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Zadanie 1. 

Wymaganie ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna 
odpowiedź

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

 
Zdający rozumie 

skomplikowane wypowiedzi 
ustne […] na różne, także 

abstrakcyjne tematy, 
o różnorodnej formie i długości,  

w różnych odmianach języka 
[…]. 

1.1. 

2.3. Zdający znajduje w tekście 
określone informacje. 

C 

1.2. B 

1.3. C 

1.4. A 

 
Zadanie 2. 

Wymaganie ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna 
odpowiedź

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

 
Zdający rozumie skomplikowane 
wypowiedzi ustne […] na różne, 

także abstrakcyjne tematy, 
o różnorodnej formie i długości,  

w różnych odmianach języka 
[…]. 

2.1. 2.3. Zdający znajduje w tekście 
określone informacje. D 

2.2. 2.13. Zdający rozpoznaje znaczenia 
ukryte, wyrażone pośrednio, aluzje. B 

2.3. 2.4. Zdający określa postawy i intencje 
autora/nadawcy tekstu. C 

2.4. 

2.3. Zdający znajduje w tekście 
określone informacje. 

C 

2.5. B 

2.6. D 
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Zadanie 3. 

Wymaganie ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź 

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

 
Zdający rozumie 

skomplikowane wypowiedzi 
ustne […] na różne, także 

abstrakcyjne tematy, 
o różnorodnej formie 

i długości,  
w różnych odmianach języka 

[…]. 

3.1. 

2.3. Zdający znajduje  
w tekście określone 
informacje. 

(la) experiencia en 
traducción de / 
experiencia en traducir / 
experiencia como 
traductora de / 
(el) saber (de) cómo 
traducir / 
pruebas de traducción de 
cualquier prueba de 
traducción de  

3.2. 
remuneración / 
retribución / paga / 
compensación económica

3.3. 
(los) tebeos / cómics 
(el, un) tebeo / cómic / 
comic 

3.4. 

desconocimiento de las 
referencias culturales /  
desconocimiento de 
cierta referencia cultural / 
desconocimiento del 
contexto cultural 

3.5. 

libros (textos) ha 
traducido (había 
traducido; traducía) 
 
Akceptowano odpowiedź: 
obras ha traducido (había 
traducido; traducía) 

 
Przykłady podane w powyższej tabeli zaczerpnięto z prac zdających. Zachowano w nich błędy. 
 
Uwagi: 
1. Wymagane jest uzupełnienie luk zgodnie z treścią wysłuchanego tekstu.  
2. Akceptowane są również inne odpowiedzi, jeżeli są merytorycznie poprawne i spełniają 

wszystkie warunki zadania. 
3. Błędy ortograficzne i gramatyczne niezakłócające komunikacji nie wpływają na ocenę 

odpowiedzi zdającego. 
4. Jeżeli zdający podaje kilka wariantów odpowiedzi, z których część jest niepoprawna, to 

taka odpowiedź nie jest akceptowana. 
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Zadanie 4. 

Wymaganie ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna 
odpowiedź

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

 
Zdający rozumie 

skomplikowane wypowiedzi […] 
pisemne na różne, także 

abstrakcyjne tematy,  
o różnorodnej formie i długości,  

w różnych odmianach języka 
[…]. 

4.1. 3.3. Zdający znajduje w tekście 
określone informacje. A 

4.2. 3.2. Zdający określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu. B 

4.3. 

3.3. Zdający znajduje w tekście 
określone informacje. 

A 

4.4. C 

4.5. C 

4.6. A 

4.7. C 

 
Zadanie 5. 

Wymaganie ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna 
odpowiedź

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

 
Zdający rozumie 

skomplikowane wypowiedzi […] 
pisemne na różne, także 

abstrakcyjne tematy,  
o różnorodnej formie i długości,  

w różnych odmianach języka 
[…]. 

5.1. 

3.7. Zdający rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu. 

C 

5.2. E 

5.3. A 

5.4. D 
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Zadanie 6. 

Wymaganie ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna 
odpowiedź

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

 
Zdający rozumie 

skomplikowane wypowiedzi […] 
pisemne na różne, także 

abstrakcyjne tematy,  
o różnorodnej formie i długości,  

w różnych odmianach języka 
[…]. 

6.1. 

3.3. Zdający znajduje w tekście 
określone informacje. 

E 

6.2. C 

6.3. D 

6.4. A 

 
Zadanie 7. 

Wymaganie ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna 
odpowiedź

I. Znajomość środków 
językowych. 

 
Zdający posługuje się bogatym 
zasobem złożonych środków 
językowych, w tym wyrażeń 
idiomatycznych, oraz bogatą 
frazeologią, a także wykazuje 

się wysokim poziomem 
poprawności gramatycznej […] 

i ortograficznej […]. 

7.1. 

1. Zdający posługuje się bogatym 
zasobem środków językowych, w tym 
wyrażeń idiomatycznych, oraz bogatą 
frazeologią, a także wykazuje się 
wysokim poziomem poprawności 
gramatycznej […] i ortograficznej […]. 

