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Zadanie 1. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si! znajomo ci" metod prezentacji 

informacji geograficznej. 
0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazw dwóch metod kartograficznego przedstawiania 

zjawisk, zastosowanych na mapie szczegó$owej. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

% izarytmiczna 

% sygnaturowa 
 

Zadanie 2. 

Korzystanie z informacji 
Rozpoznanie obiektów przedstawionych w &ródle 

informacji geograficznej. 
0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za przyporz"dkowanie profilu terenu do linii profilu zaznaczonej 

na mapie. 

Poprawna odpowied&: 

Nr 2 
 

Zadanie 3. 

Korzystanie z informacji 
Odczytanie informacji geograficznych zapisanych  

na mapie. 
0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wybranie dwóch obiektów zaznaczonych na mapie wzd$u' 

podanego szlaku turystycznego. 

Poprawna odpowied&: 

A. Muzeum Wsi Kieleckiej 

E. Buk Jagie$$y 
 

Zadanie 4. 

Korzystanie z informacji 
Wykorzystanie mapy do wykonania pomiarów  

i oblicze( matematyczno-geograficznych. 
0#2

Zdaj"cy otrzymuje 2 punkty za poprawny sposób obliczenia nachylenia stoku i podanie 

poprawnego wyniku. Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za poprawny sposób obliczenia  

(bez poprawnego wyniku). 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

Odleg$o ) ma mapie: 1,6 cm 

1 cm – 0,6 km 

1,6 cm – x 

x = 0,96 km 

Ró'nica wysoko ci: 612 m n.p.m. – 470 m n.p.m. = 142 m 

*rednie nachylenie stoku: 

 

*rednie nachylenie stoku wynosi 14,8% 

142 m 

960 m 
x 100% + 14,8% 
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Zadanie 5. 

Korzystanie z informacji 
Porównanie obszarów przedstawionych w &ródle 

informacji geograficznej. 
0#2

Zdaj"cy otrzymuje 2 punkty za podanie trzech ró'nic mi!dzy  rodowiskiem przyrodniczym 

dwóch obszarów. Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie dwóch ró'nic. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

% Obszar w polu D2 charakteryzuje si! mniejsz" lesisto ci". 

% Obszar w polu D2 charakteryzuje si! wi!ksz" g!sto ci" sieci rzecznej. 

% W polu D2 wyst!puj" mniejsze deniwelacje terenu. 

 

Zadanie 6. 

Korzystanie z informacji 
Rozpoznanie obiektów przedstawionych w &ródle 

informacji geograficznej. 
0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za rozpoznanie typu osadnictwa podanych wsi. 

Poprawna odpowied&: 

D!bno – wielodro'nica, Por"bki – ulicówka 

 

Zadanie 7. 

Korzystanie z informacji 
Przetworzenie informacji geograficznych zapisanych 

w ró'nej postaci. 
0#2

Zdaj"cy otrzymuje 2 punkty za poprawn" ocen! prawdziwo ci czterech zda( dotycz"cych 

przekroju geologicznego. Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za poprawn" ocen! trzech zda(. 

Poprawna odpowied&: 

Od góry: P, F, F, P 

 

Zadanie 8. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Wyja nienie przebiegu zewn!trznych procesów 

geologicznych. 
0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie procesu, który przyczyni$ si! do powstania 

go$oborza. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

Wietrzenie mrozowe polega na rozsadzaniu ska$y pod wp$ywem ci nienia wytwarzanego 

przez wielokrotnie zamarzaj"c" i rozmarzaj"c" wod! w szczelinach skalnych. Woda, 

przechodz"c ze stanu ciek$ego w stan sta$y, zwi!ksza swoj" obj!to ) i wywieraj"c wi!ksze 

ci nienie na  ciany szczelin w skale, rozsadza je na bloki. 

 

Zadanie 9. 

