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Zadanie 1. (0–3) 
 

Wiadomości i rozumienie Polityka – identyfikowanie kluczowych postaci polskiej  
sceny politycznej (I/6) 

 

Poprawna odpowiedź 
A. Bronisław Geremek 
B. Władysław Bartoszewski 
C. Jerzy Buzek 
 

3 p. – za poprawne podanie imion i nazwisk wszystkich opisanych postaci. W zapisie nazwisk 
nie dopuszcza się błędów literowych (ortograficznych)  

1 p. – za poprawne podanie imienia i nazwiska jednej postaci  
 
Zadanie 2. (0–5) 
 

Wiadomości i rozumienie Społeczeństwo polskie – rozróżnianie mniejszości 
narodowych i etnicznych (I/2) 

 

Poprawna odpowiedź 
A. trzy odpowiedzi spośród: Ormianie, Słowacy, Ukraińcy, Rosjanie 
B. dwie odpowiedzi spośród: Łemkowie, Tatarzy, Karaimi 
 

5 p. – za poprawne wymienienie wszystkich trzech mniejszości narodowych i dwóch 
etnicznych 

1 p. – za poprawne podanie jednej mniejszości (narodowej lub etnicznej) 
 
Zadanie 3. (0–3) 
 

Wiadomości i rozumienie Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – określanie kadencji 
wskazanych organów władzy (I/7) 

 

Poprawna odpowiedź 
A. 6 lat 
B. 4 lata 
C. 5 lat 
 

3 p. – za podanie właściwego czasu trwania wszystkich kadencji 
1 p. – za podanie właściwego czasu trwania jednej kadencji 
 
Zadanie 4. (0–2) 
 

Wiadomości i rozumienie Życie społeczne – wskazywanie różnicy pomiędzy  
grupą społeczną a przypadkowym zbiorem osób (I/1) 

 

Poprawna odpowiedź 
Zdający podaje dwie odpowiedzi spośród: 
• interakcje międzyludzkie 
• świadomość wspólnoty  
• podobny stosunek do wartości  
• poczucie odrębności  
• wspólne normy  
• określone struktury  
• wspólny cel  
• trwanie  
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2 p. – za podanie dwóch właściwych cech odróżniających grupę społeczną od przypadkowego 
zbioru osób 
1 p. – za  podanie jednej właściwej cechy 
 
Zadanie 5. (0–4) 
 

Wiadomości i rozumienie Polityka – wskazywanie twórców i zwolenników podanych 
doktryn politycznych I/6 

 

Poprawna odpowiedź 
A. Edmund Burke 
B. John Stuart Mill  
C. Eduard Bernstein 
D. Karol Marks 
 

4 p. – za  właściwe dobranie wszystkich postaci do doktryn politycznych  
1 p. – za  właściwe dobranie jednej postaci do doktryny politycznej 
 
Zadanie 6. (0–3) 
 

Wiadomości i rozumienie Życie społeczne – rozpoznawanie postaw społecznych i typu 
społeczeństw I/1 

 

Poprawna odpowiedź 
A. Fałsz 
B. Prawda 
C. Prawda 
 

3 p. – za poprawne określenie wszystkich zdań prawdziwych i fałszywych  
1 p. – za poprawne określenie jednego zdania prawdziwego lub fałszywego 
 
Zadanie 7. (0–3) 
 

Wiadomości i rozumienie Sądy i trybunały w Polsce – rozpoznawanie zasad, struktur, 
rozumienie podstawowych pojęć prawniczych I/10 

 

Poprawna odpowiedź 
A. Fałsz 
B. Prawda 
C. Prawda 
 

3 p. – za poprawne określenie wszystkich zdań prawdziwych i fałszywych  
1 p. – za poprawne określenie jednego zdania prawdziwego lub fałszywego 
 
Zadanie 8. (0–4) 
 

Wiadomości i rozumienie Organizacje i instytucje międzynarodowe – znajomość struktur 
Organizacji Narodów Zjednoczonych I/15 

