 

Вашата способност да разглеждате проблемите от различни перспективи.

Абстрактно мислене: показва Вашите умения да разсъждавате върху абстрактни понятия и да откривате 

логически връзки между тях. Абстрактното мислене е важно, ако сте избрали да следвате научни дисциплини, в 

които умението за интерпретация на фактите е поне толкова важно, колкото и умението за тяхното откриване и 

наблюдаване.

Езикови способности и вербален интелект: показва Вашите умения да разсъждавате върху проблеми, 

представени чрез различни езикови средства, както и Вашата способност за изразяване на своите мисли чрез 

средствата на езика.

Разбиране на текст: показва Вашите умения за откриване на явни или скрити връзки между текстове, както и за 

извеждане на правилни изводи на базата на писмено представена информация.

Математически способности: показва Вашите способности да разсъждавате и да оперирате с числа и 

математически символи.

Пространствен интелект: показва Вашите способности да откривате и да сравнявате пространствени 

отношения и да използвате тази информация за решаването на различни проблемни ситуации.

Техническо разбиране: показва Вашите умения да решавате различни технически и инженерни проблеми, 

представени като взаимоотношения между сили, връзки между движещи се елементи и др.
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ВАШАТА МОТИВАЦИЯ, СТРАТЕГИИ и УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ

В графиката по-долу са представени резултатите за Вашата мотивация, стратегии и умения за учене. Самите компетентности 

са означени с числа от 1 до 10 така, както е указано в легендата. Високите резултати (над 60 точки) показват, че даденото 

умение или стратегия е Ваша силна страна. Резултати между 40 и 60 точки са средни. Те сочат, че по тази стратегия или 

умение Вие сте приблизително толкова силни, колкото са и повечето ученици на Вашата възраст. Ниските резултати са тези 

под 40 точки- те показват, че даденото умение е Ваша слаба страна. Имайте предвид, че всички стратегии или умения, 

описани в тази секция на доклада, подлежат на развитие и в повечето случаи напредъкът по тях се отразява изключително 

благоприятно на успеха в следването.

В следващата част от доклада ще намерите кратки описания и обяснения на постигнатите от Вас резултати, както и конкретни 

указания за начините, по които можете да развиете своите умения за учене:

Управление на времето за учене: Вие сте от хората, които в повечето случаи умеят добре да планират своето време и 

обикновено не отлагат до последния момент изпълнението на задачите. Помнете, че това е действително правилната 

стратегия, която води до постигането на по-добри резултати в ученето и не предизвиква излишен стрес.

1.

Контрол над страха от изпити: както повечето хора, Вие сте склонни да се притеснявате, когато трябва да покажете своите 

знания и способности в изпитни ситуации, но не в такава степен, че това да Ви пречи да постигнете добри резултати в 

следването. Ако можете да се научите да контролирате още по-добре своята изпитна тревожност, това вероятно ще Ви 

позволи да постигнете по-добри оценки в университета.

2.

Мотивация за следване: резултатите от теста показват, че Вие по-скоро се интересувате от намирането на добра работа, 

отколкото от продължаване на образованието в някой университет. Ако все пак решите да следвате, липсата на достатъчно 

мотивация може да се отрази на успеха Ви.

3.

Анализ и преработка на информацията: резултатите от теста показват, че Вие сте си изработили навик за активно учене и се 

стремите да откривате връзките между преподавания учебен материал и знанията, с които вече разполагате. По този начин 

вероятно успявате да осмислите, разберете и систематизирате по-голямата част от новата информация още в час. Това е 

много добра стратегия за учене и тя ще Ви бъде изключително полезна по време на следването в университета.

4.

Стратегии за учене: резултатите от теста показват, че Вие понякога използвате схеми, графики или други техники за 

организиране на учебния материал. Вероятно, вече сте разбрали, че те са много ефективни и улесняват значително 

ученето. Ако имате намерения да следвате в университет, е добре да прилагате още по-често подобни техники за 

визуализиране и организиране на информацията.

5.

Ефикасност на самостоятелното учене: резултатите от теста показват, че Вие сравнително често преговаряте и 

систематизирате вече научения материал. Вероятно сте забелязали, че този начин на учене Ви помага да се подготвите 

по-бързо и ефективно за контролни работи, тестове и изпити в края на учебната година. Ако имате намерение да следвате в 

университет, ще трябва да продължите да преговаряте редовно наученото.

6.

Водене на записки: резултатите от теста показват, че Вие се стремите да си водите редовно записки в час. Ако сте решили 

да продължите образованието си в университет, трябва да продължавате да развивате това свое умение, тъй като то има 

важно значение за успехите в следването.

7.