Korzystanie z informacji 
Wykorzystanie wyników obserwacji do wykonania 

oblicze( astronomiczno-geograficznych. 
0#2

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za poprawny sposób obliczenia d$ugo ci geograficznej  

i poprawny wynik oraz 1 punkt za poprawny sposób obliczenia szeroko ci geograficznej  

i poprawny wynik. Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za poprawny sposób obliczenia d$ugo ci  

i szeroko ci geograficznej (bez poprawnych wyników). 
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Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

Tarnów: , = 21ºE            - = 50ºN 

D$ugo ) geograficzna miejscowo ci X: 

1º # 4 min 

x º # 8 min 

x = 2º 

21ºE + 2º = 23ºE 

Szeroko ) geograficzna miejscowo ci X: 

hgT = 90º + . # -T            21 marca . = 0º 

hgT = 90º # -T 

hgT = 90º # 50º = 40º 

hgX = hgT # 3º 

hgX = 40º # 3º = 37º 

hgX = 90º # -X 

-X = 90º # hgX = 90º # 37º = 53ºN 
 

Wspó$rz!dne geograficzne miejsca X: 53ºN, 23ºE 
 

Zadanie 10. 

Wiadomo ci i rozumienie Scharakteryzowanie ruchów Ziemi oraz ich nast!pstw. 0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wybranie przyczyny po$o'enia Ziemi w peryhelium i aphelium. 

Poprawna odpowied&: 

B. eliptycznego kszta$tu orbity ziemskiej. 
 

Zadanie 11. 

Wiadomo ci i rozumienie Wyja nienie zró'nicowania klimatycznego Ziemi. 0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie dwóch czynników klimatotwórczych wp$ywaj"cych  

na zró'nicowanie temperatury powietrza we wskazanych miejscach na Ziemi. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

W tabeli od góry: 

Nr 1, 2 # pr"dy morskie 

Nr 3, 4 # rozk$ad l"dów i mórz 
 

Zadanie 12. 

Korzystanie z informacji Uzupe$nienie &ród$a informacji geograficznej (rysunku). 0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za przedstawienie na rysunku kierunku bryzy dziennej. 

Poprawna odpowied&: 

Kierunek bryzy dziennej od morza w stron! l"du. 
 

Zadanie 13. 

a) 

Korzystanie z informacji Przetworzenie informacji geograficznych. 0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za odczytanie z wykresu przedzia$ów szeroko ci geograficznych, 

w których zasolenie wód oceanicznych jest wy'sze od  redniego zasolenia Wszechoceanu. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

10°–27°N, 16°–42°S 
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b) 

Wiadomo ci i rozumienie 
Wyja nienie przestrzennego zró'nicowania zasolenia 

wód oceanicznych. 
0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie dwóch przyczyn wysokiego zasolenia wód 

oceanicznych w przedstawionych na wykresie przedzia$ach szeroko ci geograficznych. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

% Ma$e sumy rocznych opadów atmosferycznych. 

% Du'e parowanie przy wysokich temperaturach i ma$ej wilgotno ci powietrza. 
 

Zadanie 14. 

a) 

Korzystanie z informacji Klasyfikowanie informacji wed$ug podanego kryterium. 0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wybranie typu klimatu, w którym le'" obszary 

charakteryzuj"ce si! ujemnym bilansem wodnym. 

Poprawna odpowied&: 

B. zwrotnikowym kontynentalnym suchym. 
 

b) 

Korzystanie z informacji Klasyfikowanie informacji wed$ug podanego kryterium. 0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za przyporz"dkowanie zaznaczonych na mapie regionów 

do obszarów o dodatnim lub ujemnym bilansie wodnym. 

Poprawna odpowied&: 

Obszary o dodatnim bilansie wodnym: B, C, E, obszary o ujemnym bilansie wodnym: A, D 
 

Zadanie 15. 

a) 

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie si! znajomo ci" genezy jezior. 0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za uporz"dkowanie zbiorników wodnych wed$ug wieku. 

Poprawna odpowied&: 

Od najstarszego: Gop$o, /ebsko, Soli(skie 
 

b) 

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie si! znajomo ci" rozmieszczenia jezior. 0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za rozpoznanie zbiorników wodnych na mapie. 

Poprawna odpowied&: 

/ebsko – 1, Gop$o – 3, Soli(skie – 5 
 

Zadanie 16. 

Tworzenie informacji 
Zaproponowanie rozwi"zania problemu istniej"cego  

w  rodowisku geograficznym. 
0#2

Zdaj"cy otrzymuje 2 punkty za podanie trzech przyk$adów dzia$a( s$u'"cych zmniejszeniu 

niedostatku wody pitnej. Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie dwóch przyk$adów dzia$a(. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

% Budowanie zbiorników retencyjnych na rzekach. 

% Racjonalne gospodarowanie wod" (np. zamkni!te obiegi wody, nawadnianie kroplowe). 