C 

7.2. A 

7.3. B 

7.4. A 

7.5. C 

 
Zadanie 8. 

Wymaganie ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna 
odpowiedź

I. Znajomość środków 
językowych. 

 
Zdający posługuje się bogatym 
zasobem złożonych środków 
językowych, w tym wyrażeń 
idiomatycznych, oraz bogatą 
frazeologią, a także wykazuje 

się wysokim poziomem 
poprawności gramatycznej […] 

i ortograficznej […]. 

8.1. 

1. Zdający posługuje się bogatym 
zasobem środków językowych, w tym 
wyrażeń idiomatycznych, oraz bogatą 
frazeologią, a także wykazuje się 
wysokim poziomem poprawności 
gramatycznej […] i ortograficznej […]. 

ejercicio 

8.2. dejar 

8.3. paso 

8.4. claro 

8.5. echar 
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Zadanie 9. 

Wymaganie ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź

I. Znajomość środków 
językowych. 

 
Zdający posługuje się bogatym 
zasobem złożonych środków 
językowych, w tym wyrażeń 
idiomatycznych, oraz bogatą 
frazeologią, a także wykazuje 

się wysokim poziomem 
poprawności gramatycznej […] 

i ortograficznej […]. 

9.1. 

1. Zdający posługuje się 
bogatym zasobem środków 
językowych, w tym 
wyrażeń idiomatycznych, 
oraz bogatą frazeologią, 
a także wykazuje się 
wysokim poziomem 
poprawności gramatycznej 
[…] i ortograficznej […]. 

lo obligue a quedarse /
a él lo obligue 
a quedarse / 
lo obligue a que se 
quede  
 
akceptowano użycie 
zaimka le zamiast lo oraz 
form obligara / obligase 
zamiast obligue 

9.2. 

los (aquellos) que no 
cometieron ningún 
fallo 
 
akceptowano użycie 
zaimka las lub aquellas 
zamiast los / aquellos 

9.3. Aun siendo el mejor  

9.4. había sido aprobada 
por los concejales 

9.5. 

arreglármelas hasta 
que (no) termine / 
arreglármelas hasta 
que (no) haya 
terminado / 
arreglármelas hasta 
terminada / 
arreglármelas hasta 
que (no) esté 
terminada  

 
Uwagi do zadań 8. i 9. 
1. Odpowiedź uznaje się za poprawną tylko wtedy, gdy wpisywane wyrazy lub fragmenty 

zdań są w pełni poprawne gramatycznie i ortograficznie, a ponadto w zadaniu 9. wpisywany 
fragment nie przekracza sześciu słów. 
Nie bierze się pod uwagę zapisu wielką/małą literą oraz powtórzenia wyrazu podanego 
przed luką/po luce. 

2. Akceptowane są również inne odpowiedzi, jeżeli są merytorycznie poprawne i spełniają 
wszystkie warunki zadania. 

 
Schemat punktowania w zadaniach od 1. do 9. 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Wypowiedź pisemna 
 
Zadanie 10. 
Elige una de las opciones y márcala con un círculo. Escribe una composición adecuada 
al tipo de texto del que se trate. El escrito debe tener entre 300 y 350 palabras. 
 
1. Czy to dobrze, że na ulicach naszych miast pojawia się coraz więcej hulajnóg? Napisz 

rozprawkę, w której wyrazisz swoją opinię na temat użytkowania tego środka transportu 
w miastach. W swojej argumentacji odnieś się do następujących aspektów: 
• wygody 
• ekologii 
• bezpieczeństwa. 

 
2. Zdarzyło Ci się uczestniczyć w eksperymencie, którego celem było nauczenie się 

kontrolowania czasu spędzanego w sieci. Napisz artykuł, w którym: 
• wyjaśnisz, na czym polegał ten eksperyment 
• opiszesz reakcje uczestników związane z czasowym brakiem dostępu do internetu  
• wyrazisz swoją opinię o zasadności przeprowadzania takich eksperymentów. 

 
Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych.  

Zdający posługuje się bogatym zasobem złożonych środków językowych, w tym 
wyrażeń idiomatycznych, oraz bogatą frazeologią, a także wykazuje się wysokim 
poziomem poprawności gramatycznej […] i ortograficznej […]. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 
Zdający tworzy […] szczegółowe i logicznie skonstruowane dłuższe wypowiedzi […] 
pisemne na różnorodne tematy, bogate i spójne pod względem treści […].  

 
Wymagania szczegółowe (rozprawka) 
1. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych, w tym wyrażeń 

idiomatycznych, oraz bogatą frazeologią, a także wykazuje się wysokim poziomem 
poprawności gramatycznej […] i ortograficznej […].  

5.7. Zdający wyraża opinie, poglądy i uczucia swoje i innych osób i popiera je trafnymi 
argumentami i przykładami.  

5.10. Zdający stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji, 
dostosowuje styl wypowiedzi do potencjalnego odbiorcy. 