Откриване на важните идеи: един от начините за ефективно учене се базира на умението за различаване на важната 

информация от маловажната. Резултатите от теста показват, че Вие в повечето случаи успявате да се справите с това и не 

губите прекалено много време в учене на незначителни подробности. Ако сте решили да продължите образованието си в 

университет, ще трябва още повече да развиете това свое умение.

8.

Отношение към ученето: Вашите отговори на твърденията на въпросника показват, че Вие не сте от хората, които учат 

само онези неща, които считат за интересни. Важно е да запазите същия подход към ученето и в университета, тъй като и 

по време на следването, не всички предмети ще Ви се сторят еднакво интересни.

9.

Концентрация: резултатите от теста показват, че когато учите, Вие в повечето случаи сте концентрирани и рядко се 

разсейвате. Ако сте решили да продължите образованието си в университет, е важно да запазите тази своя способност, 

защото тя е важна за постигането на добри резултати в ученето.

10.
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Фиг.5 Мотивация, стратегии и умения за учене
Легенда:

1. Управление на времето за учене

2. Контрол над страха от изпити

3. Мотивация за следване

4. Анализ и преработка на 

информацията

5. Стратегии за учене

6. Ефикасност от самостоятелното 

учене

7. Водене на записки

8. Откриване на важните идеи

9. Отношение към ученето

10. Концентрация
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КАК СЕ СПРАВЯТЕ С ТРУДНИ СИТУАЦИИ

По време на следването в университета или след това в професионалната дейност, Вие често ще се изправяте 

пред трудни или неочаквани предизвикателства. В тази част на "Маджелано Университа" можете да видите 

своите резултати за това как се справяте в подобни ситуации. Предлагаме Ви да помислите върху следните пет 

ключови компетентности:

Целенасоченост: резултатите от теста показват, че Вие, като цяло, проявявате решителност и 

целенасоченост при преодоляването на трудностите. Ако сте решили да следвате в университет, ще трябва 

още повече да развиете тези Ваши качества. Опитайте се да се научите да гледате на проблемите като на 

предизвикателства, с които трябва да се справите сами, да планирате внимателно своите стъпки и да 

бъдете настойчиви в преследването на целите си.

1.

Търсене на причинни връзки: представлява умение за откриване на причините, които пораждат дадена 

проблемна ситуация, или за оценка на последствията от едни или други действия. Тя е в основата на 

способността за извличане на поуки от собствените грешки и неуспехи или от грешките и неуспехите на 

другите. Вие сте постигнали висок резултат по скалата, което означава, че в повечето случаи успявате 

своевременно да коригирате поведението си и ефективно използвате предходния си опит за своето 

развитие и самоусъвършенстване.

2.

Приемане на критика: резултатите от теста показват, че Вие умеете да приемате конструктивно критичните 

бележки на другите. Това е много добре, тъй като, докато се учите, неизбежно ще правите и доста грешки. 

По време на следването в университета за Вас ще бъде важно да можете да използвате еднакво ефективно 

както позитивната, така и негативната обратна връзка. Така че нашият съвет е да запазите своята 

отвореност и способност за приемане на критика.

3.

Справяне с проблемите: резултатите от теста показват, че в повечето случаи, когато се сблъскате с 

някакви трудности или проблеми, Вие не се отказвате лесно, а се опитвате да ги преодолеете. За да имате 

успехи в следването, е важно да развиете още повече тази Ваша непримиримост. Дори и ако даден проблем 

Ви изглежда прекалено труден, опитайте се да си помислите какво все пак бихте могли да направите. 

Вероятно това, което ще Ви дойде на ум, ще бъдат само няколко малки стъпки към целта. Въпреки това, 

когато ги направите, често ще установите, че след тях проблемът е престанал да изглежда толкова 

нерешим, колкото Ви се е струвал в началото.

4.

Отношения с другите: резултатите от теста показват, че Вие не сте от хората, които прекалено много се 

влияят от мнението на другите и се опитват непременно да отговорят на техните очаквания. Ако сте решили 

да следвате в университет, за Вас ще бъде важно да запазите и развиете своята независимост и умения за 

водене на дискусия.

5.
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Фиг. 6 Умения за решаване на проблеми
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ПРОФИЛ НА ВАШАТА ОРИЕНТАЦИЯ За Ана Иванова (код): ОБОБЩЕНИЕ

Въз основа на Вашите резултати от "Маджелано Университа" може да се заключи, че силните Ви страни сe 

отразяват от следните характеристики:

1. Професионални интереси психология и управление на човешки ресурси, финанси и стопанско 

управление и търговия и бизнес администрация

Обща интелигентност2.

Абстрактно мислене3.

Езикови способности и вербален интелект4.

Разбиране на текст5.

