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Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające warunki 
zadania.  
 
Zadanie 1.1. (0–2) 

Obszar standardów Opis wymagań 

Korzystanie z informacji. 
Uogólnienie informacji w celu rozpoznania starożytnego 
państwa (II 5). 

 

Schemat punktowania 
2 p. – za podanie dwóch poprawnych nazw państw. 
1 p. – za podanie jednej poprawnej nazwy państwa. 
0 p. – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Źródło 1 – Persja 
Źródło 2 – Izrael 
 
Zadanie 1.2. (0–1) 

Tworzenie informacji. 
Porównanie form ustrojowych w celu wskazania podobieństw. 
(III 1). 

 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Podobieństwo: wybranie przez boga [wskazanie władcy przez boga, boskie naznaczenie]. 
 
Zadanie 1.3. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Wyszukanie informacji wyjaśniającej problem (II 7). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź z uzasadnieniem. 
0 p. – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi.. 
 
Poprawna odpowiedź 
Źródło 1.  
 
Przykładowe uzasadnienie: 
• W źródle odwołano się do panowania ojca i dziadka z tego samego rodu Achemenidów. 
• W źródle znajduje się informacja o tym, że Achemenidzi posiadali tytuły królewskie 

od stuleci.  
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Zadanie 2.1. (0–1) 

Korzystanie z informacji. 
Uogólnienie informacji w celu rozpoznania starożytnego 
państwa (II 5). 

 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Ateny 
 
Zadanie 2.2. (0–1) 

Korzystanie z informacji. 
Uogólnienie informacji o architekturze i wierzeniach greckich 
(II 5). 

 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
C. 
 
Zadanie 3.1. (0–2) 

Korzystanie z informacji. Wyszukanie informacji w tekście (II 7). 
 

Schemat punktowania 
 
2 p. – za podanie dwóch przykładów. 
1 p. – za podanie jednego przykładu. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowe odpowiedzi 
• przyznawał urzędy sobie i innym samowolnie, a urzędnicy powinni być wybierani przez 

zgromadzenia 
• miał sprawować władzę dyktatorską dożywotnio, a więc dłużej niż sześć miesięcy 
• wielokrotnie pełnił urząd konsula, a można było tylko dwa razy 
• nie zwoływał zgromadzeń 
• tytuł Imperatora przyjął na stałe, podczas gdy w republice przyznawany był przez senat  

zwycięskim wodzom 
 

Zadanie 3.2. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Usytuowanie w czasie upadku republiki w Rzymie (II 1). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
D.  
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Zadanie 4.1. (0–2) 

Korzystanie z informacji. Odczytanie informacji z mapy (II 7). 
 

Schemat punktowania 
2 p. – za podanie nazw dwóch państw. 
1 p. – za podanie nazwy jednego państwa. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawne odpowiedzi 
• Królestwo Franków 
• Królestwo Burgundów 
• Królestwo Wizygotów  
 
Zadanie 4.2. (0–3) 

Korzystanie z informacji. Odczytanie informacji z mapy (II 7). 
 

Schemat punktowania 
3 p. – za podanie trzech nazw. 
2 p. – za podanie dwóch nazw. 
1 p. – za podanie jednej nazwy. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawne odpowiedzi 
• Wandalowie 
• Wizygoci 
• Hunowie 
 
Zadanie 5.1. (0–4) 

Korzystanie z informacji. Korzystanie ze źródła genealogicznego (II 7). 
 

Schemat punktowania 
4 p. – za odpowiedź zawierającą cztery poprawne wskazania. 
3 p. – za odpowiedź zawierającą trzy poprawne wskazania. 
2 p. – za odpowiedź zawierającą dwa poprawne wskazania. 
1 p. – za odpowiedź zawierającą jedno poprawne wskazanie. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
A – Władysław I Herman 
B –  Kazimierz I Odnowiciel 
C –  Mieszko Bolesławowic 
D –  Bolesław II Śmiały  
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Zadanie 5.2. (0–3) 

Wiadomości i rozumienie. Znajomość pocztu królów Polski (I). 
 

