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

 

Zadanie 1. (0−2) 

Obszar standardów Opis wymagań 

I. Wiadomości 
i rozumienie.  
II. Korzystanie 
z informacji.  

Zdający zna i rozumie pojęcia określające techniki 
kompozytorskie (I.1d). 
Zdający określa rodzaj zapisu muzycznego (RII.2b). 

 
Zadanie 1.1. (0−1) 
Przykładowa odpowiedź 
Tropowanie polegało na wprowadzaniu wstawek tekstowych pod melizmatami w śpiewach 
chorałowych. 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 1.2. (0−1) 
Poprawna odpowiedź 
Notacja neumatyczna (diastematyczna) / nota romana. 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 2. (0−2) 

I. Wiadomości 
i rozumienie. 

Zdający zna i rozumie terminy i pojęcia muzyczne określające 
gatunki i formy muzyczne; zna twórczość kompozytorów 
reprezentatywnych dla epoki, stylu, ugrupowania 
artystycznego (I.1e, RI.1). 

 
Zadanie 2.1. (0−1) 
Poprawna odpowiedź 
Introitus, Alleluia, Offertorium, Communio. 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za poprawne podkreślenie 4 części. 
0 p. – za błędną odpowiedź, odpowiedź niepełną lub brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 2.2. (0−1) 
Poprawna odpowiedź 
Szkoła burgundzka. 
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Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 3. (0−1) 

I. Wiadomości 
i rozumienie. 

Zdający zna i rozumie chronologię w odniesieniu do technik 
kompozytorskich (I.4d). 

 
Poprawna odpowiedź 
Nazwa techniki fugowana kanoniczna przeimitowana 
Epoka barok średniowiecze renesans 

 
Schemat punktowania 
1 p. – za poprawne podanie trzech nazw epok. 
0 p. – za błędną odpowiedź, odpowiedź niepełną lub brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 4. (0−1) 

II. Korzystanie 
z informacji. 

Zdający analizuje zapis muzyczny z określeniem formy 
muzycznej (RII.2b, II.2b). 

 
Poprawna odpowiedź 
kanon kołowy / kanon perpetuum 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 5. (0−2) 

I. Wiadomości 
i rozumienie. 

Zdający zna twórczość wybranych kompozytorów oraz 
chronologię w odniesieniu do postaci kompozytorów (I.2, 
I.4c). 

 
Zadanie 5.1. (0−1) 
Poprawna odpowiedź 
A – 2,        B – 3,        C – 1 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za trzy poprawne przyporządkowania. 
0 p. – za błędną odpowiedź, odpowiedź niepełną lub brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 5.2. (0−1) 
Poprawna odpowiedź 

I   Mikołaj z Radomia II   Wacław z Szamotuł III   Adam Jarzębski 
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Schemat punktowania 
1 p. – za trzy poprawne przyporządkowania. 
0 p. – za błędną odpowiedź, odpowiedź niepełną lub brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 6. (0−1) 

I. Wiadomości 
i rozumienie. 

Zdający zna i rozumie terminy i pojęcia muzyczne określające 
techniki kompozytorskie, zna twórczość wybranych 
kompozytorów (I.1d, I.2). 

 
Przykładowe odpowiedzi 
 Technika cantus firmus polega na tworzeniu utworu polifonicznego na bazie wybranej 

melodii stałej (np. z chorału lub pieśni), do której dodaje się kolejne głosy kompozycji 
zgodnie z zasadami kontrapunktu.  

 Technika cantus firmus polega na budowaniu utworu polifonicznego na bazie 
wcześniej skomponowanej  melodii (stałej), pochodzącej na przykład z chorałów bądź 
świeckiej pieśni. 

Przykładowe utwory: Josquin des Prés – Missa L’homme armé, Wacław z Szamotuł – 
Modlitwa gdy dziatki spać idą, J. S. Bach – kantata Wachet auf. 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź (zawierającą wyjaśnienie i przykład utworu). 
0 p. – za błędną odpowiedź, odpowiedź niepełną lub brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 7. (0−1) 

III. Tworzenie informacji.  Zdający określa genezę form i gatunków muzycznych (III.1a). 
 
Przykładowe odpowiedzi 
dramat liturgiczny / lauda / biblijna historia (dialog) z muzyką / nabożeństwo (wielkanocne 
lub bożonarodzeniowe), w którym modlitwy śpiewano z podziałem na role 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 8. (0−2) 

II. Korzystanie 
z informacji. 

Zdający analizuje (wzrokowo) utwory muzyczne 
z określeniem technik kompozytorskich i cech zapisu 
muzycznego (II.2a, RII.2.b). 

