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ZADANIA OTWARTE 
 
Zadanie 1. 

Obszar 
standardów 

Jednostka  
testu Standard Poprawna odpowiedź 

Przetwarzanie 
tekstu 

1.1. 

Zdający stosuje zmiany struktur 
leksykalno-gramatycznych, 
rejestru, stylu lub formy tekstu 
(V. 2 b). 

festgestellt 

1.2. Forscher 

1.3. siebten / siebenten 

1.4. Beschäftigten 

1.5. Digitalisierung 
 
Zadanie 2.  

Obszar 
standardów 

Jednostka  
testu Standard Poprawna odpowiedź 

Przetwarzanie 
tekstu 

2.1. 

Zdający stosuje zmiany struktur 
leksykalno-gramatycznych, 
rejestru, stylu lub formy tekstu 
(V. 2 b). 

noch ins Gebirge /  
noch in die Berge 

2.2. von einem großen Garten / 
von dem großen Garten 

2.3. wurde renoviert 

2.4. Als ich klein war 

2.5. Nach der Prüfung /  
Nach dem Examen 

 
Należy uznać wszystkie inne poprawne rozwiązania. 
 
Uwagi do zadań 1. i 2. 
1. Odpowiedź uznaje się za poprawną tylko wtedy, gdy wpisywane wyrazy lub fragmenty 

zdań są w pełni poprawne gramatycznie i ortograficznie.  
2. Akceptowane są również inne odpowiedzi, jeżeli są merytorycznie poprawne i spełniają 

wszystkie warunki zadania. 
 
Schemat punktowania w zadaniach 1. i 2.  
0,5 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 3. 
1. Coraz więcej osób zamieszcza swoje prywatne fotografie na portalach społecznościowych. 

Napisz na ten temat rozprawkę, w której przedstawisz pozytywne i negatywne strony 
takiego zjawiska. 

2. Napisz opowiadanie o niebezpiecznej sytuacji w schronisku dla zwierząt, która przyczyniła 
się do zmiany organizacji pracy w tym schronisku.  

3. Ostatnio śledzisz blogi internetowe poświęcone gotowaniu. Napisz recenzję takiego  
blogu, w której zwrócisz uwagę na jego szatę graficzną oraz potrzeby żywieniowe różnych 
ludzi uwzględniających je w swoich dietach.  

 
Każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach: treść  
(5 punktów), kompozycja (4 punkty), bogactwo językowe (5 punktów) oraz poprawność 
językowa (4 punkty).  
 
Zdający mógł zredagować wypowiedź na jeden z trzech zaproponowanych w zadaniu 
tematów. Ocena pracy egzaminacyjnej w pozostałych aspektach (kompozycja, bogactwo 
językowe oraz poprawność językowa) jest dokonywana według kryteriów niezależnych od 
konkretnego tematu.  
 
Kryterium treści: 
 

 Obszar standardów Standard 

Temat 1. 

III. Tworzenie tekstu 

Zdający tworzy tekst w postaci dłuższej 
wypowiedzi pisemnej uwzględniającej 
przedstawianie i uzasadnianie opinii 
własnych i innych osób (III. 2 d). 

Temat 2. 
Zdający tworzy tekst w postaci dłuższej 
wypowiedzi pisemnej uwzględniającej 
relacjonowanie wydarzeń (III. 2 b). 

Temat 3. 

Zdający tworzy tekst w postaci dłuższej 
wypowiedzi pisemnej uwzględniającej 
przedstawianie i uzasadnianie opinii 
własnych i innych osób (III. 2 d). 
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Pozostałe kryteria: 
 

 Obszar standardów Standard 

KOMPOZYCJA III. Tworzenie tekstu 
Zdający wypowiada się w określonej formie  
z zachowaniem podanego limitu słów  
(III. 2 f). 

BOGACTWO 
JĘZYKOWE I. Wiadomości 

Zdający zna różnorodne struktury 
leksykalno-gramatyczne umożliwiające 
formułowanie wypowiedzi (I. 1). 

POPRAWNOŚĆ 
JĘZYKOWA III. Tworzenie tekstu 

Zdający poprawnie stosuje środki 
leksykalno-gramatyczne, adekwatnie do ich 
funkcji (III. 2 e). 

 
Zasady oceniania wypowiedzi pisemnych przedstawione są na stronach 6–17. 
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ZADANIA ZAMKNIĘTE 
 
Zadanie 4.  

Obszar 
standardów 

Jednostka  
testu Standard Poprawna 

odpowiedź

Rozumienie 
ze słuchu 

4.1. 

Zdający stwierdza, czy tekst zawiera określone 
informacje (II. 1 c). 

R 
4.2. R 
4.3. F 
4.4. R 
4.5. Zdający określa główną myśl tekstu (II. 1 a). F 

 
Zadanie 5. 

Obszar 
standardów 

Jednostka  
testu Standard Poprawna 

odpowiedź

Rozumienie 
ze słuchu 

5.1. 

Zdający określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu (II. 1 b). 

A 
5.2. B 
5.3. D 
5.4. C 
5.5. F 

 
Zadanie 6. 

Obszar 
standardów 

Jednostka  
testu Standard Poprawna 

odpowiedź

Rozumienie 
ze słuchu 

6.1. 

Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d). 

C 
6.2. B 
6.3. D 
6.4. B 

6.5. Zdający określa intencje autora lub nadawcy 
tekstu (II. 1 e).  A 

 
Zadanie 7. 

Obszar 
standardów 

Jednostka  
testu Standard Poprawna 

odpowiedź

Rozumienie 
tekstu 

czytanego 

7.1. 

Zdający selekcjonuje informacje (II. 2 d). 

