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Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające warunki 
zadania. 

Część I 
 

Obszar standardów Opis wymagań 

Korzystanie z informacji. Rozumienie czytanego tekstu. 

 
Zadanie 1. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawne wyjaśnienie. 
0 p. – odpowiedź błędna lub brak odpowiedzi. 

Przykładowe odpowiedzi 
Powinniśmy uczyć się myślenia, 
– aby dobrze (skutecznie, efektywnie) posługiwać się językiem. 
– aby umieć komunikować się z innymi. 
– aby nie przysporzyć sobie lub innym kłopotów wynikających z błędów komunikacyjnych. 
– aby zaskarbić sobie u innych dobrą opinię. 
– aby nauczyć się słuchać innych. 
 
Zadanie 2. (0–3)  

Korzystanie z informacji. Nazywanie środków językowych i ich funkcji tekście. 

Schemat punktowania 
3 p. – za podanie trzech środków oraz ich przykładów. 
2 p. – za podanie dwóch środków oraz ich przykładów. 
1 p. – za podanie jednego środka oraz jego przykładu. 
0 p. – odpowiedź błędna lub brak odpowiedzi. 

Przykładowa odpowiedź 

Nazwa środka stylistycznego Przykład z tekstu 
wyliczenia   w domu, w pracy, na ulicy, rozkoszne gaworzenie dziecka, 

kłótnie w kolejkach, plotki sąsiedzkie, plakatowe hasła 
animizacje 
 

reklama atakująca wszystkie zmysły 

antonimy 
 

słowa wielkie i małe, szeptane i wykrzykiwane, wzniosłe 
i pospolite, słowa miłości i nienawiści 

metafory (hiperbole)  toniemy w słowach, leniwo toczące się fale tekstów, oceany 
słów 

epitety 
 

rozkoszne, drobnymi 

powtórzenia (anafora) oto JA mówię, mówię, mówię, …, oto JA piszę, piszę, 
piszę… 
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Zadanie 3. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Nazywanie funkcji tekstu. 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź błędna lub brak odpowiedzi. 

Poprawna odpowiedź 
D. 
 
Zadanie 4. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Odczytywanie metaforycznego znaczenia wyrazów. 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za wypisanie właściwego określenia. 
0 p. – odpowiedź błędna lub brak odpowiedzi. 

Przykładowa odpowiedź 
potok tekstów, gadatliwość, produktywność słowna 
 

Zadanie 5. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Nazywanie środków językowych i ich funkcji tekście. 

Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź błędna lub brak odpowiedzi. 

Przykładowe odpowiedzi 
Autor posłużył się zwrotem znam osoby, 
– aby ukazać, że rozważania autora są poparte obserwacją, nie są oderwaną od życia teorią. 
– aby uwiarygodnić swą opinię. 
– aby ukazać powszechność zjawiska. 
– aby nadać akapitowi spójność (wzmocnić spójność akapitu). 
 
Zadanie 6. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Nazywanie środków językowych i ich funkcji tekście. 

Schemat punktowania 
1 p. – za podanie dwóch środków językowych. 
0 p. – odpowiedź niepełna lub błędna, lub brak odpowiedzi. 

Poprawna odpowiedź 
kolokwializmy, zgrubienie, wyliczenia, przekształcony frazeologizm, metafora 

Uwaga: 
Uznaje się podanie przykładów środków. 
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Zadanie 7. (0–2) 

Korzystanie z informacji. Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 

Schemat punktowania 
2 p. – za poprawne określenie dwóch sformułowań. 
1 p. – za poprawne określenie jednego sformułowania. 
0 p. – odpowiedź błędna lub brak odpowiedzi. 

Przykładowa odpowiedź 
Milcząca samotność – nieuczestniczenie z własnej woli w procesie komunikowania się  

z innymi. 

Milczące uczestnictwo – mimo milczenia aktywne uczestniczenie w komunikacji z innymi; 
uczestniczenie w komunikacji poprzez mowę ciała. 

 

Zadanie 8. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawne dokończenie zdania. 
0 p. – odpowiedź błędna lub brak odpowiedzi. 