Schemat punktowania 
3 p. – za odpowiedź zawierającą trzy poprawne wskazania. 
2 p. – za odpowiedź zawierającą dwa poprawne wskazania. 
1 p. – za odpowiedź zawierającą jedno poprawne wskazanie. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Bolesław I Chrobry, Mieszko II, Bolesław II Śmiały. 
 
Zadanie 6.1. (0–2) 

Korzystanie z informacji. 
Wyszukiwanie informacji potwierdzających uniwersalny 
charakter władzy cesarskiej (II 7). 

 

Schemat punktowania 
2 p. – za podanie dwóch elementów. 
1 p. – za podanie jednego elementu. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowe odpowiedzi 
• jabłko (sfera) w dłoni cesarza 
• kłaniający mu się królowie 
• tron postawiony na barkach postaci symbolizującej Ziemię 
• korona  
 
Zadanie 6.2. (0–2) 

Korzystanie z informacji. 
Wyszukiwanie informacji potwierdzających sakralny 
charakter władzy cesarskiej (II 7). 

 

Schemat punktowania 
2 p. – za podanie dwóch elementów. 
1 p. – za podanie jednego elementu. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowe odpowiedzi 
• symbole czterech ewangelistów 
• ręka boska nakładającą koronę na głowę cesarza 
• mandorla 
• zwój z tekstem z Pisma św. przed piersiami cesarza. 
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Zadanie 7.1. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Usytuowanie wydarzeń w czasie (II 1). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
okres rozbicia dzielnicowego 
 
Zadanie 7.2. (0–2) 

Wiadomości i rozumienie. Znajomość skutków politycznych rozbicia dzielnicowego (I). 
 

Schemat punktowania 
2 p. – za odpowiedź zawierającą dwie poprawne nazwy. 
1 p. – za odpowiedź zawierającą jedną poprawną nazwę. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
A – Pomorze Gdańskie 
B – II pokój toruński [1466 r.] 
 
Zadanie 7.3. (0–2) 

Korzystanie z informacji. 
Wskazywanie pozytywnych i negatywnych skutków 
gospodarczych zjawiska (II 2). 

 

Schemat punktowania 
2 p. – za odpowiedź zawierająca dwa czynniki. 
1 p. – za odpowiedź zawierającą jeden czynnik. 
0 p. – za odpowiedzi błędne lub za brak odpowiedzi. 
 
Przykładowe odpowiedzi 
• zagospodarowywanie nieużytków 
• powstawanie nowych ośrodków miejskich i wsi 
• rozwój handlu 
• stosowanie przymusu drogowego 
• kolonizacja 
• „psucie monety” 
• utrudnianie handlu [poprzez wprowadzanie dużej ilości ceł na licznych granicach] 
 
Zadanie 8.1. (0–1) 

Tworzenie informacji. Ocena znaczenia przywileju oraz jej uzasadnienie (III 2). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za odpowiedź zawierającą dwa argumenty. 
0 p. – za odpowiedź błędną, niepełną lub za brak odpowiedzi. 
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Przykładowe odpowiedzi 
• Nie mógł już samowolnie karać swoich poddanych. 
• Nie mógł odbierać poddanym, po śmierci głowy rodziny, posiadanych dóbr. 
• Nie mógł podejmować decyzji związanych z zawieraniem przez poddanych związków 

małżeńskich. 
• Nie mógł już zmuszać szlachty do płacenia danin. 
• Rezygnował z sądzenia szlacheckich poddanych. 

 
Zadanie 8.2. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Uogólnienie faktów w celu rozpoznania postaci króla (II 5). 
 

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

 
Poprawna odpowiedź 
Kazimierz [IV] Jagiellończyk 

 
Zadanie 8.3. (0–1) 

Wiadomości i rozumienie. Znajomość decyzji podjętych przez władcę Polski (I). 
 

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

 
Poprawna odpowiedź 
A. 

 
Zadanie 9.1. (0–2) 

Korzystanie z informacji. Uporządkowanie chronologiczne wydarzeń (II 1). 
 