5.11. Zdający stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze. 
 
Wymagania szczegółowe (artykuł) 
1. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych, w tym wyrażeń 

idiomatycznych, oraz bogatą frazeologią, a także wykazuje się wysokim poziomem 
poprawności gramatycznej […] i ortograficznej […]. 

5.1. Zdający szczegółowo opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności. 
5.3. Zdający przedstawia fakty i relacjonuje wydarzenia z przeszłości […]. 
5.4. Zdający opisuje doświadczenia swoje i innych osób. 
5.7. Zdający wyraża opinie, poglądy i uczucia swoje i innych osób i popiera je trafnymi 

argumentami i przykładami.  
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5.10. Zdający stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji, 
dostosowuje styl wypowiedzi do potencjalnego odbiorcy. 

5.11. Zdający stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze. 
 
Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej 
 
Każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach: 

• zgodność z poleceniem  
• spójność i logika wypowiedzi 
• zakres środków językowych 
• poprawność środków językowych. 
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Zgodność z poleceniem 
 
W ocenie zgodności z poleceniem bierze się pod uwagę liczbę zrealizowanych w wypowiedzi 
zdającego elementów treści (Tabela A) oraz elementów formy (Tabela B). Następnie przyznaje 
się punkty w kryterium zgodności z poleceniem zgodnie z Tabelą C. 
 
Tabela A. Zgodność z poleceniem: elementy treści 

Elementy treści Forma 2 1 0 

1. wstęp: 
właściwe 
i adekwatne 
do tematu 
rozpoczęcie 
wypowiedzi 

R* 

teza zgodna z tematem 
ORAZ treścią wypowiedzi 
(teza „zapowiada” 
zawartość treściową oraz 
formę wypowiedzi) 

teza nie jest w pełni poprawna, 
np. jest zgodna z tematem ALBO 
z treścią wypowiedzi; odbiegająca 
od tematu LUB treści wypowiedzi 

brak tezy; teza niezgodna 
z tematem ORAZ treścią 
wypowiedzi; teza 
nieczytelna, niejasna, trudna 
do wskazania; wstęp 
niekomunikatywny 

A* 

wprowadzenie zgodne 
z tematem ORAZ 
np. ciekawe, oryginalne, 
zachęcające do czytania, 
w ciekawej formie  
(np. pytanie, cytat) 

wprowadzenie nie jest w pełni 
poprawne, np. wprowadzenie 
zgodne z tematem, ale 
schematyczne ALBO bardziej 
typowe dla innego typu tekstu  
(np. rozprawki) ALBO ciekawe, 
oryginalne, ale odbiegające od 
tematu 

brak wprowadzenia; 
wprowadzenie niezgodne 
z tematem, niejasne, 
nieczytelne, trudne 
do wskazania; 
wprowadzenie 
niekomunikatywne 

L* 

wstęp zgodny z tematem 
i treścią wypowiedzi ORAZ 
wskazujący cel/powód 
pisania listu 

wstęp nie jest w pełni poprawny, np. 
nie określa celu ALBO określa 
cel/powód pisania listu, ale odbiega 
od tematu ALBO cel nie jest 
określony jasno ALBO wstęp nie jest 
zgodny z treścią listu (np. zapowiada 
poparcie, a opisuje argumenty 
przeciwne) 

brak wstępu; wstęp 
niezgodny z tematem, 
niejasny, nieczytelny, trudny 
do wskazania;  
wstęp niekomunikatywny 

2. pierwszy 
element tematu 

R 
A 
L 

wieloaspektowa ORAZ/ 
LUB pogłębiona realizacja 
elementu (np. wsparta 
przykładami, szczegółowo 
omówiona) 

powierzchowna realizacja elementu, 
wypowiedzi brak głębi, np. zdający 
podaje tylko „listę” 
argumentów/cech/określeń, żadnego 
nie rozwijając/uzasadniając 

brak wypowiedzi LUB 
wypowiedź nie jest 
komunikatywna LUB 
wypowiedź nie jest związana 
z tematem / nie realizuje 
elementu; wypowiedź 
bardzo pobieżnie dotykająca 
tematu, np. zdający podaje 
tylko jeden 
argument/cechę/określenie, 
nie rozwijając go 

3. drugi 
element tematu 

4. trzeci 
element tematu 

5. podsumowa-
nie: właściwe 
i adekwatne 
do tematu 
zakończenie 
wypowiedzi 

R 
A 
L 

zakończenie zgodne 
z tematem oraz treścią 
wypowiedzi; jeżeli zdający 
powtarza wstęp – czyni to 
innymi słowami 

zakończenie nie jest w pełni 
poprawne, np. jest zgodne  
z tematem ALBO treścią 
wypowiedzi; odbiega trochę od 
tematu LUB treści wypowiedzi; 
zdający stosuje zakończenie 
schematyczne (sztampowe) LUB 
powtarza wstęp praktycznie tymi 
samymi słowami 

brak zakończenia LUB 
zakończenie nie jest 
komunikatywne LUB 
zakończenie jest jedynie 
luźno związane z tematem 
oraz treścią wypowiedzi  

6. fragmenty 
odbiegające 
od tematu i/lub 
nie na temat 

R 
A 
L 

wypowiedź nie zawiera 
fragmentów odbiegających 
od tematu i/lub nie na 
temat 

wypowiedź zawiera dłuższy 
fragment / nieliczne krótkie 
fragmenty odbiegające od tematu 
i/lub nie na temat 

wypowiedź nie spełnia 
warunków określonych 
dla poziomu 1. 