Przykładowa odpowiedź 
Milczenie uczestniczące byłoby milczeniem doskonałym, gdyby nie wymagało użycia 
dodatkowych środków wyrazu takich jak np.: emotywne wykrzyknienia, niesłowne sygnały 
dźwiękowe, mimika twarzy. 
 
Zadanie 9. (0–2) 

Korzystanie z informacji. 
Wyróżnianie w tekście związków frazeologicznych  
i odczytywanie ich znaczenia. 

Schemat punktowania 
2 p. – za wypisanie odpowiedniego związku frazeologicznego i wyjaśnienie jego znaczenia.  
1 p. – za wypisanie odpowiedniego związku frazeologicznego lub wypisanie odpowiedniego 

związku frazeologicznego i błędne wyjaśnienie jego znaczenia. 
0 p. – odpowiedź błędna lub brak odpowiedzi. 

Poprawna odpowiedź 
Związek frazeologiczny – rodzą się na kamieniu. 
Wyjaśnienie – pojawiają się w dużej liczbie mimo niesprzyjających warunków; występują 
często. 
 

Zadanie 10. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź błędna lub brak odpowiedzi. 
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Przykładowa odpowiedź 
Reagują niezwykle wyraziście na to, co mówi rozmówca (np. odpowiadają na dowcip 
śmiechem, zapisują myśli rozmówcy, mrucząc, wyrażają aprobatę dla słów mówiącego), 
wiernie (jak zwierciadło) oddają jego zachowania i emocje. 

Uwaga: 
Uznaje się również negatywną ocenę roli milczka (jako osoby nierozumiejącej rozmówcy). 
 

Zadanie 11. (0–2) 

Korzystanie z informacji. Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 

Schemat punktowania 
2 p. – za podanie dwóch argumentów. 
1 p. – za podanie jednego argumentu. 
0 p. – odpowiedź błędna lub brak odpowiedzi. 

Przykładowe odpowiedzi 
Milczenie na ogół coś znaczy.  
Milczenie jest jednostką komunikacji, przekazującą określoną treść. 
Milczenie może zastąpić wypowiedź. 

Uwaga: 
Uznaje się również wypowiedzi uszczegółowione. 
 
Zadanie 12. (0–2) 

Korzystanie z informacji. Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 

Schemat punktowania 
2 p. – za sformułowanie dwóch korzyści umiejętnego milczenia i dwóch wad nadmiernego 

gadulstwa. 
1 p. – za sformułowanie jednej korzyści umiejętnego milczenia i jednej wady nadmiernego 

gadulstwa albo sformułowanie dwóch korzyści umiejętnego milczenia lub dwóch wad 
nadmiernego gadulstwa. 

0 p. – odpowiedź niepełna lub błędna, lub brak odpowiedzi. 

Przykładowe odpowiedzi 
Umiejętne milczenie: 
– służy skutecznemu używaniu języka 
– wywołuje pozytywne reakcje ludzi 
– buduje pozytywny wizerunek 
– jest na ogół przekazem bogatym w treści i emocje 
– jest lekarstwem (przeciwwagą) dla świata tonącego w słowach. 

Nadmierne gadulstwo: 
– zakłóca komunikację 
– tworzy chaos 
– szkodzi reputacji mówiącego 
– budzi negatywne reakcje rozmówców 
– jest przejawem egocentryzmu 
– przyczynia się do banalizacji wypowiedzi. 
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Zadanie 13. (0–2) 

Korzystanie z informacji. 
Rozpoznawanie charakterystycznych cech stylu i języka 
tekstu. 

Schemat punktowania 
2 p. – za wskazanie stylu i określenie dwóch jego właściwości. 
1 p. – za wskazanie stylu bez określenia dwóch jego właściwości. 
0 p. – odpowiedź błędna lub brak odpowiedzi. 

Poprawna odpowiedź 
A. 
Właściwości stylu, np.:  
– komunikatywność 
– obrazowość  
– mieszanie stylów 
– subiektywizm. 

 

Część II 
 

Tworzenie informacji. 
Napisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim 
zamieszczonym w arkuszu. 