D 

7.2. D 

7.3. D 

7.4. Zdający określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu (II. 2 b). B 

7.5. Zdający selekcjonuje informacje (II. 2 d). C 
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Zadanie 8.  
Obszar 

standardów 
Jednostka  

testu Standard Poprawna 
odpowiedź

Rozumienie 
tekstu 

czytanego 

8.1. 

Zdający rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu (II. 2 f). 

B 
8.2. C 
8.3. E 
8.4. A 

 
Schemat punktowania w zadaniach od 4. do 8. 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 9. 

Obszar 
standardów 

Jednostka  
testu Standard Poprawna 

odpowiedź

Rozumienie 
tekstu 

czytanego 

9.1. 

Zdający rozpoznaje różnorodne struktury 
leksykalno-gramatyczne w podanym kontekście 
(II. 2 j). 

B 
9.2. D 
9.3. A 
9.4. B 
9.5. B 
9.6. C 

 
Schemat punktowania  
0,5 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNEJ 
 

ROZPRAWKA 
 Kryterium oceny A B C 
 zdający: zdający: zdający: zdający: 

P
O

Z
IO

M
  

M
E

R
Y

T
O

R
Y

C
Z

N
Y

 

I. TREŚĆ  
rozumie wybrany temat 
 
dostosowuje treść do 
formy wypowiedzi: 
– formułuje tezę 
 
– omawia temat 
 
 
– podsumowuje temat 
 
 
zna realia danego obszaru 
językowego (kryterium to 
wprowadzamy, jeżeli 
temat wymaga ich 
znajomości) 

1. formułuje wypowiedź 
zgodną z tematem 

 
2. prawidłowo formułuje 

tezę/ antytezę adekwatną 
do tematu 

3. omawia temat, trafnie 
dobierając argumenty za 
i przeciw 

 
4. podsumowuje temat 
 
 
 
5. poprawnie posługuje się 

wiedzą dotyczącą realiów 
danego obszaru 
językowego 

1. formułuje wypowiedź 
częściowo zgodną 
z tematem 

2. formułuje tezę/antytezę 
pozostającą w związku 
z tematem 

3. omawia temat, 
częściowo trafnie 
dobierając argumenty za 
i/lub przeciw 

4. podejmuje próbę 
podsumowania tematu 

 
 
5. na ogół poprawnie 

posługuje się wiedzą 
dotyczącą realiów 
danego obszaru 
językowego 

1. formułuje wypowiedź 
znacznie odbiegającą od 
tematu 

2. nieudolnie formułuje 
tezę/ antytezę lub nie 
formułuje jej  

3. omawia temat, często 
nietrafnie dobierając lub 
pomijając argumenty za 
i/lub przeciw 

4. podsumowanie nie 
wynika z tekstu rozprawki 
lub nie podsumowuje 
tematu 

5. popełnia dość liczne 
błędy logiczne i/lub 
rzeczowe dotyczące 
realiów danego obszaru 
językowego 

 PUNKTACJA 5 pkt 5 4 – 3 – 2 1 – 0 

P
O

Z
IO

M
  

K
O

M
P

O
Z

Y
C

JI
 

II. KOMPOZYCJA 
tworzy spójny tekst 
 
 
 
uwzględnia wszystkie 
części pracy (wstęp, 
rozwinięcie, zakończenie), 
zachowuje proporcje 
między częściami pracy 
 
graficznie wyodrębnia 
główne części pracy  
 
zachowuje określoną 
w zadaniu objętość pracy 

1. tworzy wypowiedź w pełni 
spójną, harmonijną, 
podporządkowaną 
wyraźnej myśli 
przewodniej 

2. uwzględnia wszystkie 
części pracy (wstęp, 
rozwinięcie, 
zakończenie), 
zachowując właściwe 
proporcje między nimi 

 
3. wykazuje pełną 

konsekwencję w układzie 
graficznym pracy 

4. zachowuje objętość pracy 
w granicach określonych 
w poleceniu 

1. tworzy wypowiedź 
częściowo spójną, 
harmonijną, zachowuje 
pewną logikę w tekście 

 
2. pomija wstęp 

lub zakończenie 
lub realizuje je 
fragmentarycznie 
zachowując w miarę 
właściwe proporcje 
między częściami pracy 

3. wyodrębnia graficznie 
niektóre części pracy 

 
4. przekracza podane 

granice objętości pracy 
do 10% 

1. tworzy wypowiedź 
w dużym stopniu 
niespójną, 
niekonsekwentną 

 
2. pomija dwie części pracy 

lub realizuje je 
fragmentarycznie, nie 
zachowuje właściwych 
proporcji między 
częściami pracy 

 
3. nie wyodrębnia graficznie 

głównych części pracy 
 
4. przekracza podane 

granice objętości pracy o 
ponad ± 10% 

 PUNKTACJA 4 pkt 4 3 – 2 1 – 0 

P
O

Z
IO

M
  

JA
K

O
Ś

C
I 

 J
Ę

Z
Y

K
A

 

III. BOGACTWO  
JĘZYKOWE 

stosuje słownictwo 
i frazeologię zgodnie 
z tematem i formą 
wypowiedzi 
 
stosuje struktury 
składniowe zgodnie 
z tematem i formą 
wypowiedzi 
dostosowuje styl do 
formy wypowiedzi 

1. stosuje urozmaicone 
słownictwo i frazeologię 
na poziomie 
zaawansowanym 

 
 
2. stosuje urozmaicone 

struktury składniowe na 
poziomie 
zaawansowanym 

 
3. zachowuje jednorodny 

styl, adekwatny do treści 
i formy 

1. stosuje słownictwo 
i frazeologię na poziomie 
średnio 
zaawansowanym, 
stosuje nieliczne 
powtórzenia 