* R – rozprawka; A – artykuł; L – list formalny 
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Tabela B. Zgodność z poleceniem: elementy formy 
Elementy formy Forma 1 0 

1. 
elementy 
charakterystyczne 
dla formy 

R teza jest poprawnie umiejscowiona w wypowiedzi 
wypowiedź nie spełnia 
warunków określonych dla 
poziomu 1. 

A wypowiedź jest zatytułowana 

L wypowiedź zawiera odpowiedni zwrot rozpoczynający 
i kończący 

2. 
kompozycja 

R 
A 
L 

wypowiedź cechuje widoczny zamysł kompozycyjny 
wyrażający się w funkcjonalnie uzasadnionych proporcjach 
wstępu, rozwinięcia i zakończenia 

wypowiedź nie spełnia 
warunków określonych dla 
poziomu 1. 

3. 
segmentacja 

R 
A 
L 

tekst jest uporządkowany; układ graficzny pracy (podział 
na akapity) jest konsekwentny 

wypowiedź nie spełnia 
warunków określonych dla 
poziomu 1. 

4. 
długość pracy 

R 
A 
L 

długość pracy mieści się w granicach 270–390 słów  
wypowiedź nie spełnia 
warunków określonych dla 
poziomu 1. 

 
Uwaga: jedna usterka jest wystarczająca, żeby zakwalifikować pracę na 0 w danym 
podkryterium.  
 
Ostateczną liczbę punktów za zgodność z poleceniem ustala się na podstawie oceny 
elementów treści i elementów formy, zgodnie z Tabelą C.  
 
Tabela C 
Elementy 

treści 
Elementy formy 

4  3–2 1–0 
12–11  5 p. 4 p.  3 p. 
10–9 4 p. 3 p. 3 p. 
8–7 3 p. 2 p. 2 p. 
6–5 2 p. 2 p. 1 p. 
4–3 2 p. 1 p. 1 p. 
2–1 1 p. 0 p. 0 p. 

0 0 p. 0 p. 0 p. 
 
Na przykład za wypowiedź, w której elementy treści oceniono na 7, a elementy formy oceniono 
na 2, za zgodność z poleceniem przyznaje się 2 punkty. 
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Dodatkowe uwagi dotyczące oceny elementów treści 
 
Temat 1.  
Czy to dobrze, że na ulicach naszych miast pojawia się coraz więcej hulajnóg? Napisz 
rozprawkę, w której wyrazisz swoją opinię na temat użytkowania tego środka transportu 
w miastach. W swojej argumentacji odnieś się do następujących aspektów:  

• wygody 
• ekologii  
• bezpieczeństwa. 

 
1. Aby praca była uznana za w pełni zgodną z tematem, zdający musi odnieść się do kwestii 

użytkowania hulajnogi jako środka transportu w mieście. W tezie wymagane jest wyrażenie 
opinii, czy użytkowanie hulajnogi jako środka transportu w mieście to dobry pomysł, np. 
Para mí, el uso de los patinetes como medio de transporte urbano no es una buena idea. 

2. Opisanie problemu, który jest tematem rozprawki, np. stwierdzenie, że hulajnogi są często 
używane w miastach jako środek transportu, nie jest tezą. 

3. Teza musi zapowiadać oczekiwaną strukturę rozprawki, zdający musi zaprezentować 
w  niej swoje stanowisko / wyrazić swoją opinię. Na przykład: Moim zdaniem…, Zgadzam 
się z opinią, że…, np. En mi opinión, el uso de patinetes como medio de transporte urbano 
tiene aspectos positivos. Zdający może wyrazić również swoją opinię odnosząc się 
zarówno do wad, jak i do zalet użytkowania hulajnóg jako środka transportu w mieście. 

4. Jeśli teza jest pytaniem, które nie zapowiada struktury rozprawki, np. ¿Es aconsejable usar 
los patinetes como medio de transporte urbano?, to uznaje się ją za odbiegającą od 
tematu.  

5. Rozpatrując zgodność tezy z treścią pracy bierze się pod uwagę jej zgodność 
z rozwinięciem. Jeśli we wstępie zdający uzna, że użytkowanie hulajnóg jako środka 
transportu w mieście nie jest wskazane, to argumenty powinny wspierać tę tezę. Jeśli 
w pracy zdający przytacza argumenty przeciwne do postawionej w rozprawce tezy, to 
powinien uznać je  za  niezasadne. 