 
Zadanie 8.1. (0−1) 
Przykładowa odpowiedź 
Technika koncertująca zastosowana w tym utworze polega na współdziałaniu 
i współzawodniczeniu grupy solistów (concertino) i całego zespołu (ripieno). 
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Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 8.2. (0−1) 
Przykładowa odpowiedź 
Cyfry służą do zapisu partii basso continuo i oznaczają składniki akordów, których podstawę 
stanowi dźwięk basowy. 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 9. (0−1) 

I. Wiadomości 
i rozumienie. 

Zdający zna twórczość wybranych kompozytorów (I.2). 

 
Przykładowe odpowiedzi 
symfonia / sonata / trio / kwartet / kwintet / septet 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za wskazanie trzech spośród wymienionych form. 
0 p. – za błędną odpowiedź, odpowiedź niepełną lub brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 10. (0−2) 

II. Korzystanie 
z informacji. 

Zdający zna biografię i twórczość wybranych kompozytorów 
(II.1b). 

 
Poprawne odpowiedzi 

Data i miejsce 
śmierci 

Nazwisko kompozytora Tytuł ostatniego dzieła 

28 VII 1750 r. Lipsk J.S. Bach 
Kunst der Fuge / XIX Contrapuctus / 
odp. akceptowana: Fuga potrójna 

5 XII 1791 r. Wiedeń W.A. Mozart Requiem (d-moll) / Msza żałobna 
 
Schemat punktowania 
2 p. – za wszystkie odpowiedzi poprawne. 
1 p. – za poprawną odpowiedź w jednym z wierszy. 
0 p. – za błędną odpowiedź, odpowiedź niepełną lub brak odpowiedzi. 
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Zadanie 11. (0−1) 

III. Tworzenie informacji.  
Zdający postrzega związki kultury muzycznej z innymi 
dziedzinami sztuki (III.2). 

 
Przykładowe odpowiedzi 
Opera: Faust Ch. Gounoda / Werther J. Masseneta / Mignon A. Thomasa 
Pieśń: Król elfów / Małgorzata przy kołowrotku F. Schuberta / Znasz-li ten kraj / Polna 
różyczka S. Moniuszki 
Symfonia Faustowska F. Liszta / VIII Symfonia G. Mahlera 
Uwertura koncertowa: Egmont L. van Beethovena / Cisza na morzu i szczęśliwa podróż 
F. Mendelssohna 
Scherzo symfoniczne: Uczeń czarnoksiężnika P. Dukasa 
Kantata Cisza na morzu i szczęśliwa podróż L. van Beethovena 
Walc-Mefisto F. Liszta 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za wskazanie dwóch utworów reprezentujących dwa różne gatunki.  
0 p. – za błędną odpowiedź, odpowiedź niepełną lub brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 12. (0−1) 

I. Wiadomości 
i rozumienie. 

Znajomość i rozumienie terminów i pojęć muzycznych 
określających elementy muzyki (I.1a). 

 
Poprawna odpowiedź 
Rubato 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 13. (0−1) 

II. Korzystanie 
z informacji.  

Zdający omawia przeobrażenia form i gatunków muzycznych 
(RII.1). 

 
Przykładowe odpowiedzi 
Odejście od 3-częściowej budowy koncertu (np. jednoczęściowa forma w II koncercie 
fortepianowym A-dur F. Liszta, 4-częściowa forma II koncertu fortepianowego J. Brahmsa) 
lub czteroczęściowego cyklu symfonicznego (np. 5-częściowa Symfonia fantastyczna 
H. Berlioza), modyfikacje budowy sonaty (np. monolityczna Sonata h-moll F. Liszta). 
Odejście od ekspozycji orkiestry w koncercie (np. Koncert skrzypcowy e-moll 
F. Mendelssohna-Bartholdyego) 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 



 

Strona 7 z 12 
 

Zadanie 14. (0−1) 

I. Wiadomości 
i rozumienie. 

Zdający zna chronologię w odniesieniu do stylów w muzyce 
oraz cechy stylu muzycznego szkół kompozytorskich (I.4a, 
I.3a). 