2. stosuje mało 
urozmaicone struktury 
składniowe na poziomie 
średnio zaawansowanym 

 
3. zachowuje poprawny styl 

z niewielkimi 
uchybieniami 

1. stosuje słownictwo 
i frazeologię na poziomie 
podstawowym, stosuje 
liczne powtórzenia 

 
 
2. posługuje się zakresem 

struktur składniowych 
na poziomie 
podstawowym, stosuje 
liczne powtórzenia 

3. posługuje się 
nieporadnym stylem, 
lecz praca jest 
zrozumiała 

PUNKTACJA 5 pkt 5 4 – 3 – 2 1 – 0 
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IV. POPRAWNOŚĆ  
JĘZYKOWA 

stosuje zgodnie z normą 
struktury 
morfosyntaktyczne,  
zasady ortografii 
i interpunkcji 

błędy 
stanowiące od 
0 do 5% liczby 
wszystkich 
wyrazów 

błędy 
stanowiące 
powyżej 5%, 
nie więcej 
jednak niż 10% 
liczby 
wszystkich 
wyrazów 

błędy 
stanowiące 
powyżej 10%, 
nie więcej 
jednak niż 15% 
liczby 
wszystkich 
wyrazów 

błędy 
stanowiące 
powyżej 15%, 
nie więcej 
jednak niż 20% 
liczby 
wszystkich 
wyrazów 

błędy 
stanowiące 
powyżej 20% 
wszystkich 
wyrazów 

 PUNKTACJA 4 pkt 4 3 2 1 0 
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OPOWIADANIE 
 Kryterium oceny A B C 
 zdający: zdający: zdający: zdający: 

P
O

Z
IO

M
  

M
E

R
Y

T
O

R
Y

C
Z

N
Y

 

I. TREŚĆ  
rozumie wybrany temat 
 
dostosowuje treść 
do formy: 
– określa tło akcji 
 
– odtwarza wydarzenia 

prowadzące do 
wydarzenia głównego 

– przedstawia wydarzenie 
główne 

– opisuje reakcje ludzi, 
przedstawia wnioski 
i konsekwencje 
wydarzenia 

zna realia danego obszaru 
językowego (kryterium to 
wprowadzamy, jeżeli 
temat wymaga ich 
znajomości) 

1. formułuje wypowiedź 
zgodną z tematem 

 
2. określa czas, miejsce 

wydarzeń i bohaterów 
 
 
 
3. logicznie odtwarza 

wydarzenia prowadzące 
do wydarzenia głównego 

 
4. szczegółowo przedstawia 

wydarzenie główne 
 
5. przekonująco opisuje 

reakcje ludzi, lub/i 
przedstawia wnioski 
i konsekwencje 
wydarzenia 

6. poprawnie posługuje się 
wiedzą dotyczącą realiów 
danego obszaru 
językowego 

1. formułuje wypowiedź 
częściowo zgodną 
z tematem 

2. określa tylko dwa z trzech 
elementów (czas, miejsce 
wydarzeń, bohaterów) 

 
 
3. nie zawsze logicznie 

odtwarza wydarzenia 
prowadzące do 
wydarzenia głównego 

4. niezbyt szczegółowo 
przed- stawia wydarzenie 
główne 

5. nie w pełni przekonująco 
opisuje reakcje ludzi, 
lub/i przedstawia wnioski 
i konsekwencje 
wydarzenia 

6. na ogół poprawnie 
posługuje się wiedzą 
dotyczącą realiów 
danego obszaru 
językowego 

1. formułuje wypowiedź 
znacznie odbiegającą 
od tematu 

2. określa tylko jeden 
z trzech elementów 
(czas, miejsce wydarzeń, 
bohaterów) 
lub nie określa ich 

3. przedstawia wydarzenia 
nie tworzące logicznego 
ciągu, 

 
4. nie przedstawia 

wydarzenia głównego 
 
5. nie opisuje reakcji ludzi, 

lub/i nie przedstawia 
wniosków i konsekwencji 
wydarzeń 

 
6. popełnia dość liczne 

błędy logiczne i/lub 
rzeczowe dotyczące 
realiów danego obszaru 
językowego 

 PUNKTACJA 5 pkt 5 4 – 3 – 2 1 – 0 

P
O

Z
IO

M
  

K
O

M
P

O
Z

Y
C

JI
 

II. KOMPOZYCJA 
tworzy spójny tekst 
 
 
uwzględnia wszystkie 
części pracy (wstęp, 
rozwinięcie, 
zakończenie),zachowuje 
proporcje między 
częściami pracy 
 
graficznie wyodrębnia 
główne części pracy 
zachowuje określoną 
w zadaniu objętość pracy 

1. tworzy wypowiedź w pełni 
spójną, harmonijną, 
podporządkowaną 
wyraźnej myśli 
przewodniej 

2. uwzględnia wszystkie 
części pracy (wstęp, 
rozwinięcie, 
zakończenie), 
zachowując właściwe 
proporcje między nimi 

3. wykazuje pełną 
konsekwencję w układzie 
graficznym pracy 

4. zachowuje objętość pracy 
w granicach określonych 
w poleceniu 

1. tworzy wypowiedź 
częściowo spójną, 
harmonijną, zachowuje 
pewną logikę w tekście 

 
2. pomija wstęp lub 

zakończenie lub realizuje 
je fragmentarycznie 
zachowując w miarę 
właściwe proporcje 
między częściami pracy 