6. Jeśli zdający nadaje tytuł rozprawce, nie bierze się go pod uwagę, oceniając pracę. 
 
Zgodność z tematem 
 
1. Fragmenty wypracowania zgodne z tematem:  

• ściśle związane z „główką” i elementami tematu (A, B, C) 
• ściśle związane z „główką”, ale niezwiązane z elementami tematu (D, E), np. 

– hulajnogi jako tani środek transportu w mieście 
– profil użytkownika hulajnogi.  

Fragmenty D, E  nie są uznawane za realizację elementów tematu. 
2. Fragmenty wypracowania odbiegające od tematu:  

• luźno związane z „główką” oraz przedstawiające argumenty niezwiązane z elementami 
tematu (X, Y), np. 
– działalność firm wynajmujących miejskie hulajnogi (bez odniesienia do wygody, 

ekologii i bezpieczeństwa ich użytkowania). 
Takie fragmenty są zaznaczone w pracy zdającego klamrą. Jeśli występują w pracy, jest 
ona kwalifikowana na poziom 1 lub 0 zgodnie z punktem 6. w Tabeli A. 

3. Fragmenty wypracowania nie na temat: 

„główka” 

elementy tematu
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• w żaden sposób nienawiązujące do „główki” tematu, np.  
– użytkowanie samochodów elektrycznych 
– zalety / wady komunikacji zbiorowej. 

Takie fragmenty są otaczane „chmurką”. Jeśli występują w pracy, jest ona kwalifikowana 
na poziom 1 lub 0 zgodnie z punktem 6. w Tabeli A. Fragmenty te nie są uwzględniane 
w liczbie słów ani brane pod uwagę w ocenie zakresu i poprawności środków językowych. 

4. Jeżeli w wypracowaniu występuje fragment (1–2 zdania), który mógłby zostać uznany 
za odbiegający od tematu lub nie na temat, ale w pracy pełni funkcję logicznego łącznika, 
traktuje się go jako fragment zgodny z tematem. 

5. Jeśli zdający konsekwentnie używa niewłaściwego słowa, które jest kluczowe dla pracy, 
ale argumenty pasują do tematu, to taka realizacja danej części pracy jest kwalifikowana 
na poziom niższy (maksymalnie poziom 1). Dany wyraz traktuje się jako błąd językowy 
i błąd w spójności. 

6. Akceptuje się słowa patineta, monopatín, patín jako synonimy słowa patinete. 
7. Jeśli zdający realizuje jeden z elementów tematu we wstępie lub zakończeniu, to dany 

fragment pracy uznaje się za element rozwinięcia albo element wstępu/zakończenia. 
Ten sam fragment pracy nie może być realizacją elementu tematu oraz częścią 
wstępu/zakończenia.  

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest też wydzielenie wstępu/zakończenia 
z dłuższego fragmentu i uznanie tego za dwie oddzielne części, ale wtedy segmentację 
ocenia się na 0. 
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Temat 2.  
Zdarzyło Ci się uczestniczyć w eksperymencie, którego celem było nauczenie się 
kontrolowania czasu spędzanego w sieci. Napisz artykuł, w którym: 

• wyjaśnisz, na czym polegał ten eksperyment 
• opiszesz reakcje uczestników związane z czasowym brakiem dostępu do internetu  
• wyrazisz swoją opinię o zasadności przeprowadzania takich eksperymentów. 

 
W artykule publicystycznym zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska 
społecznego wskazanego w poleceniu. Celem artykułu jest rzeczowe przedstawienie 
omawianej kwestii. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, 
komentarze odautorskie, ocenę faktów, elementy opinii oraz może również podejmować próbę 
kształtowania opinii czytelników. 
 
Dobrze napisany artykuł: 
• ma tytuł przyciągający uwagę czytelnika 
• zawiera wstęp, w którym autor stara się zachęcić czytelnika do przeczytania tekstu, 

np. przywołując fakt lub anegdotę, sygnalizując temat artykułu w formie pytania, używając 
barwnego języka 

• może zawierać pytania zachęcające czytelnika do dalszych rozważań na temat poruszany 
w tekście. 

 
Wstęp 
1. Wstęp powinien być ciekawy, zachęcać do lektury. 
2. Aby wstęp był uznany za zgodny z tematem, zdający powinien odnieść się w nim np. do 

problemu uzależnienia od internetu, wpływu internetu na nasze życie i/lub wykorzystywanie 
czasu itp.  

3. Zdający nie musi odnosić się we wstępie do podanych w poleceniu aspektów. 
 
Elementy tematu 
Elementami są: (1) wyjaśnienie na czym polegał eksperyment; (2) opis reakcji uczestników 
związanych z czasowym brakiem dostępu do internetu; (3) wyrażenie swojej opinii na temat 
zasadności przeprowadzania takich eksperymentów. 
 