Schemat punktowania 
2 p. – za dwie poprawne odpowiedzi. 
1 p. – za jedną poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedzi błędne lub za brak odpowiedzi. 
 
Poprawne odpowiedzi 
A – 3  
B – 1  
 
Zadanie 9.2. (0–1) 

Wiadomości i rozumienie. Znajomość skutków wydarzenia politycznego (I). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
ogłoszenie aktu supremacji 
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Zadanie 9.3. (0–1) 

Wiadomości i rozumienie. Znajomość nurtów protestantyzmu (I). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Hugenoci [kalwini] 
 
Zadanie 10.1. (0–6) 

Korzystanie z informacji. 
Rozpoznanie urzędów z uwzględnieniem zewnętrznych oznak 
ich godności (II 6). 

 

Schemat punktowania 
1 p. – za każdą prawidłowo wypełnioną rubrykę w tabeli. 
0 p. – za odpowiedzi błędne lub za brak odpowiedzi. 
 
Poprawne odpowiedzi 
A kanclerz pieczęć 

B hetman buława  

C marszałek laska  

 
Zadanie 10.2. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Rozpoznanie cech charakterystycznych sarmatyzmu (II 6). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
A. 
 
Zadanie 11. (0–3) 

Tworzenie informacji. 
Sformułowanie oceny i dobór argumentów wyjaśniających 
symboliczną treść medalu (III 2, 3). 

 

Schemat punktowania 
3 p. – za wyjaśnienie z odwołaniem do trzech elementów. 
2 p. – za wyjaśnienie z odwołaniem do dwóch elementów. 
1 p. – za wyjaśnienie z odwołaniem do jednego elementu. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź 
Medal upamiętnia bitwę pod Wiedniem z 1683 r., o czym świadczy data, napis na dole oraz 
panorama miasta, ponad którą dwa orły oznaczające Polskę i Austrię wspólnie łamią 
symbolizujący Turcję półksiężyc. Wymowę sceny wzmacnia napis podkreślający bezradność 
Turcji wobec połączonych sił dwóch państw.  
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Zadanie 12.1. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Znajomość skutków I rozbioru (II 2). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Obszary te po I rozbiorze [Polski] znalazły się poza granicami kraju. 
 
Zadanie 12.2. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Wybranie informacji wyjaśniających problem (II 7). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za podanie celów odnoszących się do obu źródeł. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź 
Widoczna na mapie sieć szkół podporządkowanych KEN, którą pokryto cały kraj, świadczy 
o tym, że królowi zależało na upowszechnieniu oświaty na terenie całego kraju oraz 
wychowaniu pokolenia zwolenników reform. Opisana w źródle 2. polityka nominacyjna króla 
wskazuje na to, że zależało mu na tym, aby urzędy w państwie znalazły się w rękach takich 
właśnie ludzi. 
 
Zadanie 12.3. (0–1) 

Wiadomości i rozumienie. Znajomość przyczyn i skutków wydarzenia (I). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Przykładowe odpowiedzi 
• Rozwiązany przez papieża zakon jezuitów [zajmujący się edukacją] posiadał sieć placówek 

edukacyjnych, które przejęła KEN.  
• KEN miała przejąć majątek jezuitów. 
 
Zadanie 12.4. (0–1) 

Wiadomości i rozumienie. Znajomość terminu historycznego (I). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Szkoła Rycerska (Akademia Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości 
i Rzeczypospolitej). 
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Zadanie 13.1. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Wyszukanie informacji w źródle (II 7). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Przykładowe odpowiedzi 
• Zmuszenie kolonistów do sprowadzania towarów [fabrycznych i produktów] wyłącznie 

z Wielkiej Brytanii. 
• Wielka Brytania chciała mieć monopol na handel z koloniami. 
 
Zadanie 13.2. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Wyjaśnienie skutków wydarzeń (II 2). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź 
Ograniczenia nakładane na kolonistów doprowadziły do wystąpienia zbrojnego przeciwko 
metropolii (buntu kolonii w Ameryce przeciwko Wielkiej Brytanii). 
 