 

Poprawna odpowiedź 
A. Prawda 
B. Fałsz  
C. Prawda 
D. Fałsz 
 
4 p. – za poprawne wskazanie wszystkich zdań prawdziwych i fałszywych  
1 p. – za poprawne wskazanie jednego zdania prawdziwego lub fałszywego 
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Zadanie 9. (0–2) 
 

Wiadomości i rozumienie Prawa człowieka – rozpoznawanie praw i wolności 
politycznych I/11 

 

Poprawna odpowiedź 
A, C 
 

2 p. – za pełną poprawną odpowiedź 
1 p. – za podanie  

• jednej poprawnej odpowiedzi 
• dwóch odpowiedzi, w tym jednej poprawnej, np. A, D 
• trzech odpowiedzi, w tym dwóch poprawnych, np. A, C, D 

 
Zadanie 10. (0–3) 
 

Wiadomości i rozumienie Państwo – rozpoznawanie funkcji współczesnego państwa I/4 
 

Poprawna odpowiedź 
A. prawodawcza 
B. socjalna 
C. porządkowa 
 

3 p. – za dobranie właściwej nazwy do każdej funkcji współczesnego państwa 
1 p. – za dobranie właściwej nazwy do jednej funkcji współczesnego państwa 
 
Zadanie 11. (0–3) 
 

Wiadomości i rozumienie Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – wskazywanie cech 
Konstytucji RP I/7 

 

Poprawna odpowiedź 
A. formalna 
B. uchwalona i przyjęta w referendum 
C. stała 
 

3 p. – za  wskazanie wszystkich właściwych cech Konstytucji RP 

1 p. – za wskazanie jednej właściwej cechy Konstytucji RP 
 
Zadanie 12. (0–2) 
 

Wiadomości i rozumienie Demokracja – rozpoznawanie zasad ustrojowych I/5 
 

Poprawna odpowiedź 
A. suwerenności narodu [suwerenności ludu, zwierzchnictwa narodu, zwierzchniej władzy 

narodu] 
B. [demokratycznego] państwa prawa [państwa prawnego, praworządności, legalizmu, 

rządów prawa] 
 

2 p. – za poprawne nazwanie wszystkich zasad ustrojowych 
1 p. – za nazwanie jednej zasady ustrojowej 
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Zadanie 13. (0–4) 
 

Wiadomości i rozumienie Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – rozpoznawanie organów 
władzy I/7 

 

Poprawna odpowiedź 
A. Sąd Najwyższy 
B. Prezydent Rzeczypospolitej [Prezydent RP; Prezydent Polski]  
C. Najwyższa Izba Kontroli 
D. Rzecznik Praw Obywatelskich 
 

4 p. – za podanie właściwych nazw wszystkich opisanych organów państwa 

1 p. – za podanie nazwy jednego organu państwa  
 
Nie przyznajemy punktów za podanie skrótów, np. NIK. 
 
Zadanie 14. (0–3) 
 

Wiadomości i rozumienie Sądy i trybunały w Polsce – rozpoznawanie struktur władzy 
sądowniczej I/10 

 

Poprawna odpowiedź 
A. sąd okręgowy 
B. Sąd Najwyższy 
C. Naczelny Sąd Administracyjny 
 

3 p. – za podanie właściwych nazw wszystkich opisanych rodzajów sądów 
1 p. – za podanie nazwy jednego rodzaju sądu 
 

Nie przyznajemy punktów za podanie skrótów, np. NSA 
 
Zadanie 15. (0–2) 
 

Wiadomości i rozumienie Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – znajomość zasad 
finansowania samorządu terytorialnego I/7 

 

Poprawna odpowiedź 
A. dochody własne 
B. dotacje celowe [z budżetu państwa] 
 

2 p. – za poprawne podanie wszystkich sposobów finansowania jednostek samorządu 
terytorialnego 