1. wyjaśnienie na czym polegał eksperyment. 
Zdający powinien wyjaśnić na czym polegał przeprowadzony eksperyment, np. kto go 
przeprowadził i kto w nim uczestniczył, jakie obowiązywały zasady, ile trwał, jaki był cel/powód 
jego przeprowadzenia itp.  
Jeżeli zdający zamiast wyjaśnić, na czym polegał eksperyment, który już został 
przeprowadzony, wyjaśnia na czym ma polegać eksperyment, który jest w trakcie realizacji lub 
dopiero zostanie przeprowadzony, to taka realizacja tego elementu tematu jest kwalifikowana 
na poziom niższy (maksymalnie poziom 1). 
 
2. opis reakcji uczestników związanych z czasowym brakiem internetu. 
Zdający powinien przedstawić reakcje uczestników eksperymentu związane z czasowym 
brakiem dostępu do internetu, np. ich zachowanie, opinie, emocje.  

„główka” 

elementy tematu
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Jeżeli z pracy nie wynika jasno, że opisana reakcja uczestników eksperymentu była związana 
z czasowym brakiem dostępu do internetu, to taka realizacja tego elementu tematu jest 
kwalifikowana na poziom niższy.  
 
3. wyrażenie swojej opinii na temat zasadności przeprowadzania takich 

eksperymentów. 
Realizacja tego elementu tematu wymaga przedstawienia swojej opinii na temat zasadności 
przeprowadzania takich eksperymentów, np. ich skuteczności, wiarygodności, rzetelności itp. 
 
 
Zgodność z tematem 
 
1. Fragmenty wypracowania zgodne z tematem:  

• ściśle związane z „główką” i elementami tematu (A, B, C) 
• ściśle związane z „główką”, ale niezwiązane z elementami tematu (D, E), np.  

− opis reakcji uczestników eksperymentu na sytuację niezwiązaną z czasowym brakiem 
dostępu do internetu 

− wyjaśnienie na czym polega uzależnienie od internetu (bez nawiązania do 
zachowania uczestników eksperymentu) 

Fragmenty D, E nie są uznawane za realizację elementów tematu. 
2. Fragmenty wypracowania odbiegające od tematu:  

• luźno związane z „główką” oraz przedstawiające argumenty niezwiązane z elementami 
tematu (X, Y), np. 
− opis innego eksperymentu, niezwiązanego z użytkowaniem internetu 
− wady i zalety korzystania z internetu bez nawiązania do czasu spędzanego w sieci  

Takie fragmenty są zaznaczone w pracy zdającego klamrą. Jeśli występują w pracy, jest 
ona kwalifikowana na poziom 1 lub 0 zgodnie z punktem 6. w Tabeli A. 

3. Fragmenty wypracowania nie na temat: 
• w żaden sposób nienawiązujące do „główki” tematu, np.  

− opis innych uzależnień (np. uzależnienie od zakupów bez nawiązania do internetu) 
− piractwo medialne 

Takie fragmenty są otaczane „chmurką”. Jeśli występują w pracy, jest ona kwalifikowana 
na poziom 1 lub 0 zgodnie z punktem 6. w Tabeli A. Fragmenty te nie są uwzględniane 
w liczbie słów ani brane pod uwagę w ocenie zakresu i poprawności środków językowych. 

4. Jeżeli w wypracowaniu występuje fragment (1–2 zdania), który mógłby zostać uznany 
za odbiegający od tematu lub nie na temat, ale w pracy pełni funkcję logicznego łącznika, 
traktuje się go jako fragment zgodny z tematem. 

5. Akceptuje się wypowiedź, w której zdający realizuje poszczególne elementy tematu 
z punktu widzenia organizatora eksperymentu lub jego obserwatora. 

6. Jeśli zdający konsekwentnie używa niewłaściwego słowa, które jest kluczowe dla pracy, 
(afición, adición), ale argumenty pasują do tematu, to taka realizacja danej części pracy 
jest kwalifikowana na poziom niższy (maksymalnie poziom 1). Dany wyraz traktuje się jako 
błąd językowy i błąd w spójności. 

7. Jeśli zdający realizuje jeden z elementów tematu we wstępie lub zakończeniu, to dany 
fragment pracy uznaje się za element rozwinięcia albo element wstępu/zakończenia. 
Ten sam fragment pracy nie może być realizacją elementu tematu oraz częścią 
wstępu/zakończenia.  
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8. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest też wydzielenie wstępu/zakończenia 
z dłuższego fragmentu i uznanie tego za dwie oddzielne części, ale wtedy segmentację 
oceniamy na 0. 

 
Podsumowanie: właściwe i adekwatne do tematu zakończenie wypowiedzi 
Rozpatrując zgodność zakończenia z treścią pracy bierze się pod uwagę zgodność tej części 
pracy z rozwinięciem wypracowania. 
 
Spójność i logika wypowiedzi 
 
W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość 
dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między 
zdaniami i akapitami tekstu.  
 
W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu wypowiedź jest 
klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowo zebranych myśli, czy wnioski wynikają 
logicznie z przesłanek). 
 