 
Poprawna odpowiedź 
1 – C,        2 – B,        3 – A 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za chronologiczne uporządkowanie wszystkich stylów i właściwe podkreślenie. 
0 p. – za błędną odpowiedź, odpowiedź niepełną lub brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 15. (0−1) 

I. Wiadomości 
i rozumienie. 

Zdający zna twórczość wybranych kompozytorów (I.2). 

 
Poprawna odpowiedź 
Opera Król Roger 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 16. (0−2) 

II. Korzystanie 
z informacji. 

Zdający analizuje (słuchowo i wzrokowo) utwory muzyczne 
z określeniem cech formy muzycznej (II.2b). 

 
Poprawna odpowiedź 
Fuga. 
 
Przykładowe uzasadnienie 
Utwór zachowuje zasady konstrukcji typowe dla formy fugi: podstawę stanowi temat 
podlegający imitacjom w trzech głosach; w pierwszym przeprowadzeniu imitacja tematu 
występuje w interwale 4 cz. i pełni rolę odpowiedzi / Zastosowane w utworze środki techniki 
kontrapunktycznej typowe dla fugi to imitacje tematu w ruchu prostym i w inwersji, stretta 
i dwa kontrapunkty towarzyszące tematowi (pierwszy z nich wykazuje cechy stałości). 
 
Schemat punktowania 
2 p. – za wskazanie formy fugi i właściwe uzasadnienie odpowiedzi. 
1 p. – za wskazanie formy fugi i błędne uzasadnienie odpowiedzi. 
0 p. – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
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Zadanie 17. (0−3) 

II. Korzystanie 
z informacji. 

Zdający analizuje (słuchowo i wzrokowo) utwory muzyczne 
z określeniem cech stylu muzycznego (II.2c). 

 
Przykładowe odpowiedzi 
1. Dobór instrumentów ze względu na ich walory brzmieniowe.  
2. Wyeksponowanie instrumentów o delikatnym, subtelnym brzmieniu (smyczki i rogi con 

sordino, harfy, flety, czelesta).  
3. Wprowadzenie traktowanych instrumentalnie głosów ludzkich.  
4. Przejrzysta, unikająca tutti instrumentacja, pozwalająca wydobyć indywidualne brzmienia 

pojedynczych instrumentów.  
5. Przestrzenność brzmienia, wyodrębnienie kilku warstw brzmieniowych.  
6. Duża zmienność instrumentacji, „mozaikowość” brzmień.  
7. Duże zróżnicowanie artykulacji (legato, glissando).  
8. Modyfikowanie barw przez wyzyskanie skrajnych rejestrów brzmieniowych.  
9. Figuracje w drobnych wartościach rytmicznych w partii fletów i harfy, klarnetów i czelesty 

pełnią rolę szmerowego tła. 
 
Schemat punktowania 
3 p. – za wskazanie trzech impresjonistycznych cech instrumentacji. 
2 p. – za wskazanie dwóch impresjonistycznych cech instrumentacji. 
1 p. – za wskazanie jednej impresjonistycznej cechy instrumentacji. 
0 p. – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 18. (0−2) 

II. Korzystanie 
z informacji. 

Zdający analizuje (słuchowo) utwory muzyczne z określeniem 
cech stylu muzycznego (II.2c). 

 
Przykładowe odpowiedzi 
1. Formotwórcza rola rytmu.  
2. Żywiołowość, taneczny temperament.  
3. Ostro pulsujące rytmy.  
4. Polirytmia.  
5. Polimetria.  
6. Nieregularność akcentów.  
7. Ostinatowość. 
8. Ostrość i dysonansowość współbrzmień.  
9. Kontrasty dynamiczne i fakturalne.  
10. Szorstkość, jaskrawość barwy w instrumentacji. 
11. Perkusyjne traktowanie wszystkich instrumentów. 
 