Zadanie 14.1. (0–2) 

Korzystanie z informacji. Wyszukanie informacji w źródle statystycznym (II 4). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
B. 
 

Zadanie 14.2. (0–1) 

Tworzenie informacji. 
Sformułowanie wniosku dotyczącego przemian 
gospodarczych (III 1). 

 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź 
Wzrost liczby mechanicznych wrzecion i warsztatów tkackich spowodował większe 
zapotrzebowanie na bawełnę. 
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Zadanie 14.3. (0–1) 

Korzystanie z informacji. 
Uogólnienie informacji w celu rozpoznania zjawiska 
gospodarczego (II 5). 

 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
rewolucja przemysłowa 
 
 
Zadanie 15.1. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Rozpoznanie stylu architektonicznego (II 6). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
A. 
 
Zadanie 15.2. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Wskazanie charakterystycznych cech stylu (II 6). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
C. 
 
Zadanie 15.3. (0–1) 

Wiadomości i rozumienie. Znajomość funkcji budowli (I). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
D. 
 
Zadanie 16.1. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Wyjaśnienie przyczyn wydarzeń (II 2). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
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Poprawna odpowiedź 
Oba narody walczyły o  niepodległość (wolność). 
 
Zadanie 16.2. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Usytuowanie wydarzenia w czasie (II 1). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
1848/1849 
 
 
Zadanie 17. (0–3) 

Tworzenie informacji. 
Ocena prawdziwości sformułowanych zdań, dotyczących 
procesów dekolonizacyjnych (III 2). 

 

Schemat punktowania 
3 p. – za trzy prawidłowe rozstrzygnięcia. 
2 p. – za dwa prawidłowe rozstrzygnięcia. 
1 p. – za jedno prawidłowe rozstrzygnięcie. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
1 – F 
2 – P 
3 – P 
 
Zadanie 18.1. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Uogólnienie informacji w celu rozpoznania państwa (II 5). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Rosja [Cesarstwo Rosyjskie] 
 
Zadanie 18.2. (0–2) 

Korzystanie z informacji. 
Sformułowanie wniosku dotyczącego zmian politycznych 
zachodzącej w czasie (II 4). 

 

Schemat punktowania 
2 p. – za poprawną odpowiedź z odwołaniem do dwóch rysunków. 
1 p. – za poprawną odpowiedź z odwołaniem do jednego rysunku. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
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Przykładowa odpowiedź 
W 1853 r. Rosja była poważnym zagrożeniem dla Turcji – na rysunku potężny rosyjski 
niedźwiedź „przytula” do siebie symbolizującego Turcję indyka w taki sposób, że prawie go 
dusi. W 1855 r. w czasie wojny krymskiej pozycja Rosji uległa znacznemu osłabieniu – na 
rysunku ukazano, że rosyjski niedźwiedź znalazł się w pułapce, na skutek poparcia jakiego 
udzieliły Turcji inne państwa [Anglia, Francja i Austria], które symbolizują umundurowane 
postacie „myśliwych” czyhające na niedźwiedzia. 
 
Zadanie 19. (0–3) 

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji w celu rozpoznania ideologii (II 5). 
 

Schemat punktowania 
3 p. – za trzy prawidłowe wskazania. 
2 p. – za dwa prawidłowe wskazania. 
1 p. – za jedno prawidłowe wskazanie. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 

Poprawne odpowiedzi 
A – komunizm 
B – liberalizm 
C – chrześcijańska demokracja 
 
Zadanie 20.1. (0–1) 

Korzystanie z informacji. 
Uogólnienie informacji w celu rozpoznania wydarzenia 
historycznego (II 5). 

 

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

Poprawna odpowiedź 
D. 
 
Zadanie 20.2. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Znajomość przyczyn wydania wydarzenia (II 2). 
 

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

Poprawna odpowiedź 
Odciągniecie chłopów od udziału w powstaniu styczniowym. 
 