Математически способности6.

Пространствен интелект7.

Техническо разбиране8.

Анализ и преработка на информацията9.

Стратегии за учене10.

Ефективност на самостоятелното учене11.

Приемане на критика12.

Търсене на причинни връзки13.

ПРЕПОРЪКА ЗА ИЗБОР НА СПЕЦИАЛНОСТ

Както сигурно ще забележите, когато прочетете този доклад, в него са представени различни ресурси, чиято 

цел да подпомогнат Вашия професионален избор и да Ви ориентират в съдържанието на различни професии, 

перспективите за реализация по тях, изискванията, които предявяват към хората, които ги упражняват, 

възможностите за професионално обучение и т.н. Опитайте се да използвате тези ресурси ефективно, за да 

намерите специалност или няколко специалности, които Ви се струват интересни и които съответстват на 

Вашите способности, професионални интереси и личностен профил.
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЛЕДВАНЕ В ДАДЕНИТЕ УНИВЕРСИТЕТСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Специалност

Химия

Икономика

Фармация

Философия

Физика и 

астрономия

Информатика

Инженерни науки

Литература

Чужди езици

Математика

Медицина

Психология

Аграрни науки и 

горско стопанство

Биология

Професионални интереси

природни науки

техника

икономика и търговия

икономика и стопанско 

управление

природни науки

техника

хуманитарни науки

изкуства

природни науки

техника

техника

математика

техника

математика

хуманитарни науки

изкуства

хуманитарни науки

чужди езици

природни науки

техника

здравни науки

природни науки

природни науки

психология, образование

екология

природни науки

природни науки

Способности

математически способности

абстрактно мислене

математически способности,

абстрактно мислене, вербален

интелект

абстрактно мислене

математически способности

абстрактно мислене езикови

способности и вербален интелект

математически способности,

абстрактно мислене, пространствен

интелект

абстрактно мислене,

пространствен интелект,

математически способности

техническо разбиране,

пространствен интелект,

математически способности

езикови способности, вербален

интелект, абстрактно мислене

езикови способности, вербален

интелект,

абстрактно мислене

математически способности

абстрактно мислене, пространствен 

интелект

математически способности,

абстрактно мислене

езикови способности, вербален нтелект,

математически способности

математически способности,

техническо разбиране

абстрактно мислене,

математически способности

Личностни качества

аналитичен, практичен,

методичен, реалист

аналитичен, практичен,

постоянстващ, подреден

аналитичен, логичен,

прецизен, отговорен

идеалист, резервиран,

интуитивен, упорит

аналитичен, постоянстващ,

подреден, логичен

аналитичен, креативен,

логичен, постоянстващ, 

упорит

практичен, упорит,

методичен, логичен

открит, чувствителен,

креативен, интуитивен

авантюристичен, 

сътрудничещ,

динамичен, общителен

аналитичен, проницателен,

логичен, подреден

контролиращ се, 

сътрудничещ,

прецизен, отзивчив

сърдечен, аналитичен,

контролиращ се, скептичен

независим, непринуден,

практичен, реалист

аналитичен, реалист,

чувствителен, прецизен
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Личностни качества