1 p. – za podanie jednego sposobu finansowania jednostek samorządu terytorialnego 
 
Zadanie 16. (0–2) 
 

Wiadomości i rozumienie Obywatel wobec prawa – rozumienie zasad i znajomość 
struktur wymiaru sprawiedliwości I/12 

 

Poprawna odpowiedź 
A. Janusz [Janusz K.] 
B. Instytut Pamięci Narodowej 
 

2 p. – za podanie dwóch poprawnych odpowiedzi 
1 p. – za podanie jednej poprawnej odpowiedzi 
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Zadanie 17. (0–3) 
 

Wiadomości i rozumienie Identyfikowanie kluczowych postaci międzynarodowej sceny 
politycznej I/15 

 

Poprawna odpowiedź 
A. Martin Luther King 
B. Fidel Castro 
C. Charles de Gaulle 
 

3 p. – za dobranie właściwych postaci do wszystkich podanych opisów  
1 p. – za dobranie właściwej postaci do jednego opisu 
 
Zadanie 18. (0–4) 
 

Wiadomości i rozumienie Organizacje i instytucje międzynarodowe – identyfikowanie 
podstawowych organizacji międzynarodowych I/15 

 

Poprawna odpowiedź 
A. rok – 1957  

Europejska Wspólnota Energii Atomowej [Euratom] 
B. rok – 1949 

Organizacja Paktu [Traktatu] Północnoatlantyckiego [Pakt / Traktat / Sojusz 
Północnoatlantycki] 

 
4 p. – za poprawne podanie wszystkich dat i pełnych polskich nazw organizacji 
1 p. – za podanie jednego poprawnego elementu z punktu A lub jednego – z B 
 
Zadanie 19. (0–4) 
 

Wiadomości i rozumienie Rozpoznawanie instytucji i organów Unii Europejskiej I/14 
 
Poprawna odpowiedź 
A. Komisja Europejska  
B. Komitet Regionów 
C. Rada Unii Europejskiej 
D. Trybunał Sprawiedliwości [Europejski Trybunał Sprawiedliwości] 
 
4 p. – za poprawne podanie nazw wszystkich opisanych instytucji lub organów Unii 

Europejskiej  
1 p. – za poprawne podanie nazwy jednej instytucji lub organu Unii Europejskiej 
 
Zadanie 20. (0–1) 
 

Korzystanie z informacji Budowanie wniosków na podstawie analizy źródła 
statystycznego II/2 

 

Przykładowe poprawne odpowiedzi 
• Wśród osób uważających, że misja będzie skuteczna, większość popiera uczestnictwo 

w niej polskich żołnierzy.  
• Wśród osób uważających, że misja nie będzie skuteczna, większość nie popiera 

uczestnictwa w niej polskich żołnierzy.  
• Ocena skuteczności misji w Afganistanie ma zasadniczy wpływ na poparcie uczestnictwa 

w niej polskich żołnierzy. 
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• Ocena skuteczności misji nie jest jedynym czynnikiem decydującym o poparciu 
uczestnictwa w niej polskich żołnierzy [aż 25 % osób oceniających pozytywnie szanse 
na zaprowadzenie pokoju w Afganistanie nie popiera misji i aż 69 % osób 
niezdecydowanych, co do oceny skuteczności misji]. 

 

1 p. – za przedstawienie jednego związku/zależności 
Zdający: powinien przedstawić zależność, a nie wybrane dane 
 

Uwaga: nie musi posługiwać się danymi liczbowymi; jeżeli przytoczy błędne dane liczbowe, 
nie przyznajemy punktu; pomylenie punktów procentowych i procentów obniża 
punktację. 