% Odsalanie wody morskiej. 
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Zadanie 17. 

Korzystanie z informacji 
Wykazanie si! znajomo ci" cech ruchów g$ównych p$yt 

litosfery. 
0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wybranie dwóch miejsc po$o'onych w strefie subdukcji. 

Poprawna odpowied&:  

B, D 
 

Zadanie 18. 

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie si! znajomo ci" genezy ska$. 0#2

Zdaj"cy otrzymuje 2 punkty za uzupe$nienie schematów przedstawiaj"cych etapy 

powstawania trzech ska$. Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za uzupe$nienie schematów 

przedstawiaj"cych etapy powstawania dwóch ska$. 

Poprawna odpowied&: 

Wierszami od góry: 

% granit, metamorfizm 

% sedymentacja szcz"tków organicznych, marmur 

% piasek, diageneza 
 

Zadanie 19. 

Korzystanie z informacji 

Wykorzystanie informacji zapisanych w ró'nej postaci 

oraz w$asnej wiedzy do opisania oraz wyja nienia 

zdarze(, zjawisk i procesów. 

0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie zmiany kierunku Noteci z po$udnikowego  

na równole'nikowy. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

Note) wykorzystuje pradolin!, któr" p$ynie na zachód zgodnie ze spadkiem terenu. 
 

Zadanie 20. 

Korzystanie z informacji 

Okre lenie wp$ywu czynników zewn!trznych  

na przebieg procesów w obr!bie poszczególnych sfer 

Ziemi i na relacje mi!dzy tymi sferami. 

0#2

Zdaj"cy otrzymuje 2 punkty za przyporz"dkowanie cech  rodowiska przyrodniczego dwóm 

wskazanym na rysunku obszarom. Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za przyporz"dkowanie cech 

jednemu obszarowi. 

Poprawna odpowied&: 

1. piaski, bielicowe 

2. gliny zwa$owe, brunatne i p$owe 
 

Zadanie 21. 

a) 

Wiadomo ci i rozumienie 

Przedstawienie zró'nicowania przebiegu zewn!trznych 

procesów geologicznych i ich efektów rze&botwórczych 

na obszarze Polski. 

0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wybranie obszaru zagro'onego osuwiskami. 

Poprawna odpowied&: 

C. Beskid Niski 
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b) 

Wiadomo ci i rozumienie 
Wyja nienie przebiegu zewn!trznych procesów 

geologicznych. 
0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie dwóch antropogenicznych przyczyn powstawania 

osuwisk. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

% Wylesienie stoków górskich. 

  Zachwianie mechanicznej równowagi mas skalnych na skutek odkrywkowej eksploatacji 

surowców. 

 

Zadanie 22. 

Korzystanie z informacji 
Wykonanie oblicze( w zakresie geografii spo$eczno-

ekonomicznej. 
0#2

Zdaj"cy otrzymuje 2 punkty za trzy poprawne obliczenia wska&ników obrazuj"cych ruch 

naturalny ludno ci i poprawne wyniki. Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za dwa poprawne 

obliczenia i poprawne wyniki albo 1 punkt za poprawny sposób wszystkich oblicze(  

(bez poprawnych wyników). 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

Saldo migracji 

11 tys – 47 tys = –36 tys. 

Przyrost rzeczywisty 

(–36 tys) + 374 tys – 370 tys = –32 tys. 

Liczba ludno ci w dniu 31.12.2006 

38157 tys + (–36 tys) + 4 tys = 38125 tys. 

 

Zadanie 23. 

Wiadomo ci i rozumienie Scharakteryzowanie wielkich religii na  wiecie. 0#2

Zdaj"cy otrzymuje po 1 punkcie za ka'de trzy poprawnie uzupe$nione komórki tabeli 

dotycz"cej wybranych religii wyst!puj"cych w Azji. 

Poprawna odpowied&: 

Hinduizm B – 2 

Islam C – 1 

Chrze cija(stwo A – 4 

 

Zadanie 24. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie wp$ywu czynników przyrodniczych  

na struktur! u'ytkowania ziemi. 
0#2

Zdaj"cy otrzymuje po 1 punkcie za przyporz"dkowanie kraju do odpowiedniego diagramu  

i podanie dwóch cech  rodowiska przyrodniczego warunkuj"cych struktur! u'ytkowania 

ziemi. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

Diagram A – W!gry 

% Wyst!powanie klimatu umiarkowanego ciep$ego. 