2 p. wypowiedź zawiera najwyżej 2 usterki w spójności ORAZ/LUB logice na poziomie 
zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu 

1 p. wypowiedź zawiera od 3 do 5 usterek w spójności ORAZ/LUB logice na poziomie 
zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu 

0 p. wypowiedź zawiera 6 lub więcej usterek w spójności ORAZ/LUB logice 
na poziomie zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu 
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Zakres środków językowych 
 
W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie i precyzję 
środków leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi. 
 

4 p. 

• bardzo szeroki zakres środków językowych 
• ogólna wysoka naturalność i różnorodność frazeologiczna oraz precyzja użytych 

środków językowych 
• styl stosowny i jednolity 

3 p. 

• szeroki zakres środków językowych 
• w pracy występują dość liczne fragmenty charakteryzujące się naturalnością 

i różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją użytych środków językowych 
• styl stosowny i jednolity LUB sporadyczne niedociągnięcia w stosowności i/lub 

jednolitości stylu 

2 p. 

• zadowalający zakres środków językowych 
• w pracy występuje kilka fragmentów charakteryzujących się naturalnością 

i różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją użytych środków językowych, 
jednak w większości użyte są struktury o wysokim stopniu pospolitości 

• styl stosowny i jednolity LUB w pracy występuje kilka fragmentów, których styl jest 
niestosowny i/lub które zaburzają jednolitość stylu 

1 p. 

• ograniczony zakres środków językowych 
• w pracy użyte są głównie struktury o wysokim stopniu pospolitości 
• w pracy występuje kilka fragmentów, których styl jest niestosowny i/lub które 

zaburzają jednolitość stylu LUB styl niemożliwy do określenia ze względu 
na ograniczenia w zakresie środków językowych 

0 p. 

• bardzo ograniczony zakres środków językowych 
• w pracy użyte są wyłącznie struktury o wysokim stopniu pospolitości 
• styl w znacznej mierze niestosowny i/lub niejednolity LUB styl niemożliwy 

do określenia ze względu na ograniczenia w zakresie środków językowych 
 
Przez „naturalność” rozumie się charakterystyczny dla danego języka sposób wyrażania 
znaczeń, natomiast przez „precyzyjne sformułowania” rozumie się wyrażanie myśli 
z wykorzystaniem słownictwa swoistego dla tematu i unikanie słów oraz struktur o wysokim 
stopniu pospolitości, takich jak miły, interesujący, fajny.  
 
Przez „stosowność” stylu rozumie się dostosowanie przez zdającego środków językowych 
do wybranej formy wypowiedzi, celowość zastosowanych konstrukcji składniowych i jednostek 
leksykalnych. Styl niestosowny to np. styl zbyt metaforyczny lub zbyt bliski stylowi potocznemu 
w odmianie mówionej. Przez „jednolitość” stylu rozumie się konsekwentne posługiwanie się 
jednym, wybranym stylem. Mieszanie różnych stylów wypowiedzi uznaje się za uzasadnione, 
jeśli jest funkcjonalne (tzn. czemuś służy). Styl uznaje się za niejednolity, jeżeli zdający miesza 
bez uzasadnienia różne style wypowiedzi, np. w tekście rozprawki występują fragmenty nazbyt 
potoczne, z wtrętami ze stylu urzędowego. 
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Poprawność środków językowych 
 
W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, 
leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne. Punkty przyznaje się zgodnie z poniższą tabelą. 
 

Poprawność językowa  
(leksykalno-gramatyczna) 

Poprawność zapisu (ortograficzna, interpunkcyjna) 
sporadyczne 
błędy zapisu 

dość liczne błędy 
zapisu 

liczne LUB 
bardzo liczne 
błędy zapisu  

sporadyczne błędy językowe  4 p. 3 p. 2 p. 
dość liczne błędy językowe  3 p. 2 p. 1 p. 

liczne błędy językowe      2 p. 1 p. 0 p. 
bardzo liczne błędy językowe  1 p. 0 p. 0 p. 

 
1. W przypadku wątpliwości w sytuacjach granicznych o zakwalifikowaniu pracy do niższej 

lub wyższej kategorii punktowej decyduje „waga” błędów oraz ich wpływ na komunikację. 
2. Błędy interpunkcyjne traktowane są jako mniej istotne niż błędy ortograficzne. 
 
Kwalifikowanie i oznaczanie błędów 
 

rodzaj błędu sposób oznaczania przykład 

błąd językowy (leksykalny, 
gramatyczny) podkreślenie linią prostą Marek lubić czekoladę.  

błąd językowy 
spowodowany brakiem 
wyrazu 

znak √ w miejscu 
brakującego wyrazu Marek √ czekoladę.  

błąd ortograficzny otoczenie słowa kołem Słońce   gżeje.  

błąd językowy i ortograficzny 
w jednym słowie 

podkreślenie linią prostą  
i otoczenie kołem 

Słońce  gżać  w lecie.  

błędy w spójności / logice podkreślenie linią falistą Założyłem kurtkę, bo było 
gorąco.  

fragment odbiegający od 
tematu 

otaczamy nawiasami 
kwadratowymi 

Fragment odbiegający od 
tematu  

fragment niezgodny z 
tematem  otaczamy chmurką 

Fragment niezgodny  
z tematem  

błędy interpunkcyjne 

otoczenie zbędnego znaku 
kółkiem 
znak √ w kółku w miejscu 
brakującego znaku  

Było ciepło   ,  i deszczowo.  
 