 
Temat 1. Jaką rolę w życiu człowieka mogą odgrywać sny? Analizując wiersze Do snu 

Jana Kochanowskiego i Pochwała snów Wisławy Szymborskiej, zwróć uwagę na 
przedstawione w nich oczekiwania i emocje związane z marzeniami sennymi. 

 
I. ROZWINIĘCIE TEMATU (maksymalnie 25 punktów) 

           Punktacja 
1. Wstępne rozpoznanie tekstów, np.:       0–3 
a) liryka bezpośrednia, 
b) liryka zwrotu do adresata (Do snu), 
c) liryka wyznania (Pochwała snów), 
d) refleksje na temat snu, 
e) wiersze renesansowy i współczesny, 
f) oniryzm. 
 
2. Rola snu, oczekiwania i emocje z nim związane w Do snu, np.:   0–9 
a) przygotowanie do śmierci (który uczysz umierać człowieka), 
b) ukazanie przyszłości (ukazujesz smak przyszłego wieka), 
c) odpoczynek dla ciała (ciało, które odpoczynek woli), 
d) poczucie duchowej wolności, 
e) uwolnienie duszy z więzów ciała (dusza niech sobie pobuja mało), 
f) podróżowanie do miejsc zazwyczaj niedostępnych (miejsce początku dnia i nocy, lodowe 

krainy, pustynie, kosmos), 
g) poznawanie praw rządzących wszechświatem (spornym biegom z bliska przypatrować), 
h) wyzwalanie różnorodnych emocji, 
i) doświadczenie szczęścia, 
j) zachwyt pięknem wszechświata, 
k) uwolnienie od tęsknoty za wiecznością. 
l) uwznioślenie snu (zwroty do adresata). 
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3. Rola snu, oczekiwania i emocje z nim związane w Pochwale snów, np.:  0–9 
a) spełnienie wszystkich marzeń (malowanie, znajomość greki), 
b) możność posiadania wszechstronnych talentów artystycznych, 
c) porozumiewanie się z umarłymi (rozmawiam […] nie tylko z żywymi), 
d) objawienie (słyszę głosy), 
e) niezwykłe możliwości fizyczne (fruwanie, samodzielne oddychanie pod wodą), 
f) doświadczenie zjawisk nieprawdopodobnych (widziałam dwa słońca), 
g) rozwikłanie zagadek świata (udało mi się odkryć Atlantydę), 
h) kontakt z przyrodą (widziałam […] pingwina), 
i) poczucie nieśmiertelności, 
j) możliwość dokonywania wyborów (zakończenie wojny; życie w wybranej epoce), 
k) marzenie o odwracalności zdarzeń, 
l) ucieczka od rzeczywistości pełnej ograniczeń, 
m) możliwość uniknięcia zła, 
n) eksponowanie podmiotu (bezpośredniość wyznania). 
 
4. Konteksty interpretacyjne, np.:        0–1 
a) filozoficzne, 
b) historycznoliterackie,  
c) teoretycznoliterackie.  

 
5. Podsumowanie          0–3 
pełne, np.: uogólnienie dotyczące trzech aspektów wskazanych w temacie;   (3) 
częściowe, np.: uogólnienie dotyczące dwóch aspektów wskazanych w temacie;  (2)  
próba podsumowania, np.: uogólnienie jednego istotnego aspektu wskazanego w temacie.  
 (1) 
 
Temat 2. Na podstawie analizy podanych fragmentów Granicy Zofii Nałkowskiej 

scharakteryzuj postawę moralną Zenona Ziembiewicza. Oceń postępowanie 
bohatera, wykorzystując znajomość całego utworu.  

 
 
I. ROZWINIĘCIE TEMATU (maksymalnie 25 punktów) 
 

    Punktacja 
1. Wstępne rozpoznanie, np.:        0–2 
a) relacje z kobietami, z którymi Ziembiewicz był związany, 
b) Adela – starsza od Zenona, chora na gruźlicę kobieta, 
c) Elżbieta – kobieta, z którą obecnie związany jest Zenon, 
d) Justyna Bogutówna – dziewczyna, z którą Zenon zdradza Elżbietę, 
e) posługiwanie się manipulacją. 
 
