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Ogólne zasady oceniania 
 
 

Zasady oceniania zawierają przykłady poprawnych rozwiązań zadań otwartych. Rozwiązania 
te określają zakres merytoryczny odpowiedzi i nie muszą być ścisłym wzorcem oczekiwanych 
sformułowań (za wyjątkiem np. nazw, symboli pierwiastków, wzorów związków 
chemicznych). Wszystkie merytorycznie poprawne odpowiedzi, spełniające warunki 
zadania, ocenione są pozytywnie – również te nieprzewidziane jako przykładowe 
odpowiedzi w schematach punktowania.  
 

• Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające 
poleceniom zawartym w zadaniach.  

• Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi (z których jedna jest 
poprawna, a inne – błędne), nie otrzymuje punktów za żadną z nich. Jeżeli zamieszczone  
w odpowiedzi informacje (również dodatkowe, które nie wynikają z treści polecenia) 
świadczą o zasadniczych brakach w rozumieniu omawianego zagadnienia i zaprzeczają 
udzielonej poprawnej odpowiedzi, to za odpowiedź taką zdający otrzymuje 0 punktów. 

• W zadaniach wymagających sformułowania wypowiedzi słownej, takiej jak wyjaśnienie, 
uzasadnienie, opis zmian możliwych do zaobserwowania w czasie doświadczenia, oprócz 
poprawności merytorycznej oceniana jest poprawność posługiwania się nomenklaturą 
chemiczną, umiejętne odwołanie się do materiału źródłowego, jeżeli taki został 
przedstawiony, oraz logika i klarowność toku rozumowania. Sformułowanie odpowiedzi 
niejasnej lub częściowo niezrozumiałej skutkuje utratą punktu. 

• W zadaniach, w których należy dokonać wyboru – każdą formę jednoznacznego 
wskazania (np. numer doświadczenia, wzory lub nazwy reagentów) należy uznać za 
poprawne rozwiązanie tego zadania. 

• Rozwiązanie zadania na podstawie błędnego merytorycznie założenia uznaje się w całości 
za niepoprawne. 

• Rozwiązania zadań doświadczalnych (spostrzeżenia i wnioski) oceniane są wyłącznie 
wtedy, gdy projekt doświadczenia jest poprawny, czyli np. prawidłowo zostały dobrane 
odczynniki. Jeżeli polecenie brzmi: Zaprojektuj doświadczenie …., to w odpowiedzi 
zdający powinien wybrać właściwy odczynnik z zaproponowanej listy i wykonać kolejne 
polecenia. Za spostrzeżenia i wnioski będące konsekwencją niewłaściwie 
zaprojektowanego doświadczenia (np. błędnego wyboru odczynnika) zdający nie 
otrzymuje punktów.  

• W rozwiązaniach zadań rachunkowych oceniane są: metoda (przedstawiony tok 
rozumowania wiążący dane z szukaną), wykonanie obliczeń i podanie wyniku z poprawną 
jednostką i odpowiednią dokładnością. Poprawność wykonania obliczeń i wynik są 
oceniane tylko wtedy, gdy została zastosowana poprawna metoda rozwiązania. Wynik 
liczbowy wielkości mianowanej podany bez jednostek lub z niepoprawnym ich zapisem 
jest błędny. 

1. Zastosowanie błędnych wartości liczbowych wielkości niewymienionych  
w informacji wprowadzającej, treści zadania, poleceniu lub tablicach  
i niebędących wynikiem obliczeń należy traktować jako błąd metody.  

2. Zastosowanie błędnych wartości liczbowych wielkości podanych w informacji 
wprowadzającej, treści zadania, poleceniu lub tablicach należy traktować jako 
błąd rachunkowy, o ile nie zmienia to istoty analizowanego problemu,  
w szczególności nie powoduje jego uproszczenia.  

3. Użycie w obliczeniach błędnej wartości masy molowej uznaje się za błąd 
rachunkowy, jeżeli jest ona jednoznacznie opisana w rozwiązaniu zadania. 
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• Jeżeli polecenie brzmi: Napisz równanie reakcji w formie …., to w odpowiedzi zdający 
powinien napisać równanie reakcji w podanej formie z uwzględnieniem bilansu masy  
i ładunku. Za zapis równania reakcji, w którym poprawnie dobrano współczynniki 
stechiometryczne, ale nie uwzględniono warunków zadania (np. środowiska reakcji), nie 
przyznaje się punktów.  

 
 
Notacja: 
• Za napisanie wzorów strukturalnych zamiast wzorów półstrukturalnych (grupowych) nie 

odejmuje się punktów.  
• We wzorach elektronowych pary elektronowe mogą być przedstawione w formie 

kropkowej lub kreskowej. 
• Jeżeli we wzorze kreskowym zaznaczona jest polaryzacja wiązań, to jej kierunek musi 

być poprawny. 
• Zapis „↑”, „↓” w równaniach reakcji nie jest wymagany. 

• W równaniach reakcji, w których ustala się stan równowagi, brak „⇄” nie powoduje 
utraty punktów.  

• W równaniach reakcji, w których należy określić kierunek przemiany (np. reakcji redoks), 

zapis „⇄” zamiast „→” powoduje utratę punktów. 
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Zadanie 1. (0–1) 
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawne wskazanie trzech odpowiedzi. 
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 

Poprawna odpowiedź 

1. 
Atom siarki ma 6 elektronów walencyjnych, które w stanie 
podstawowym znajdują się na trzeciej powłoce. 

P  

2. 
Najwyższy stopień utlenienia, jaki przyjmuje siarka w związkach 
chemicznych, wynosi IV. 

 F 

3. 
Prosty anion siarki ma konfigurację elektronową w stanie podstawowym 
1s22s22p63s23p6. 

P  

 
Zadanie 2. (0–1) 
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawne podanie liczby elektronów walencyjnych. 
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 

Poprawna odpowiedź 
Liczba elektronów walencyjnych: 5 
 

Zadanie 3. (0–1) 
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawny wybór trzech wzorów. 
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 

Poprawna odpowiedź 
Wzór I ilustruje budowę elektronową cząsteczek: (BH3   /   NH3   /   PH3), a wzór II – budowę 

elektronową cząsteczki (Cl2   /   H2   /   N2). 
 