3. wyodrębnia graficznie 
niektóre części pracy 

 
4. przekracza podane 

granice objętości pracy 
do 10% 

1. tworzy wypowiedź w 
dużym stopniu niespójną, 
niekonsekwentną 

 
 
2. pomija dwie części pracy 

lub realizuje je 
fragmentarycznie, nie 
zachowuje właściwych 
proporcji między 
częściami pracy 

3. nie wyodrębnia graficznie 
głównych części pracy 

 
4. przekracza podane 

granice objętości pracy o 
ponad ± 10% 

 PUNKTACJA 4 pkt 4 3 – 2 1 – 0 

P
O

Z
IO

M
  

J
A

K
O

Ś
C

I 
 

J
Ę

Z
Y

K
A

 

III. BOGACTWO  
JĘZYKOWE 

stosuje słownictwo 
i frazeologię zgodnie 
z tematem i formą 
wypowiedzi 
stosuje struktury 
składniowe zgodnie 
z tematem i formą 
wypowiedzi 
dostosowuje styl do 
formy wypowiedzi 

1. stosuje urozmaicone 
słownictwo i frazeologię 
na poziomie 
zaawansowanym 

 
2. stosuje urozmaicone 

struktury składniowe na 
poziomie 
zaawansowanym 

 
3. zachowuje jednorodny 

styl, adekwatny do treści 
i formy 

1. stosuje słownictwo 
i frazeologię na poziomie 
średnio 
zaawansowanym, stosuje 
nieliczne powtórzenia 

2. stosuje mało 
urozmaicone struktury 
składniowe na poziomie 
średnio zaawansowanym 

 
3. zachowuje poprawny styl 

z niewielkimi 
uchybieniami 

1. stosuje słownictwo 
i frazeologię na poziomie 
podstawowym, stosuje 
liczne powtórzenia 
 

2. posługuje się zakresem 
struktur składniowych 
na poziomie 
podstawowym, stosuje 
liczne powtórzenia 

3. posługuje się  
nieporadnym stylem, 
lecz praca jest zrozumiała

PUNKTACJA 5 pkt 5 4 – 3 – 2 1 – 0 
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IV. POPRAWNOŚĆ  
JĘZYKOWA 

stosuje zgodnie z normą 
struktury 
morfosyntaktyczne,  
zasady ortografii 
i interpunkcji 

błędy 
stanowiące od 
0 do 5% liczby 
wszystkich 
wyrazów 

błędy 
stanowiące 
powyżej 5%, 
nie więcej 
jednak niż 10% 
liczby 
wszystkich 
wyrazów 

błędy 
stanowiące 
powyżej 10%, 
nie więcej 
jednak niż 15% 
liczby 
wszystkich 
wyrazów 

błędy 
stanowiące 
powyżej 15%, 
nie więcej 
jednak niż 20% 
liczby 
wszystkich 
wyrazów 

błędy 
stanowiące 
powyżej 20% 
wszystkich 
wyrazów 

 PUNKTACJA 4 pkt 4 3 2 1 0 
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RECENZJA 
 Kryterium oceny A B C 
 zdający: zdający: zdający: zdający: 

P
O

Z
IO

M
  

M
E

R
Y

T
O

R
Y

C
Z

N
Y

 

I. TREŚĆ  
rozumie wybrany temat 
 
dostosowuje treść do 
formy wypowiedzi: 
– podaje informacje 

o recenzowanej pozycji 
 
– podaje informacje 

o zawartości treściowej 
recenzowanej pozycji 

 
 
– ocenia 
 
 
 
 
 
– poleca bądź nie, 

podając przyczyny 
 
zna realia danego obszaru 
językowego (kryterium to 
wprowadzamy, jeżeli 
temat wymaga ich 
znajomości) 

1. formułuje wypowiedź 
zgodną z tematem 

 
2. podaje pełną informację 

o recenzowanej pozycji 
(twórca, okoliczności 
powstania dzieła, 
okoliczności odbioru) 

3. podaje krótką informację 
o zawartości treściowej 
recenzowanej pozycji 
(np. skrót fabuły, 
prezentacja głównych 
postaci, problematyki) 

4. dokonuje pełnej, 
wieloaspektowej oceny 
(np. fabuły, akcji, pracy 
reżysera, gry aktorów, 
scenografii, opracowania 
muzycznego, sposobu 
ekspozycji obiektów na 
wystawie) 

5. poleca bądź odradza, 
wskazując na 
walory/wady 
recenzowanej pozycji 

6. poprawnie posługuje się 
wiedzą dotyczącą realiów 
danego obszaru 
językowego 

1. formułuje wypowiedź 
częściowo zgodną 
z tematem 

2. podaje częściową 
informację 
o recenzowanej pozycji 
lub pomija niektóre 
istotne informacje 

3. podaje zbyt szczegółową 
lub zbyt ogólną 
informację o zawartości 
treściowej utworu 

 
 
4. dokonuje niepełnej oceny 

uwzględniając niektóre 
elementy 

 
 
 
 
 
5. poleca bądź odradza, nie 

wskazując na 
walory/wady 
recenzowanej pozycji 

6. na ogół poprawnie 
posługuje się wiedzą 
dotyczącą realiów 
danego obszaru 
językowego 

1. formułuje wypowiedź 
znacznie odbiegającą od 
tematu 

2. podaje ogólnikową, mało 
konkretną informację 
o recenzowanej pozycji 
lub pomija większość 
informacji 

3. streszcza utwór lub nie 
przedstawia zawartości 
treściowej recenzowanej 
pozycji 

 
 
4. dokonuje bardzo 

pobieżnej oceny lub nie 
dokonuje oceny 

 
 
 
 