 
Zadanie 21. (0–6) 
 

Wiadomości i rozumienie 
Rozumienie problemów współczesnego świata, znajomość:  
• organizacji terrorystycznych 
• mapy politycznej Europy 
I/16 

 

Poprawna odpowiedź 
(0–2) IRA  
nazwa: Wielka Brytania [Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej] 
nr 4 
 
(0–2) Frakcja Czerwonej Armii  
nazwa: Niemcy [RFN]  
nr 2  
 
(0–2) ETA  
nazwa: Hiszpania 
nr 1 
 
6 p. – za poprawne podanie 
• nazw wszystkich państw, w których działały wymienione organizacje terrorystyczne 
• wszystkich numerów, którymi oznaczono właściwe państwa na mapie 
1 p. – za podanie jednego poprawnego elementu 
 

Zadanie 22. (0–5) 
 

Korzystanie z informacji 
Budowanie wniosków na podstawie analizy źródła 
narracyjnego, II/2 
odróżnianie opinii od informacji o faktach II/3 

 

Poprawne odpowiedzi 
a) (0–3) 
    (0–1)  Ocena / opinia 
 

1 p. – za sformułowanie oceny: Nie [nie doprowadziły; nastąpiła eskalacja konfliktu]  
0 p. – brak oceny / podanie niepoprawnej oceny 
 
   (0–2)  Uzasadnienie  
Uzasadnienie jest punktowane tylko wówczas, gdy zdający dokonał właściwej oceny. 
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Przykładowe odpowiedzi 
• Autor tekstu przytacza dane statystyczne świadczące o wzroście liczby zamachów 

bombowych [ataków na wojska, samobójczych zamachów].  
• Utrzymuje się nielegalny handel opium, heroiną, bronią. 
• Autor tekstu nie podaje żadnego pozytywnego faktu świadczącego o stabilizacji państwa. 
• Autor powołuje się na wypowiedzi Afgańczyków, świadczące o braku stabilności w ich 

kraju. 
 

2 p. – za podanie dwóch poprawnie sformułowanych argumentów 
1 p. – za podanie jednego poprawnie sformułowanego argumentu 
0 p. – brak argumentów lub podanie niepoprawnych argumentów 
 

b) (0–2) 
 
Przykładowe odpowiedzi 
• Destabilizacja Afganistanu sprzyja wykorzystywaniu ekonomicznemu kraju.  
• Szkodzenie interesom Zachodu. 

 
2 p. – za podanie dwóch właściwych powodów 
1 p. – za podanie jednego właściwego powodu  
0 p. – brak odpowiedzi lub podanie dwóch niepoprawnych odpowiedzi 
 
Zadanie 23. (0–7) 
 

Korzystanie z informacji Budowanie wniosków na podstawie analizy źródła 
statystycznego II/2 

Tworzenie informacji Rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej III/3 
 

Poprawne odpowiedzi 
a) (0–3) 
 
Przykładowa odpowiedź 
W 2000 roku w porównaniu do roku 1993 badani w coraz większym stopniu przenoszą 
odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego na siebie samych i władze lokalne, 
a w mniejszym obarczają tym obowiązkiem władze centralne i wojewódzkie. 
 
3 p. – za przedstawienie jednej spośród podanych odpowiedzi 

• poprawne określenie trzech (lub więcej) zmian 
• poprawne wymienienie podmiotu najczęściej wskazywanego przez respondentów 

i podanie dwóch właściwych zmian 
• podanie ogólnej tendencji zmian 

2 p. – za przedstawienie jednej spośród podanych odpowiedzi 
• poprawne określenie dwóch zmian  
• poprawne wymienienie podmiotu najczęściej wskazywanego przez respondentów 

i podanie jednej właściwej zmiany 
1 p. – za przedstawienie jednej zmiany lub poprawne wymienienie podmiotu najczęściej 

wskazywanego przez respondentów 
0 p. – gdy zdający nie spełni powyższych wymagań 
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b) (0–4) 
(0–2)  władze gminy  
Przykładowe odpowiedzi 
• Budowa [pozyskanie środków na budowę] infrastruktury proekologicznej [oczyszczalnie 

ścieków, wysypiska śmieci, pojemniki do segregowania śmieci]. 
• Tworzenie [pozyskiwanie środków na tworzenie] specjalnych stref chronionych na terenie 

gminy. 
• Działania kształtujące proekologiczne postawy. 
 