аналитичен, логичен,

интуитивен, подреден

креативен, методичен,

сътрудничещ, прецизен

креативен, динамичен, 

убедителен, спонтанен

сърдечен, открит, 

сътрудничещ, отзивчив

аналитичен, опитен, покорен, 

подреден, пунктуален

креативен, оригинален, 

независим, интуитивен

автономен, авантюристичен, 

проницателен, подреден

интуитивен, динамичен, 

верен, дързък

практичен, независим, 

дързък, чувствителен

независим, непринуден, 

практичен, реалист

автономен, динамичен, 

идеалист, убедителен

скептичен, отзивчив, 

общителен, упорит

открит, практичен, 

проницателен, уверен

проницателен, методичен, 

убедителен, сътрудничещ

практичен, авантюристичен, 

аналитичен, независим

Способности

математически способности,

езикови способности и вербален нтелект

пространствен интелект, математически 

способности,

техническо разбиране

езикови способности и вербален интелект, 

абстрактно мислене, 

пространствен интелект

езикови способности и вербален нтелект

абстрактно мислене, математически 

способности, техническо разбиране, 

пространствен интелект

езикови способности и вербален интелект, 

пространствен интелект

математически способности, 

пространствен интелект

абстрактно мислене, езикови способности 

и вербален интелект

абстрактно мислене, математически 

способности, техническо разбиране, 

пространствен интелект

математически способности, техническо 

разбиране

езикови способности и вербален интелект, 

математически способности

езикови способности и вербален интелект, 

математически способности

абстрактно мислене, пространствен 

интелект

езикови способности и вербален интелект, 

математически способности

математически способности, абстрактно 

мислене

Професионални интереси

техника

природни науки

изобразително изкуство

техника

природни науки

хуманитарни науки, 

образование

техника

хуманитарни науки

изкуства

хуманитарни и естествени 

науки

хуманитарни науки и право

техника

екология и естествени науки

хуманитарни науки и право

хуманитарни науки, право и 

социално подпомагане

екология и естествени науки

икономика и търговия

естествени науки и 

медицина

Специалност

Биотехнологии

Архитектура и 

строителство

Комуникации

Педагогика и 

преподаване

Въздухоплаване и 

корабоплаване

Дизайн и изкуства

География

Право

Двигатели и 

автомобилостроене

Геология

Политология

Социални науки

Урбанистика и 

екология

Статистика

Животновъдство и 

ветеринарна 

медицина
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Матрица на отговорите

R# R# R# R# R# R# R# R# R# R# R#

1 3 2 2 3 1 4 4 5 1 6 5 7 1 8 1 9 5 10 1 11 1

12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 3 20 1 21 1 22 4

23 4 24 4 25 1 26 2 27 1 28 1 29 3 30 4 31 1 32 1 33 1

34 3 35 1 36 1 37 5 38 1 39 1 40 1 41 1 42 1 43 1 44 1

45 4 46 3 47 5 48 2 49 1 50 1 51 1 52 1 53 1 54 1 55 1

56 1 57 3 58 1 59 1 60 1 61 2 62 1 63 1 64 3 65 1 66 4

67 1 68 1 69 3 70 1 71 2 72 5 73 1 74 1 75 1 76 1 77 1

78 2 79 3 80 1 81 1 82 1 83 1 84 3 85 1 86 1 87 1 88 1

89 2 90 1 91 2 92 1 93 5 94 1 95 1 96 1 97 1 98 1 99 5

100 1 101 1 102 3 103 4 104 1 105 1 106 1 107 1 108 1 109 1 110 1

111 1 112 2 113 5 114 5 115 5 116 1 117 1 118 1 119 3 120 3 121 4

122 1 123 1 124 1 125 1 126 3 127 1 128 1 129 1 130 3 131 1 132 5

133 5 134 5 135 1 136 2 137 1 138 1 139 1 140 1 141 1 142 3 143 1

144 4 145 1 146 2 147 1 148 1 149 1 150 1 151 2 152 1 153 1 154 1

155 2 156 1 157 1 158 2 159 1 160 2 161 2 162 2 163 2 164 2 165 1

166 2 167 2 168 1 169 2 170 1 171 1 172 2 173 2 174 2 175 2 176 1

177 2 178 2 179 1 180 1 181 1 182 4 183 1 184 4 185 2 186 4 187 2

188 2 189 2 190 1 191 4 192 4 193 4 194 1 195 1 196 4 197 2 198 1

199 1 200 3 201 4 202 2 203 4 204 1 205 4 206 2 207 4 208 2 209 2

210 1 211 3 212 2 213 2 214 1 215 1 216 4 217 2 218 1 219 5 220 4

221 4 222 2 223 2 224 4 225 5 226 5 227 1 228 2 229 3 230 2 231 1

232 5 233 2 234 4 235 1 236 4 237 4 238 2 239 5 240 2 241 1 242 1

243 3 244 5 245 5 246 1 247 1 248 3 249 5 250 2 251 4 252 2 253 4

254 1 255 1 256 4 257 2 258 2 259 1 260 1 261 5 262 4 263 4 264 2

265 2 266 3 267 4 268 3 269 2 270 2 271 1 272 5 273 1 274 4 275 3

276 1 277 1 278 4 279 3 280 4 281 2 282 1 283 5 284 2 285 2 286 3

287 3 288 3 289 3 290 2 291 2 292 4 293 1 294 4 295 4 296 5 297 3

298 3 299 2 300 4 301 2 302 7 303 1 304 6 305 6 306 1 307 7 308 7

309 6 310 6 311 2 312 5 313 6 314 5 315 5 316 7 317 7 318 7 319 7

320 2 321 5 322 6 323 2 324 7 325 1 326 1 327 5 328 1 329 5 330 1

331 7 332 3 333 1 334 6 335 6 336 1 337 1 338 2 339 1 340 1 341 1

342 1 343 1 344 1 345 1 346 1 347 2 348 1 349 2 350 1 351 1 352 1

353 1 354 1 355 1 356 2 357 1 358 1 359 1 360 2 361 1 362 1 363 1

364 1 365 1 366 1 367 1 368 2 369 1 370 1 371 1 372 1 373 1 374 1

375 1 376 1 377 1 378 1 379 1 380 1
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