Zadanie 20.3. (0–1) 

Wiadomości i rozumienie. Znajomość kulturowych skutków polityki zaborcy (I). 
 

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



Strona 14 z 18 

Poprawna odpowiedź 
W Królestwie Polskim obowiązywało podawanie daty według „nowego stylu” (kalendarza 
gregoriańskiego) oraz „starego stylu” (kalendarza juliańskiego), używanego w Rosji. 
 
Zadanie 21.1. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Uogólnienie informacji w celu rozpoznania postaci (II 5). 
 

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

Poprawna odpowiedź 
B. 
 
Zadanie 21.2. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Umieszczenie wydarzenia w czasie (II 1). 
 

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

Poprawna odpowiedź 
C. 
 
Zadanie 22.1. (0–2) 

Korzystanie z informacji. Uogólnienie informacji w celu rozpoznania wydarzeń (II 5). 
 

Schemat punktowania 
2 p. – za podanie dwóch wydarzeń. 
1 p. – za podanie jednego wydarzenia. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 

Przykładowa odpowiedź 
Pomnik A:  
Włączenie Poznania  [Wielkopolski] do Polski po I wojnie światowej [w wyniku powstania 
wielkopolskiego, klęski Niemców w I wojnie, decyzje traktatu wersalskiego]. 
Pomnik B:  
Włączenie Wrocławia do Polski po II wojnie światowej [w wyniku klęski Niemiec w II wojnie, 
zmiany granic Polski po II wojnie]. 
 
Zadanie 22.2. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Umieszczenie wydarzenia w czasie (II 1). 
 

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

Przykładowa odpowiedź 
Obaj doprowadzili do zjednoczenia Niemiec. 
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Zadanie 22.3. (0–1) 

Wiadomości i rozumienie. 
Znajomość funkcji pełnionych przez Ottona von Bismarck 
w dziejach Niemiec (I). 

 

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

Przykładowa odpowiedź 
Kanclerz Niemiec [Rzeszy Niemieckiej] 
 
Zadanie 23. (0–2) 

Korzystanie z informacji. Uporządkowanie chronologiczne wydarzeń (II 1). 
 

Schemat punktowania 
2 p. – za dwie poprawne odpowiedzi. 
1 p. – za jedną poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedzi błędne lub za brak odpowiedzi. 
 
Poprawne odpowiedzi 
A – 3 
B – 1 
 
Zadanie 24.1. (0–3) 

Tworzenie informacji. 
Sformułowanie opinii i dobór argumentów wyjaśniających 
symboliczną treść rysunku satyrycznego (III 2, 3). 

 

Schemat punktowania 
3 p. – za wyjaśnienie z odwołaniem do trzech elementów. 
2 p. – za wyjaśnienie z odwołaniem do dwóch elementów. 
1 p. – za wyjaśnienie z odwołaniem do jednego elementu. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź 
Na rysunku przedstawiono obejmujących się w geście przyjaźni żołnierzy: niemieckiego 
i radzieckiego (których można rozpoznać po charakterystycznym niemieckim hełmie oraz 
gwieździe na czapce bolszewika). Między nimi znajduje się, miażdżony uściskiem, polski 
żołnierz (rogatywka z orłem), usiłujący znaleźć dla siebie miejsce. Autor rysunku pokazał w 
ten sposób zagrożenie dla Polski wynikające z  ewentualnego sojuszu dwóch wrogo 
nastawionych do niej państw. 
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Zadanie 24.2. (0–1) 

Wiadomości i rozumienie. Znajomość skutków wydarzeń politycznych (I). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź z uzasadnieniem. 
0 p. – za odpowiedź błędną, niepełną lub za brak odpowiedzi. 
 

Przykładowa odpowiedź 
Tak, ponieważ doszło do podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow [niemiecko-radzieckiego], 
którego skutkiem był dwustronny atak na Polskę we wrześniu 1939 r. 
 
Zadanie 25.1. (0–1) 

Korzystanie z informacji. 
Uogólnienie informacji w celu podania nazwy układu 
politycznego (II 5). 