2 p. – za podanie dwóch właściwych działań  
1 p. – za podanie jednego właściwego działania  
0 p. – brak odpowiedzi lub podanie dwóch niewłaściwych działań 
 
(0–2) mieszkańcy gminy  
Przykładowe odpowiedzi 
• Korzystanie z energooszczędnych urządzeń elektrycznych [oświetlenia]. 
• Segregowanie śmieci. 
• Przestrzeganie prawa chroniącego środowisko naturalne, np. zakazu wywożenia śmieci 

do lasu. 
 

2 p. – za podanie dwóch właściwych działań  
1 p. – za podanie jednego właściwego działania  
0 p. – brak odpowiedzi lub podanie dwóch niewłaściwych działań 
 
Zadanie 24. (0–7) 
 

Korzystanie z informacji 
Budowanie wniosków na podstawie analizy źródła 
statystycznego; II/2 
Wskazywanie przyczyn i skutków wydarzeń i procesów 
politycznych oraz społeczno-ekonomicznych II/5 

Wiadomości i rozumienie Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – znajomość zasad systemu 
wyborczego I/7 

 

A. (0–1) 
 

Poprawna odpowiedź 
62,70 [%] 
 

1 p. – za poprawne przytoczenie danych 
 

B. (0–3) 
 

Przykładowa odpowiedź 
W pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów, zorganizowano więc drugą turę wyborów.  
 

3 p. – za podanie odpowiedzi zawierającej dwa elementy: informację, że odbyły się dwie tury 
wyborów oraz pełny opis zasady 

2 p. – za podanie odpowiedzi zawierającej dwa elementy, ale zasada została przytoczona 
w sposób niepełny  

1 p. – za podanie  
• odpowiedzi zawierającej tylko jeden element, np. Odbyły się dwie tury wyborów. 
• odpowiedzi zawierającej dwa elementy, ale zasada została przytoczona błędnie 

0 p. – gdy zdający nie spełni powyższych wymagań 
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C. (0–3) 
(0–1) Porównanie  
 

Przykładowe odpowiedzi 
• Obywatele polscy znacznie liczniej wzięli udział w referendum unijnym niż w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego.  
• Większość Polaków wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego pozostała bierna, 

a wobec referendum unijnego aktywna [wzięła udział w głosowaniu]. 
• Frekwencja w referendum była wyższa. 
 

1 p. – za poprawnie sformułowany wniosek 
 

Uwaga: zdający nie musi przytaczać danych liczbowych. Jeżeli poda błędne dane, nie 
przyznajemy punktu. 

 

(0–2) Wyjaśnienie  
 

Przykładowe odpowiedzi 
 

Frekwencja w referendum 
• Jego wyniki miały zdecydować o przyszłości polskiego państwa. 
• Miało charakter rozstrzygający w ważnej dla obywateli sprawie. 
• Zostało poprzedzone rozległą kampanią informacyjną i propagandową, zachęcającą 

do uczestnictwa. 
• Trwało dwa dni, aby jak najwięcej wyborców mogło wziąć w nim udział.  
 

Frekwencja w wyborach 
• Ogólna niechęć obywateli do wyborów parlamentarnych. 
• Mała wiedza na temat zasad działania i konstrukcji struktur unijnych. 
• Brak zaufania do polskich elit politycznych. 
 

2 p. – za logiczne skomentowane frekwencji w referendum w sprawie przystąpienia do Unii 
Europejskiej oraz frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

1 p. – za skomentowanie frekwencji tylko w jednym rodzaju głosowania albo w dwóch 
rodzajach głosowania, ale komentarz zawiera błąd merytoryczny 

0 p. – brak odpowiedzi, popełnienie więcej niż dwóch błędów merytorycznych, lub gdy 
wypowiedź jest nielogiczna 

 

Uwaga: punkty za wyjaśnienie przyznajemy tylko wówczas, gdy porównanie zostało 
wykonane poprawnie. 