% Du'" cz! ) powierzchni kraju pokrywaj" 'yzne gleby (np. czarnoziemy). 



Geografia – poziom rozszerzony 

Klucz punktowania odpowiedzi 

 

 21

Diagram B – Szwecja 

% Wyst!powanie klimatu umiarkowanego ch$odnego. 

% Du'" cz! ) powierzchni kraju pokrywaj" ma$o 'yzne gleby (np. bielicowe). 
 

Zadanie 25. 

Korzystanie z informacji 
Wybranie najistotniejszych informacji dla danego 

zagadnienia. 
0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wybranie dwóch krajów z rolnictwem intensywnym. 

Poprawna odpowied&: 

Oznaczenia literowe krajów: 

B, E 

 

Zadanie 26. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Przedstawienie zmian w gospodarce  wiata 

spowodowanych restrukturyzacj" i modernizacj". 
0#2

Zdaj"cy otrzymuje 2 punkty za podanie trzech przyczyn przenoszenia produkcji 

przemys$owej z krajów wysoko rozwini!tych do krajów rozwijaj"cych si!. Zdaj"cy otrzymuje 

1 punkt za podanie dwóch przyczyn. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

% Ta(sza si$a robocza w krajach rozwijaj"cych si! ni' w krajach wysoko rozwini!tych. 

% Restrykcyjna polityka w zakresie ochrony  rodowiska w krajach wysoko rozwini!tych. 

% Liberalne prawo podatkowe w krajach rozwijaj"cych si!. 

 

Zadanie 27. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Podanie czynników lokalizacji o rodków przemys$u 

metalurgicznego w Polsce. 
0#2

Zdaj"cy otrzymuje 2 punkty za podanie g$ównego czynnika lokalizacji dla trzech o rodków 

przemys$u metalurgicznego w Polsce. Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie czynnika 

lokalizacji dla dwóch o rodków. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

Konin # baza energetyczna 

G$ogów # baza surowcowa 

Bukowno # baza surowcowa 

 

Zadanie 28. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Przedstawienie zmian w gospodarce Polski 

spowodowanych restrukturyzacj" i modernizacj". 
0#2

Zdaj"cy otrzymuje 2 punkty za podanie przyk$adów trzech dzia$a( sk$adaj"cych si! na proces 

restrukturyzacji hutnictwa 'elaza w Polsce. Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie 

przyk$adów dwóch dzia$a(. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

% Zmiana asortymentu produkowanych towarów na bardziej konkurencyjne w stosunku  

do wyrobów produkowanych w innych pa(stwach. 

% Redukcja zatrudnienia. 

% Zamykanie starych, nierentownych zak$adów. 
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Zadanie 29. 

Korzystanie z informacji 
Sformu$owanie i wyja nienie prawid$owo ci  

na podstawie informacji zapisanych w ró'nej postaci. 
0#2

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za sformu$owanie prawid$owo ci dotycz"cej rozmieszczenia 

o rodków przemys$u rafineryjnego w Europie Zachodniej i 1 punkt za jej wyja nienie.  

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

Prawid$owo ): 

O rodki przemys$u rafineryjnego koncentruj" si! w strefie wybrze'y w portach morskich. 

Wyja nienie: 

Kraje zachodnioeuropejskie wykorzystuj" g$ównie importowan" rop!, która jest dostarczana 

tankowcami i dlatego jest przerabiana w portach lub w ich pobli'u. 

 

Zadanie 30. 

a) 

Tworzenie informacji 
Przewidywanie tendencji zmian w  rodowisku 

geograficznym. 
0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wymienienie dwóch konsekwencji ekonomicznych  

lub spo$ecznych, które mog" nast"pi) w wyniku eksploatacji transkontynentalnej linii 

kolejowej w Australii. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

% Wzrost liczby mieszka(ców miejscowo ci le'"cych wzd$u' linii kolejowej. 

% U$atwienie wywozu surowców mineralnych z centrum kraju do portów. 
 

b) 

Tworzenie informacji 
Przewidywanie tendencji zmian w  rodowisku 

geograficznym. 
0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wymienienie dwóch zalet transportu towarów podan" lini" 

kolejow". 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

% Mo'liwo ) jednorazowego przewozu towarów masowych. 

  Ma$e zu'ycie energii w przeliczeniu na jednostk! masy przewo'onych towarów. 
 