 
5. nie poleca ani nie 

odradza recenzowanej 
pozycji 

 
6. popełnia dość liczne 

błędy logiczne i/lub 
rzeczowe dotyczące 
realiów danego obszaru 
językowego 

 PUNKTACJA 5 pkt 5 4 – 3 – 2 1 – 0 
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II. KOMPOZYCJA 
tworzy spójny tekst 
 
 
uwzględnia wszystkie 
części pracy (wstęp, 
rozwinięcie, zakończenie), 
zachowuje proporcje 
między częściami pracy 
 
graficznie wyodrębnia 
główne części pracy  
zachowuje określoną 
w zadaniu objętość pracy 

1. tworzy wypowiedź w pełni 
spójną, harmonijną, 
podporządkowaną 
wyraźnej myśli 
przewodniej 

2. uwzględnia wszystkie 
części pracy (wstęp, 
rozwinięcie, 
zakończenie), 
zachowując właściwe 
proporcje między nimi 

 
3. wykazuje pełną 

konsekwencję w układzie 
graficznym pracy 

4. zachowuje objętość 
pracy w granicach 
określonych w poleceniu 

1. tworzy wypowiedź 
częściowo spójną, 
harmonijną, zachowuje 
pewną logikę w tekście 

 
2. pomija wstęp 

lub zakończenie lub realizuje 
je fragmentarycznie 
zachowując w miarę 
właściwe proporcje między 
częściami pracy 

 
3. wyodrębnia graficznie 

niektóre części pracy 
 
4. przekracza podane 

granice objętości pracy 
do 10% 

1. tworzy wypowiedź 
w dużym stopniu 
niespójną, 
niekonsekwentną 

 
2. pomija dwie części pracy 

lub realizuje je 
fragmentarycznie, nie 
zachowuje właściwych 
proporcji między 
częściami pracy 

 
3. nie wyodrębnia graficznie 

głównych części pracy 
 
4. przekracza podane 

granice objętości pracy o 
ponad ± 10% 

 PUNKTACJA 4 pkt 4 3 – 2 1 – 0 
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III. BOGACTWO  

JĘZYKOWE 
stosuje słownictwo 
i frazeologię zgodnie 
z tematem i formą 
wypowiedzi 
 
stosuje struktury 
składniowe zgodnie 
z tematem i formą 
wypowiedzi 
 
dostosowuje styl do 
formy wypowiedzi 

1. stosuje urozmaicone 
słownictwo i frazeologię 
na poziomie 
zaawansowanym, 
uwzględniając 
specjalistyczne słownictwo z 
danej dziedziny sztuki 

2. stosuje urozmaicone 
struktury składniowe na 
poziomie 
zaawansowanym 

 
3. zachowuje jednorodny 

styl, adekwatny do treści i 
formy 

1. stosuje słownictwo 
i frazeologię na poziomie 
średnio 
zaawansowanym, stosuje 
nieliczne powtórzenia 

 
 
2. stosuje mało 

urozmaicone struktury 
składniowe na poziomie 
średnio zaawansowanym 

 
3. zachowuje poprawny styl 

z niewielkimi 
uchybieniami 

1. stosuje słownictwo 
i frazeologię na poziomie 
podstawowym, stosuje 
liczne powtórzenia 

 
 
 
2. posługuje się zakresem 

struktur składniowych na 
poziomie podstawowym, 
stosuje liczne 
powtórzenia 

3. posługuje się  
nieporadnym stylem, lecz 
praca jest zrozumiała 

PUNKTACJA 5 pkt 5 4 – 3 – 2 1 – 0 
IV. POPRAWNOŚĆ  

JĘZYKOWA 
stosuje zgodnie z normą 
struktury 
morfosyntaktyczne,  
zasady ortografii 
i interpunkcji 

błędy 
stanowiące od 
0 do 5% liczby 
wszystkich 
wyrazów 

błędy 
stanowiące 
powyżej 5%, 
nie więcej 
jednak niż 10% 
liczby 
wszystkich 
wyrazów 

błędy 
stanowiące 
powyżej 10%, 
nie więcej 
jednak niż 15% 
liczby 
wszystkich 
wyrazów 

błędy 
stanowiące 
powyżej 15%, 
nie więcej 
jednak niż 20% 
liczby 
wszystkich 
wyrazów 

błędy 
stanowiące 
powyżej 20% 
wszystkich 
wyrazów 

 PUNKTACJA 4 pkt 4 3  2 1 0 
 
W kryterium kompozycji, bogactwa językowego i poprawności językowej wyodrębnione zostały 
podkryteria główne i drugorzędne (podkryteria drugorzędne podane zostały w tabelach 
kursywą), przy czym podkryteria główne mają dwukrotnie większą wagę niż podkryteria 
drugorzędne. 
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USZCZEGÓŁOWIENIE KRYTERIÓW OCENIANIA 
 
TREŚĆ 
 
Temat 1.  
Coraz więcej osób zamieszcza swoje prywatne fotografie na portalach społecznościowych. 
Napisz na ten temat rozprawkę, w której przedstawisz pozytywne i negatywne strony takiego 
zjawiska. 
 

 A  B  C  
1. zgodność  
z tematem  

Rozprawka 
przedstawiająca 
pozytywne i negatywne 
strony zamieszczania 
swoich prywatnych 
fotografii na portalach 
społecznościowych.  
 

Rozprawka 
przedstawiająca 
pozytywne i negatywne 
strony zamieszczania 
fotografii na portalach 
społecznościowych. 
Z pracy nie wynika, że 
są to prywatne 
fotografie.  
 
Rozprawka 
przedstawiająca 
pozytywne i negatywne 
strony zamieszczania 
swoich prywatnych 
fotografii w Internecie.  
Z pracy nie wynika, że 
fotografie są 
zamieszczane na 
portalach 
społecznościowych. 
 