 
 
Zadanie 25. (0–15) 
 

Tworzenie informacji Formułowanie i uzasadnianie własnego stanowiska  
w sprawach publicznych III/2 

 

Szukając sposobów podwyższenia frekwencji wyborczej w Polsce, zaproponowano 
wprowadzenie przymusu uczestnictwa obywateli polskich w wyborach parlamentarnych, 
prezydenckich, samorządowych, do Parlamentu Europejskiego oraz w referendach. 
Ustosunkuj się do tej propozycji. Podaj argumenty i kontrargumenty. Rozważ inne 
niż przymus wyborczy działania, które mogłyby zwiększyć zainteresowanie obywateli 
życiem politycznym kraju. 
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(0–1) Zajęcie stanowiska 
(0–4) Argumenty 
(0–4) Kontrargumenty 
(0–4) Przykłady innych działań 
 

Punkty za argumenty, kontrargumenty i przykłady działań przyznajemy według tej samej 
zasady. 
 

4 p. – za podanie dwóch lub więcej argumentów, logicznie uzasadnionych i poprawnych 
merytorycznie  

3 p. – jeżeli zdający spełni jedno z wymienionych wymagań: 
• poda dwa właściwe argumenty lub więcej oraz je uzasadni. W uzasadnieniu 

wystąpią usterki logiczne lub merytoryczne 
• wymieni jeden logicznie i merytorycznie uzasadniony argument, a pozostałe 

argumenty tylko wymieni [bez podania uzasadnienia] 
2 p. – jeżeli zdający spełni jedno z wymienionych wymagań:  

• poda jeden logicznie i merytorycznie uzasadniony argument  
• wymieni dwa lub więcej argumentów bez uzasadnienia (lub z błędnym 

uzasadnieniem)  
1 p. – jeżeli zdający wymieni właściwy argument i go uzasadnieni, ale w uzasadnieniu 

wystąpią usterki logiczne lub merytoryczne 
0 p. – jeżeli zdający nie wymieni argumentów lub wymieni jeden argument bez uzasadnienia 

lub uzasadnienie argumentu zawiera błędy merytoryczne / logiczne. 
 

(0–1) Język wypowiedzi: styl, gramatyka, ortografia 
 

1 p. – za pracę napisaną językiem w pełni komunikatywnym.  
 

(0–1) Kompozycja pracy 
 

1. p. – za uporządkowany, logiczny wywód, np. praca zawiera wstęp, rozwinięcie, podsumowanie. 
 

Przykładowe argumenty za przymusem wyborczym 
Przymus wyborczy może 
• zwiększyć zainteresowanie życiem politycznym kraju, ponieważ przynajmniej część 

wyborców będzie chciała poznać kandydatów i ich programy 
• skłonić większą liczbę obywateli do ustosunkowania się do ważnych kwestii społecznych 

czy politycznych 
• skłonić obywateli do wzięcia odpowiedzialności za losy kraju (zwiększyć świadomość 

obywatelską). 
 

Przykładowe argumenty przeciw przymusowi wyborczemu 
Przymus wyborczy 
• łamie konstytucyjne prawa i wolności 
• grozi dewaluacją wartości demokratycznych 
• zwiększa niebezpieczeństwo dokonywania nieprzemyślanych wyborów 
• może wywołać odwrotny efekt – bunt, niechęć, a nie wzrost zaangażowania w życie kraju. 
 

Przykłady innych działań  
• głosowanie dwudniowe 
• wydłużony czas pracy lokali wyborczych 
• głosowanie przez pełnomocników 
• głosowanie przez Internet 
• zorganizowanie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych 
• propagowanie udziału w wyborach  
• podniesienie poziomu kultury politycznej. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