Schemat punktowania 
2 p. – za wymienienie trzech cech witalizmu. 
1 p. – za wymienienie dwóch cech witalizmu. 
0 p. – za błędną odpowiedź, odpowiedź niepełną lub brak odpowiedzi. 
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Zadanie 19. (0−2) 

II. Korzystanie 
z informacji. 

Zdający analizuje (słuchowo) i przedstawia wiedzę 
o wykorzystaniu folkloru w twórczości artystycznej (II.2.c, 
RII.1). 

 
Przykładowe odpowiedzi 
Pan Twardowski 
Nawiązanie do polskiej muzyki ludowej: wprowadzenie melodii ludowej / cytat z piosenki 
Miała baba koguta / wprowadzenie stylizowanego krakowiaka. 
El amor brujo 
Nawiązanie do hiszpańskiej muzyki ludowej: wprowadzenie akompaniamentu kastanietów / 
nawiązanie do cante hondo / naśladowanie brzmienia hiszpańskiej gitary w partii smyczków / 
eksponowanie żywiołowej rytmiki tanecznej / oddanie cech melodycznych / 
metrorytmicznych / brzmieniowych / manier wykonawczych typowych dla hiszpańskiej 
muzyki ludowej.  
 
Schemat punktowania 
2 p. – za przedstawienie sposobu nawiązania do folkloru polskiego i hiszpańskiego. 
1 p. – za przedstawienie sposobu nawiązania do folkloru polskiego lub hiszpańskiego. 
0 p. – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 20. (0−1) 

II. Korzystanie 
z informacji. 

Zdający analizuje tekst literacki z określeniem przedmiotu 
omawianego w tekście (RII.3a). 

 
Poprawna odpowiedź 
I. Strawiński (Balet) Święto wiosny 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za poprawną odpowiedź. 
0 p. – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
 
Zadanie 21. (0−20) 
 

Temat 1.  
Scharakteryzuj różne nurty stylistyczne obecne w muzyce baletowej I połowy XX wieku. 

 

III. Tworzenie informacji.  

Zdający przedstawia i ocenia wybrane zjawiska w logicznej 
wypowiedzi; prezentuje indywidualny i krytyczny pogląd na 
muzyczną twórczość i kulturę epok minionych; wskazuje 
związek kultury muzycznej z innymi dziedzinami sztuki 
(RIII.3, III.2). 

 
1.1. Teza lub własne stanowisko sformułowane w sposób jasny (0–1)  

 



 

Strona 10 z 12 
 

1.2. Dobór argumentów (0–5)  

Przykłady realizacji 
 Przedstawienie muzyki baletowej jako obszaru wielu eksperymentów stylistycznych 

w I poł. XX wieku. 
 Wskazanie nurtów stylistycznych obecnych w muzyce baletowej I poł. XX wieku. 
 Przedstawienie muzyki jako integralnego elementu baletu – widowiska łączącego muzykę, 

taniec, pantomimę, akcję dramatyczną i oprawę sceniczną. 
 Wskazanie najwybitniejszych kompozytorów muzyki baletowej, z uwzględnieniem 

wzajemnych inspiracji twórców muzyki, choreografii i scenografii (szczególne znaczenie 
zespołu „Balety Rosyjskie” Diagilewa) 
 

1.3. Omówienie argumentów i właściwe odwołanie się do faktów (0–5) 
Przykłady realizacji 
 Charakterystyka nurtów stylistycznych obecnych w wybranych baletach z uwzględnieniem 

wpływów: 
- impresjonizmu (Debussy, Ravel); 
- ekspresjonizmu (Bartok); 
- witalizmu i folkloryzmu (Strawiński, Bartok, Szymanowski, Falla); 
- neoklasycyzmu (Strawiński, Prokofiew, Szostakowicz); 
- inspiracji muzyką popularną, kabaretową i jazzową (twórcy „Grupy Sześciu”). 

 Omówienie indywidualnych cech języka muzycznego twórców muzyki baletowej w I poł. 
XX wieku z uwzględnieniem różnych elementów muzyki, sposobów kształtowania formy, 
faktury i instrumentacji. 

Uwaga! Uznaje się także inną argumentację, o ile jest zasadna. 
 