Rozprawka 
przedstawiająca 
pozytywne LUB 
negatywne strony  
zamieszczania 
prywatnych fotografii na 
portalach 
społecznościowych. 
 
Rozprawka 
przedstawiająca 
pozytywne LUB 
negatywne strony  
zamieszczania fotografii 
na portalach 
społecznościowych.  
Z pracy nie wynika, że 
są to prywatne 
fotografie. 
 
 

 
Praca całkowicie niezgodna z tematem/poleceniem, np.:  
• złe i dobre strony monitoringu przez internet 
• korzystanie z darmowych chmur internetowych. 
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Uwagi:  
1. Jeśli teza nie znajduje się na początku pracy, odejmowane są punkty w kompozycji.  
2. Teza może być pytaniem. Taka teza jest kwalifikowana na poziom B lub C. Wyjątkiem jest 

pytanie Welche Vorteile und Nachteile bringt das Einstellen der privaten Fotos in sozialen 
Netzwerken? (w tym przypadku poziom A – takie pytanie zapowiada oczekiwaną strukturę 
rozprawki). 

3. Teza oceniana na poziom A musi zawierać wszystkie kluczowe elementy polecenia, np. 
Viele Internetnutzer publizieren ihre privaten Bilder in den sozialen Netzwerken. Das hat 
sowohl Vor- als auch Nachteile. (Das hat sowohl positive als auch negative Seiten.)  

4. Jeśli teza lub argumentacja przedstawiona w pracy odnosi się tylko do wad albo tylko do 
zalet, to praca jest kwalifikowana w danym podkryterium treści na poziom C, np.  
Immer mehr Leute stellen ihre privaten Bilder bei Facebook oder Instagram ein. Das bringt 
nur Vorteile.  

5. Teza, w której zdający wyraża swoją opinię, używając zwrotów typu Moim zdaniem…, 
Według mnie…, jest kwalifikowana na poziom B.  

6. Argumenty są uznawane za trafne, jeśli są zgodne z tematem.  
7. Aby podsumowanie było zakwalifikowane na poziom A, musi ono wynikać z tematu  

i treści rozprawki. 
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Temat 2. 
Napisz opowiadanie o niebezpiecznej sytuacji w schronisku dla zwierząt, która przyczyniła 
się do zmiany organizacji pracy w tym schronisku.  
 

 A B C 
1. zgodność  
z tematem 

Opowiadanie o 
niebezpiecznej sytuacji 
(1) w schronisku dla 
zwierząt (2), która 
przyczyniła się do 
zmiany organizacji 
pracy (3) w tym 
schronisku.  
 

Opowiadanie o pewnej 
sytuacji w schronisku 
dla zwierząt, która 
przyczyniła się do 
zmiany organizacji 
pracy w tym 
schronisku.  
Z pracy nie wynika 
wyraźnie, że sytuacja 
była niebezpieczna.  
 
Opowiadanie o 
niebezpiecznej sytuacji 
w obiekcie ze 
zwierzętami, która 
przyczyniła się do 
zmiany organizacji 
pracy w tym obiekcie.  
Z pracy nie wynika 
wyraźnie, że sytuacja 
ta miała miejsce  
w schronisku dla 
zwierząt.  
 

Opowiadanie o pewnej 
(z pracy nie wynika, że 
niebezpiecznej) 
sytuacji w obiekcie ze 
zwierzętami /  
w schronisku dla 
zwierząt, która 
przyczyniła się do 
zmian (z pracy nie 
wynika, że chodzi  
o zmiany organizacji 
pracy) w tym 
obiekcie/schronisku.  
 

 
Praca całkowicie niezgodna z tematem/poleceniem, np.:  
• recenzja filmu o zwierzętach. 
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Temat 3.  
Ostatnio śledzisz blogi internetowe poświęcone gotowaniu. Napisz recenzję takiego  
blogu, w której zwrócisz uwagę na jego szatę graficzną oraz potrzeby żywieniowe różnych 
ludzi uwzględniających je w swoich dietach.  
 

 A B C 
1. zgodność 
z tematem  

Recenzja dotyczy 
blogu internetowego 
poświęconego 
gotowaniu (1).  
W recenzji 
uwzględniono:  
- szatę graficzną  
blogu (2) 
- potrzeby żywieniowe 
różnych ludzi 
uwzględniających je  
w swoich dietach (3).  
 

Uwzględnienie 
następujących 
elementów:  
- odniesienie się do 
blogu internetowego 
poświęconego 
gotowaniu  
- opisanie szaty 
graficznej blogu  
- brak elementu (3). 
 
LUB  
- odniesienie się do 
blogu internetowego 
poświęconego 
gotowaniu 
- odniesienie się do 
potrzeb żywieniowych 
różnych ludzi 
uwzględniających je  
w swoich dietach.  
- brak elementu (2). 
 

Odniesienie się do 
blogu internetowego 
poświęconego 
gotowaniu bez 
uwzględnienia 
elementów (2) i (3). 

 
Praca całkowicie niezgodna z tematem/poleceniem, np.:  
• recenzja innego blogu internetowego (nie poświęconego gotowaniu)  
• recenzja książki kucharskiej.  
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KOMPOZYCJA 
1. W obrębie kompozycji oceniane są błędy logiczne. 
2. Konsekwencja w układzie graficznym pracy oznacza właściwy podział na akapity 

(np. oddzielne akapity na argumenty za i przeciw w rozprawce). 
 
BOGACTWO JĘZYKOWE 
1. Przy ocenie bogactwa językowego bierze się pod uwagę struktury użyte we właściwym 

kontekście. Dopuszczalne są w nich drobne błędy, niezakłócające komunikacji  
(np. błędy ortograficzne).  