2. Postawa bohatera we fragmencie I, np.:      0–10  
a) związek trwający kilka lat, 
b) kierowanie się wdzięcznością i odruchami współczucia (choroba Adeli), 
c) jednostronność związku – świadomość, że Adela go kocha, 
d) przyjmowanie poświęcenia umierającej Adeli,  
e) brak miłości, kierowanie się przez Zenona namiętnością, 
f) wyjazd do Polski, pozostawienie Adeli samej w obliczu nadchodzącej śmierci, 
g) ucieczka od problemów, 
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h) zrzucenie opieki nad chorą na nieodpowiedzialnego przyjaciela,
i) żal bez wyrzutów sumienia,
j) instrumentalne potraktowanie kobiety,
k) usprawiedliwianie się przed samym sobą,
l) wykorzystywanie uczuciowego uzależnienia Adeli,
m) kierowanie się źle pojętą litością.

3. Postawa bohatera we fragmencie II, np.: 0–10 
a) kontynuowanie romansu z Justyną mimo wcześniejszej deklaracji jego zakończenia,
b) obłudne usprawiedliwianie bliskich relacji z Justyną tęsknotą za Elżbietą,
c) cynizm,
d) próba umniejszenia tego, co się stało – usprawiedliwianie się własną słabością,
e) domaganie się od Elżbiety zrozumienia (musisz zrozumieć),
f) próba wzbudzenia w Elżbiecie poczucia winy (jesteś obca, jest w tobie wrogość),
g) próba przekonania Elżbiety, że jego relacje z Justyną nie są pospolitym romansem, lecz

wynikiem splotu fatalnych okoliczności (ale to tylko pozór jest taki. A dno jest inne),
h) pragnienie uzyskania przebaczenia,
i) niedostrzeganie we własnym postępowaniu krzywdy dwóch kobiet,
j) pragnienie, aby Elżbieta wzięła na siebie część odpowiedzialności za jego niemoralne

postępowanie,
k) uznanie współczucia dla dziewczyny i chęci okazania jej pomocy jako dostateczny powód

zabrania jej do hotelowego pokoju,
l) nieszczerość i szantaż uczuciowy.

4. Podsumowanie 0–3 
pełne: np.: uogólnienie dotyczące postawy Zenona wobec siebie i stosunku Zenona do kobiet; 
ocena postępowania bohatera.        (3)  
częściowe: np.: uogólnienie dotyczące postawy Zenona wobec siebie i stosunku Zenona do 
kobiet.            (2)  
próba podsumowania: np.: uogólnienie dotyczące postawy Zenona wobec siebie lub stosunku 
Zenona do kobiet.           (1)  

Uwaga: 
Za funkcjonalne odwołania do całości powieści należy przyznawać punkty z puli za szczególne  
walory pracy. 
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II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów) 

Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie 
tematu. 
– podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie; 
przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym;   5 p. 
– uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie 
głównych części;          3 p. 
– wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna.   1 p. 

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów. 
III. STYL (maksymalnie 5 punktów) 
– jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, 
urozmaicona leksyka;          5 p. 
– zgodny z zastosowana formą wypowiedzi, na ogół jasny, wystarczająca leksyka; 3 p. 
– na ogół komunikatywny, dopuszczalne schematy językowe.    1 p. 

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów. 
IV. JĘZYK (maksymalnie 12 punktów) 
– język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, 
poprawne: słownictwo, frazeologia, fleksja;       12 p. 
– język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia 
i fleksja;           9 p. 
– język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości  poprawne: 
składnia, słownictwo, frazeologia;        6 p. 
– język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, leksykalnych 
(słownictwo i frazeologia), fleksyjnych;       3 p. 
– język w pracy komunikatywny mimo błędów fleksyjnych, licznych błędów 
składniowych, leksykalnych.         1 p. 

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów. 
V. ZAPIS (maksymalnie 3 punkty) 
– bezbłędna ortografia, poprawna interpunkcja (nieliczne błędy);    3 p. 
– poprawna ortografia (nieliczne błędy II stopnia), na ogół poprawna interpunkcja; 2 p. 
– poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia), interpunkcja niezakłócająca 
komunikacji (mimo różnych błędów).       1 p. 

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów. 
VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY       0–4 



<<
  /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