1.4. Dobór faktów i dzieł muzycznych (0–5) 
Omówienie reprezentatywnych dzieł twórców muzyki baletowej pierwszej połowy XX wieku 
– dobór przykładów adekwatny do omawianych zjawisk.  
Oczekiwane odwołania do następujących dzieł: Jeux Debussy’ego, Dafnis i Chloe, Ma mère 
l’oye, La valse Ravela, Ognisty ptak, Wesele, Pietruszka, Święto wiosny, Pulcinella, Orfeusz, 
Pocałunek wieszczki, Historia żołnierza Strawińskiego, Romeo i Julia, Błazen, Kopciuszek 
Prokofiewa, Parada Satie, Byk na dachu Milhauda, Harnasie Szymanowskiego, Cudowny 
mandaryn Bartoka, Pan Twardowski Różyckiego, Gajane, Spartakus Chaczaturiana, 
Czarodziejska miłość, Trójkątny kapelusz de Falli. 
 
1.5. Terminologia (0–1) 
Właściwe posługiwanie się terminami i pojęciami muzycznymi, świadczące o ich 
zrozumieniu. 

1.6. Umiejętność syntezy (0–1) 
Jasno i przekonująco sformułowane wnioski. 
 
2. Kompozycja (0–1) 
Czytelna struktura pracy, wstęp, rozwinięcie i zakończenie zachowują właściwe proporcje i są 
funkcjonalne. 
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3. Język i styl (0–1) 
Poprawność gramatyczna i stylistyczna (praca napisana poprawnym językiem). 
Przejrzysty układ graficzny, czytelne pismo. 
 
Punkty za kompozycję oraz język i styl przyznawane są wówczas, gdy praca jest na temat. 
 

Temat 2.  
Przedstaw twórczość Maurice’a Ravela w kontekście nurtów stylistycznych w muzyce 
przełomu XIX i XX w. 
 

III. Tworzenie informacji.  

Zdający przedstawia i ocenia wybrane zjawiska w logicznej 
wypowiedzi; określa podobieństwa stylu indywidualnego 
i stylów historycznych; prezentuje indywidualny i krytyczny 
pogląd na wybraną twórczość (RIII.1, RIII.3). 

 
1.1. Teza lub własne stanowisko sformułowane w sposób jasny (0–1)  

 

1.2. Dobór argumentów (0–5)  

Przykłady realizacji 
 Wskazanie na różnorodność nurtów stylistycznych w muzyce przełomu XIX i XX wieku 

(w  okresie modernizmu). 
 Źródła inspiracji twórczej Ravela. 
 Filiacje łączące jego muzykę z różnymi kierunkami w sztuce przełomu XIX i XX wieku. 
 Nowatorstwo i oryginalność muzyki Ravela. 
 Ocena znaczenia twórczości Ravela w historii muzyki, wskazanie na uniwersalne 

i ponadczasowe walory jego muzyki. 
 

1.3. Omówienie argumentów i właściwe odwołanie się do faktów (0–5) 
Przykłady realizacji 
 Omówienie cech stylistycznych łączących muzykę Ravela: 

- z impresjonizmem; 
- z folkloryzmem; 
- ze stylem klasycyzującym; 
- z jazzem. 

 Omówienie indywidualnych cech języka muzycznego Ravela w jego podstawowych 
wyznacznikach: harmoniczno-tonalnym, syntaktycznym, fakturalno-brzmieniowym 
i gatunkowo-formalnym. 

Uwaga! Uznaje się także inną argumentację, o ile jest zasadna. 
 

1.4. Dobór faktów i dzieł muzycznych (0–5) 
Omówienie reprezentatywnych dzieł Ravela – dobór przykładów adekwatny do omawianych 
zjawisk.  
 
1.5. Terminologia (0–1) 
Właściwe posługiwanie się terminami i pojęciami muzycznymi, świadczące o ich 
zrozumieniu. 
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1.6. Umiejętność syntezy (0–1) 
Jasno i przekonująco sformułowane wnioski. 
 
2. Kompozycja (0–1) 
Czytelna struktura pracy, wstęp, rozwinięcie i zakończenie zachowują właściwe proporcje i są 
funkcjonalne. 
 
3. Język i styl (0–1) 
Poprawność gramatyczna i stylistyczna (praca napisana poprawnym językiem). 
Przejrzysty układ graficzny, czytelne pismo. 
 
Punkty za kompozycję oraz język i styl przyznawane są wówczas, gdy praca jest na temat. 
 



<<
  /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