2. W kryterium bogactwa językowego 5 punktów przyznaje się za pracę, która charakteryzuje 
się zróżnicowanymi strukturami gramatycznymi oraz urozmaiconym słownictwem na 
poziomie rozszerzonym. 

3. Przy ocenie bogactwa językowego brane są pod uwagę błędy stylistyczne. 
4. Jeśli praca liczy mniej niż 100 słów, nie przyznaje się punktów w kryterium bogactwa 

językowego. 
 
POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA 
1. Jeśli praca liczy mniej niż 100 słów, nie przyznaje się punktów w kryterium poprawności 

językowej. 
2. Oceniając pracę w kryterium poprawności językowej, oblicza się procent błędów 

w wypowiedzi zdającego.  
Przy liczeniu błędów bierze się pod uwagę błędy językowe (gramatyczne i leksykalne), 
błędy ortograficzne oraz błędy interpunkcyjne, przy czym błąd ortograficzny 
i interpunkcyjny liczony jest jako 0,5 błędu. Liczone są błędy oznaczone na marginesie, 
odnosi się ich liczbę do liczby wyrazów w pracy, a następnie przyznaje się odpowiednią 
liczbę punktów, zgodnie z kryteriami podanymi poniżej: 
4 p. − błędy stanowiące od 0 do 5% liczby wszystkich wyrazów 
3 p. − błędy stanowiące powyżej 5%, nie więcej jednak niż 10% liczby wszystkich wyrazów 
2 p. − błędy stanowiące powyżej 10%, nie więcej jednak niż 15% liczby wszystkich 

wyrazów 
1 p. − błędy stanowiące powyżej 15%, nie więcej jednak niż 20% liczby wszystkich 

wyrazów 
0 p. − błędy stanowiące powyżej 20% wszystkich wyrazów. 
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Klasyfikacja błędów w zadaniach otwartych 
 

POZIOM PODSTAWOWY (PP) I ROZSZERZONY (PR) 

Rodzaje błędów Oznaczanie w tekście Oznaczanie 
na marginesie 

1. błędy merytoryczne 
linia falista podkreślająca 
błędny wyraz lub fragment 

meryt. 
(tylko na PR) 

a) błędy rzeczowe 

b) błędy logiczne 

2. błędy gramatyczne 

linia prosta podkreślająca 
błędny wyraz lub fragment jęz. 

a) fleksyjne 

b) składniowe 

3. błędy leksykalne 

a) słownikowe (wyrazowe) 

b) frazeologiczne 

c) słowotwórcze 

4. błędy zapisu  

ortografia linia prosta podkreślająca 
błędny wyraz ort. 

5. brak wyrazu √ √jęz. 
6. powtórzenie każdego rodzaju 

błędu podkreślenia błędów jak wyżej np.    jęz. 

POZIOM ROZSZERZONY (PR) 

7. błędy zapisu  

interpunkcja linia prosta podkreślająca 
błędny znak interpunkcyjny int. 

brak znaku interpunkcyjnego √ √int. 

8. błędy w realizacji tematu  

nie na temat [   ] tem. 

9. błędy stylistyczne linia falista podkreślająca 
błędny wyraz lub fragment styl. 
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Uwagi dotyczące sposobu oznaczania błędów  
 
1. Jeśli w wyrazie jest błąd, podkreślany jest cały wyraz, a błąd oznaczany jest na prawym 

marginesie. 
2. Bez względu na to, czy w wyrazie popełniony został jeden błąd, czy więcej błędów, zawsze 

podkreślany jest cały wyraz i oznaczany jako jeden błąd. 
3. Jeśli błędna jest cała konstrukcja, jest ona podkreślana i liczona jako jeden błąd, np. Ich 

lese eine neue Buch. 
4. Błąd obejmujący dłuższy fragment tekstu zaznaczany jest w linijce na marginesie,  

w której kończy się błąd. 
5. Jeśli błąd jest w szyku, podkreślany jest wyraz lub wyrażenie, które znajduje się  

w nieodpowiednim miejscu.  
6. Uznaje się za błędne zapisy poprawione w taki sposób, że nie można stwierdzić, która 

wersja została ostatecznie wybrana przez zdającego lub zdający podaje dwie wersje do 
wyboru dla egzaminatora. 

7. Jeśli dany fragment tekstu można poprawić w różny sposób, przyjmuje się wersję,  
w której oznacza się mniej błędów. 

8. Powtórzony błąd to błąd identyczny, popełniony w tym samym wyrazie lub konstrukcji 
wyrażonej tymi samymi słowami.  

9. Jeśli w jednym wyrazie zostały popełnione dwa błędy tego samego rodzaju, podkreśla się 
wyraz jeden raz i na marginesie oznacza się jeden błąd. 

10. Jeśli w jednym wyrazie zostały popełnione różne błędy, ale z tej samej kategorii, np. 
gramatyczny i leksykalny, podkreślany jest cały wyraz i na marginesie oznacza się jeden 
błąd językowy (w skrócie „jęz”).  

11. Jeśli w jednym wyrazie pojawiają się błędy różnego typu (błąd językowy i błąd 
ortograficzny), oznaczane są jako błąd językowy/ortograficzny (w skrócie „jęz./ort.”), ale 
liczone jako jeden błąd (bez względu na liczbę błędów w wyrazie) i traktowane jako błąd 
językowy. 