 

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

Poprawna odpowiedź 
[układ] Sikorski-Majski 
 
Zadanie 25.2. (0–1) 

Wiadomości i rozumienie. Znajomość losów polskich jeńców wojennych w ZSRR (I). 
 

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

Poprawna odpowiedź 
Jeńcy zostali wymordowani przez NKWD [na rozkaz Stalina] w Katyniu. 
 
Zadanie 25.3. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Usytuowanie wydarzenia w czasie i przestrzeni (II 1). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź zawierającą dwa elementy. 
0 p. – za odpowiedź błędną, niepełną lub za brak odpowiedzi. 
 

Poprawna odpowiedź 
1943 rok, III Rzesza [Niemcy] 
 
Zadanie 25.4. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Znajomość skutków wydarzenia politycznego (II 2). 
 

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

Poprawna odpowiedź 
ZSRR [Związek Radziecki/Sowiecki] zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim.



Strona 17 z 18 

Zadanie 26.1. (0–2) 

Tworzenie informacji. Przedstawienie wniosków wynikających z porównania źródeł 
(III 1). 

 
Schemat punktowania 
2 p. – za poprawną odpowiedź na oba elementy polecenia. 
1 p. – za poprawną odpowiedź na jeden element polecenia. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź 
Zamazano informację o wieku zabitego, ponieważ chciano ukryć fakt, że ofiarą było dziecko, 
[Redakcja obawiała się narazić władzom, gdyż oficjalna propaganda głosiła, że wśród ofiar nie 
było dzieci]. Podano również inną godzinę pogrzebu, żeby utrudnić lub uniemożliwić chętnym 
wzięcie udziału w uroczystościach pogrzebowych [które mogły być odebrane przez władze 
jako manifestacja polityczna]. 
 
Zadanie 26.2. (0–1) 

Wiadomości i rozumienie. Znajomość przyczyn poznańskiego czerwca (I). 
 

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

Poprawna odpowiedź 
Niezadowolenie robotników z sytuacji ekonomicznej [politycznej] w Polsce.  
 
 
Zadanie 27. (0–4) 

Korzystanie z informacji. Uogólnienie informacji w celu umieszczenia wydarzeń 
w czasie (II 1, 5). 

 

Schemat punktowania 
4 p. – za cztery poprawne odpowiedzi. 
3 p. – za trzy poprawne odpowiedzi. 
2 p. – za dwie poprawne odpowiedzi. 
1 p. – za jedną poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 

Poprawne odpowiedzi 
A – 1 
B – 3 
C – 2 
D – 4 
  



Strona 18 z 18 

Zadanie 28.1. (0–1) 

Korzystanie z informacji. Usytuowanie wydarzenia w czasie (II 1). 
 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
1989 
 
Zadanie 28.2. (0–2) 

Wiadomości i rozumienie. Znajomość skutków wydarzeń (I). 
 

Schemat punktowania 
2 p. – za prawidłowe rozstrzygnięcie i uzasadnienie. 
1 p. – za prawidłowe rozstrzygnięcie lub uzasadnienie. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi. 
 

Poprawna odpowiedź 
Tak 

 
Przykładowe uzasadnienie 
Prezydentem został [Wojciech] Jaruzelski – przedstawiciel komunistów,  a premierem 
[Tadeusz] Mazowiecki – przedstawiciel „Solidarności”. 
 
Zadanie 28.3. (0–1) 

Wiadomości i rozumienie. 
Znajomość skutków międzynarodowych upadku komunizmu 
w Polsce (II). 

 

Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowe odpowiedzi 
• Powstanie w Polsce rządu, na czele którego stanął nie-komunista zapoczątkowało upadek 

komunizmu w Europie.   
• Wydarzenia w Polsce zapoczątkowały tzw. Jesień Ludów, w wyniku której 

w komunistycznych państwach Europy obalono rządcy komunistyczne. 
• Odsunięcie komunistów od rządów w Polsce zapoczątkowało podobny proces w innych 

krajach komunistycznych (na Węgrzech, w NRD, Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii). 
 



<<
  /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