Zrobiłem to  √  ponieważ…  

 
Błędy ortograficzne zmieniające znaczenie wyrazu są traktowane jako błędy językowe  
i oznaczane poprzez podkreślenie wyrazu linią prostą.  
Usterki w spójności i logice występujące pomiędzy akapitami mogą być zaznaczane „pionową 
falą” na marginesie.  
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Uwagi dodatkowe 
 
1. Wypowiedź jest oceniana na 0 punktów we wszystkich kryteriach, jeżeli jest 

• w całości nieczytelna (pod pracą zapisuje się „praca w całości nieczytelna”, a na karcie 
odpowiedzi zaznacza się 0 punktów w każdym kryterium) LUB 

• całkowicie niezgodna z poleceniem (pod pracą zapisuje się „praca całkowicie niezgodna 
z poleceniem”, a na karcie odpowiedzi zaznacza się 0 punktów w każdym kryterium) 
LUB 

• niekomunikatywna dla odbiorcy, np. w całości napisana fonetycznie (pod pracą zapisuje 
się „praca całkowicie niekomunikatywna”, a na karcie odpowiedzi zaznacza się 
0 punktów w każdym kryterium). 

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

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

4. Jeżeli wypowiedź zawiera mniej niż 240 wyrazów, przyznaje się 0 punktów za zakres 
i poprawność środków językowych. W takich pracach nie oznacza się błędów. 

5. Jeżeli za wypowiedź przyznano 0 punktów w kryterium zgodności z poleceniem, 
we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów.  

6. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. zdający napisał tylko wstęp), 
przyznaje się 0 punktów w każdym kryterium. 

7. Jeżeli za wypowiedź przyznano 1 punkt w kryterium zgodności z poleceniem, we 
wszystkich pozostałych kryteriach można jej również przyznać maksymalnie po 1 punkcie. 

8. Słowa zapisane przy użyciu skrótów, np. Salu2, należy oznaczyć jako błędy ortograficzne. 
9. W ocenie poprawności środków językowych w wypowiedziach zdających ze stwierdzoną 

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

10. Zdający może używać oryginalnej pisowni w obcojęzycznych nazwach geograficznych, 
nazwach obiektów sportowych, gazet, zespołów muzycznych, programów telewizyjnych, 
tytułach, pod warunkiem że podaje wyjaśnienie w języku egzaminu, tak aby informacja była 
komunikatywna dla odbiorcy. Z tekstu musi wynikać, że jest mowa o gazecie, filmie, grupie 
muzycznej itd. lub musi wystąpić określenie película, banda, np. la telenovela  
“M jak miłość”. 
Jeżeli zdający podaje nazwę w języku innym niż zdawany i nie podaje objaśnienia, całe 
wyrażenie jest podkreślane linią prostą i traktowane jako jeden błąd językowy,  
np. He leído Nowe Horyzonty. – 1 błąd językowy. Oprócz tego całe wyrażenie podkreślane 
jest linią falistą i traktowane jako błąd w spójności. Jeśli użycie tej nazwy jest kluczowe 
dla realizacji polecenia, ta informacja nie jest uwzględniana w ocenie treści. 

11. Praca w brudnopisie jest sprawdzana, jeżeli słowo Brudnopis przekreślono i obok zostało 
napisane Czystopis. 
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12. Jeżeli zdający umieścił w pracy adnotację ciąg dalszy w brudnopisie i zakreślił, która część 
jest czystopisem, to ta część podlega ocenie. 

 
Uwagi dotyczące zasad liczenia słów w wypowiedziach zdających 
 
1. Liczone są słowa oddzielone spacją, np. en casa (2 słowa), por esos chicos (3 słowa), 

10.01.2015 (1 słowo), 10 de enero de 2015 (5 słów), 1780 (1 słowo). 
2. Jako jeden wyraz liczone są  

• słowa łączone dywizem 
• oznaczenia, symbole literowe, bez względu na liczbę liter, np. sms, s.f. 
• adres mailowy lub internetowy oraz numer telefonu. 

3. Cyfry rzymskie traktuje się jak pozostałe cyfry i liczby, np. XX = 1 słowo,  
el siglo XX = 3 słowa. 

4. Adres i podpis nie są liczone w liście. 
5. Nie uznaje się i nie uwzględnia w liczbie słów symboli graficznych używanych w Internecie 

(np. „buźki”). 
6. Uwzględnia się w liczbie słów wyrazy w języku innym niż język egzaminu, np. Ayer perdí 

el teléfono en sklep obuwniczy. – 7 słów. 
 



<<
  /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