12. Jako błędy językowe (gramatyczne i leksykalne) oznaczane w skrócie „jęz.” traktuje się  
• błędy ortograficzne zmieniające znaczenie wyrazu (Essen, essen) 
• błędy zmieniające formę gramatyczną wyrazu, np. er fahrt 
• słowa zbędne, np. Ich rufe zu dich an. 
• niewłaściwe słowa w danym kontekście. 

13. Błędy ortograficzne – to błędy wynikające z  
• nieprzestrzegania zasad ortografii (np. z.b. zamiast z.B.)  
• mylenia liter zapisu fonetycznego (np. Veranstaltunk), 
• używania polskich liter (Szule).  

14. Słowa nieczytelne, których znaczenia nie można się domyślić, traktuje się jako błąd 
językowy. 

15. Za błąd merytoryczny (rzeczowy lub logiczny) uznaje się  
• powtórzony wyraz (np. wir, wir)  – błąd logiczny  
• niezrozumiały fragment tekstu. 

16. Błędy merytoryczne podkreślane są w tekście i oznaczane na marginesie. Błędy logiczne 
są brane pod uwagę w ocenie kompozycji, błędy rzeczowe w ocenie treści.  

17. Zdanie źle sformułowane stylistycznie, w którym są jeszcze inne błędy, podkreśla się  
w całości linią falistą, na marginesie zaznacza się „styl.” oraz wprowadza oznaczenia 
wszystkich błędów.  
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18. Brak znaku interpunkcyjnego oznacza się znakiem „√” w tekście i  „√int.” na marginesie, 
błędny zapis znaku interpunkcyjnego zaznacza się podkreśleniem w tekście i „int.” na 
marginesie.  

19. Zapis liczby cyfrą nie jest błędem.  
20. W zakresie poprawności uznaje się zarówno „starą” jak i „nową” pisownię. Nie jest 

wymagana konsekwencja.  
21. Zdający może używać oryginalnej pisowni w obcojęzycznych nazwach geograficznych, 

nazwach obiektów sportowych, gazet, zespołów muzycznych, programów telewizyjnych, 
tytułach, pod warunkiem że podaje wyjaśnienie w języku egzaminu, tak aby informacja 
była komunikatywna dla odbiorcy. Z tekstu musi wynikać, że jest mowa o gazecie, filmie, 
grupie muzycznej itd. lub musi wystąpić określenie Serie, Zeitschrift, np. die Serie „M jak 
miłość”, die Zeitschrift „Świat Dysku”. 
Jeżeli zdający podaje nazwę w języku innym niż zdawany i nie podaje objaśnienia, całe 
wyrażenie jest podkreślane linią prostą i traktowane jako jeden błąd językowy, np. Ich lese 
Nowe Horyzonty. – 1 błąd językowy. Jeśli użycie tej nazwy jest kluczowe dla realizacji 
polecenia, ta informacja nie jest uwzględniana w ocenie treści.  

 
Uwagi dotyczące zasad liczenia słów w wypowiedziach zdających 
 
1. Liczone są słowa oddzielone spacją, np. zu Hause (2 słowa), für die Arbeit (3 słowa),  

10. Januar 2012 (3 słowa), 1780 (1 słowo), dreihundertsiebenundzwanzig (1 słowo). 
2. Jako jeden wyraz liczone są  

• słowa łączone dywizem, np. Rock-Hits, Wegwerf-Gesellschaft 
• formy skrócone, np. geht’s, gibt’s 
• oznaczenia, symbole literowe, bez względu na liczbę liter, np. SMS/sms 
• adres mailowy lub internetowy oraz numer telefonu. 

3. Cyfry rzymskie traktuje się jak pozostałe cyfry i liczby, np. XX (1 słowo), Wilhelm II.  
(2 słowa). 

4. Nie uznaje się i nie uwzględnia w liczbie słów symboli graficznych używanych w Internecie 
(np. „buźki”). 

5. Uwzględnia się w liczbie słów wyrazy w języku innym niż język egzaminu, np. Ich lese 
Nowe Horyzonty. (4 słowa). 
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Uwagi dodatkowe 
 
1. Wypowiedź jest oceniana na 0 punktów w każdym kryterium, jeżeli jest: 

• nieczytelna LUB 
• całkowicie niezgodna z poleceniem LUB  
• niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie). 

2. Praca, która zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, z zadania zawartego  
w arkuszu egzaminacyjnym lub innego źródła, w tym internetowego lub przepisane od 
innego zdającego, jest uznawana za niesamodzielną. 

3. Jeżeli praca zawiera fragmenty na zupełnie inny temat, wyuczone na pamięć lub całkowicie 
nienawiązujące do polecenia, a jednocześnie zaburzające spójność i logikę tekstu, są one 
otaczane kołem i nie są brane pod uwagę przy liczeniu wyrazów, ocenie zakresu środków 
językowych i poprawności środków językowych. 

4. W ocenie poprawności środków językowych w wypowiedziach zdających ze stwierdzoną 
dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Błąd 
ortograficzny zmieniający znaczenie wyrazu w pracy zdającego z opinią o dysleksji to błąd 
językowy. Jest on brany pod uwagę w ocenie poprawności językowej.  
Zasady te obowiązują również w ocenie prac zdających z dysgrafią, dysortografią, afazją, 
z zaburzeniami komunikacji językowej, mózgowym porażeniem dziecięcym, a także prac 
zdających, którzy korzystali z pomocy nauczyciela wspomagającego oraz prac pisanych 
na komputerze. 

5. Praca w brudnopisie jest sprawdzana, jeżeli słowo Brudnopis przekreślono i obok napisano 
Czystopis. 

6. Jeżeli zdający umieścił w pracy napis ciąg dalszy w brudnopisie i zakreślił, która część jest 
czystopisem, to ta część podlega ocenie. 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