Zadanie 31. 

a) 

Korzystanie z informacji Klasyfikowanie informacji wed$ug podanego kryterium. 0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za przyporz"dkowanie klimatogramów do podanych miast. 

Poprawna odpowied&: 

Alice Springs – C 

Darwin – B 
 

b) 

Korzystanie z informacji Klasyfikowanie informacji wed$ug podanego kryterium. 0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wybranie cechy klimatu zaznaczonego na mapie miasta. 

Poprawna odpowied&: 

D. Przewaga opadów w pó$roczu ch$odnym. 
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Zadanie 32. 

Tworzenie informacji 
Przedstawienie wspó$zale'no ci w systemie cz$owiek # 

 rodowisko przyrodnicze # gospodarka. 
0#2

Zdaj"cy otrzymuje 2 punkty za podanie trzech przyczyn i trzech nast!pstw zmniejszania 

powierzchni wilgotnego lasu równikowego w Amazonii. Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt  

za podanie $"cznie czterech lub pi!ciu przyczyn i nast!pstw. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

Przyczyny: 

% zak$adanie pól uprawnych i pastwisk 

% eksploatacja surowców mineralnych 

% pozyskiwanie cennych gatunków drewna 

Nast!pstwa: 

% przyspieszenie tempa erozji 

% zag$ada wielu gatunków ro lin i zwierz"t le nych 

% przemieszczenie rdzennych mieszka(ców (Indian) 
 

Zadanie 33. 

Wiadomo ci i rozumienie 

Opisanie przyk$adów dzia$a( podejmowanych  

przez rz"dy pa(stw w celu rozwi"zywania problemów 

transgranicznych. 

0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie zainteresowania Szwecji zamian" zad$u'enia 

Polski w ekokonwersj!. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

*cieki przemys$owe i komunalne, pochodz"ce z obszaru Polski, dostaj" si! rzekami  

do Ba$tyku. Szwecja, tak jak Polska, le'y nad Ba$tykiem. Dzi!ki wzrostowi wydatków  

na ochron!  rodowiska w Polsce mo'e poprawi) si! stan wód Ba$tyku u wybrze'y Szwecji,  

a co za tym idzie mo'e zwi!kszy) si! populacja ryb i dochody z rybo$ówstwa.  
 

Zadanie 34. 

a) 

Tworzenie informacji 
Scharakteryzowanie problemów istniej"cych  

w  rodowisku geograficznym. 
0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie wp$ywu wysokiego ci nienia atmosferycznego  

na powstanie smogu w Londynie. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

W strefie wysokiego ci nienia wyst!puje zst!puj"cy ruch powietrza, utrudniaj"cy odp$yw 

zanieczyszcze( znad obszaru, na którym te zanieczyszczenia s" emitowane. 
 

b) 

Tworzenie informacji 
Scharakteryzowanie problemów istniej"cych  

w  rodowisku geograficznym. 
0#1

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie antropogenicznego &ród$a pochodzenia dwutlenku 

siarki – sk$adnika smogu. 

Przyk$ad poprawnej odpowiedzi: 

Spalanie w!gla, ropy, gazu (zawieraj"cych siark!) w paleniskach domowych, fabrykach, 

 rodkach transportu. 



Geografia – poziom rozszerzony 

Klucz punktowania odpowiedzi 
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Zadanie 35. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Przedstawienie g$ównych ugrupowa( integracyjnych  

na  wiecie. 
0#2

Zdaj"cy otrzymuje 2 punkty za przyporz"dkowanie cz! ci  wiata do dwóch organizacji 

integracyjnych. Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za przyporz"dkowanie cz! ci  wiata do jednej 

organizacji. 

Poprawna odpowied&: 

NAFTA – Ameryka Pó$nocna 

OPEC – Afryka, Azja, Ameryka Po$udniowa 

 

Zadanie 36. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Rozpoznanie na mapie miejsc wyst!powania 

konfliktów. 
0#2

Zdaj"cy otrzymuje 2 punkty za rozpoznanie na mapie trzech miejsc wyst!powania 

konfliktów. Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za rozpoznanie na mapie dwóch miejsc. 

Poprawna odpowied&: 

Konflikt w strefie Gazy – 2 

Wojna mi!dzy plemionami Tutsi i Hutu – 6 

Wojna domowa w Darfurze – 5 

 