Zadanie 4. (0–1)  
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawne określenie charakteru wiązania i krotności wiązania. 
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 

Poprawna odpowiedź 
Charakter wiązania: kowalencyjne niespolaryzowane 
Krotność wiązania: 3 lub trójkrotne lub potrójne 
 
Zadanie 5. (0–1) 
Schemat punktowania 
1 p. – za poprawne uzupełnienie tabeli. 
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 

Symbol 
pierwiastka 

Liczba 
protonów 

Liczba 
neutronów 

Rodzaj emitowanego 
promieniowania 

Po 84 134 α 

Uwaga: Określenie rodzaju promieniowania: alfa lub jądra helu należy uznać za poprawne. 
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Zadanie 6. (0–1) 
Schemat punktowania 
1 p. – za poprawne uzupełnienie schematu. 
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 

214 
    

214
  

0 
 

 
Pb 

  
Bi 

 
e    →   +  

82 
   

83 
 

-1 
       

 
Zadanie 7. (0–3) 
Schemat punktowania 

3 p. – za poprawne uzupełnienie trzech akapitów. 
2 p. – za poprawne uzupełnienie dwóch akapitów. 
1 p. – za poprawne uzupełnienie jednego akapitu. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 

1. Promienie atomowe pierwiastków znajdujących się w tym samym okresie układu 
okresowego wraz ze wzrostem liczby atomowej pierwiastka (rosną / maleją), gdyż 
(maleje / wzrasta) siła, z jaką jądro atomowe pierwiastka, w którym znajduje się 
coraz (mniej / więcej) protonów, przyciąga elektrony.  

2. Promienie atomowe pierwiastków danej grupy układu okresowego pierwiastków wraz 
ze wzrostem numeru okresu (rosną / maleją), gdyż liczba powłok elektronowych  
w atomie (zwiększa się / zmniejsza się ).  

3. Promienie kationów są zawsze (większe / mniejsze) niż promienie atomów, z których 
powstały, przy czym im mniejszy jest ładunek jonu tym promień kationu jest (większy 
/ mniejszy). Promienie anionów są (większe / mniejsze) niż promienie atomów,  
z których te aniony powstały. 

 
Zadanie 8. (0–1) 
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawne uzupełnienie zdań. 
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Podczas opisanej reakcji całkowitego spalania z tlenem przereagowało 6 g węgla. W reakcji 
otrzymano w przeliczeniu na warunki normalne 11,2 dm3 tlenku węgla(IV). 
 
Zadanie 9.1. (0–2) 
Schemat punktowania 

2 p. – za poprawne napisanie obu równań reakcji w formie jonowej. 
1 p. – za poprawne napisanie jednego równania reakcji w formie jonowej. 
0 p. – błędne napisanie równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki 

stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) lub brak odpowiedzi. 
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Poprawna odpowiedź 
NH3 + H+  → +

4NH     lub    2NH3 + 2H+ + 2-
4SO  → 2 +

4NH  + 2-
4SO  

CO2 + 2OH– → 2-
3CO  + H2O    lub     CO2 + 2Na+ + 2OH– → 2Na+

 + 2-
3CO  + H2O  

lub   CO2 + OH– → 3HCO−    lub     CO2 + Na+ + OH– → Na+
 + 3HCO−  

 

Zadanie 9.2. (0–2) 
Schemat punktowania 

2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń i podanie wyniku  
z jednostką. 

 

1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale: 
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego 

lub 
– podanie wyniku z błędną jednostką lub bez jednostki. 

0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania. 
Uwaga: Należy zwrócić uwagę na zależność wartości wyniku końcowego od ewentualnych 

wcześniejszych zaokrągleń. 
 
Poprawne rozwiązanie 
Po przepuszczeniu mieszaniny gazów przez płuczki otrzymuje się wyłącznie tlenek węgla(II) 
o masie: 0,4 · 40 g = 16 g i ponieważ MCO = 28 g · mol–1 to w warunkach normalnych: 
 

28 g CO    ––––––––   22,4 dm3 
 

16 g CO    –––––––––  x 

x = 
316g 22,4dm

28g

⋅
= 12,8 dm3 

 
Zadanie 10.1. (0–1) 
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawną odpowiedź – wskazanie zlewki, w której powstał roztwór nasycony  
i podanie masy nierozpuszczonej soli. 

0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 

Poprawna odpowiedź 
Roztwór nasycony powstał w zlewce: A 
Masa nierozpuszczonej soli: 0,25 g 
 

Zadanie 10.2. (0–2) 
Schemat punktowania 

2 p. – za poprawne podanie wartości rozpuszczalności soli oraz zastosowanie poprawnej 
metody, poprawne wykonanie obliczeń i podanie wyniku w procentach. 

1 p. – zastosowanie poprawnej metody, ale  
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnych wyników liczbowego 

lub 
– błędne podanie wartości rozpuszczalności soli  

lub 
– niepodanie wyniku w procentach. 

0 p. – za poprawne podanie wartości rozpuszczalności i zastosowanie błędnej metody 
obliczenia  

lub 
– błędne podanie wartości rozpuszczalności i zastosowanie błędnej metody obliczenia 

lub brak rozwiązania. 
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Uwaga: Należy zwrócić uwagę na zależność wartości wyniku końcowego od ewentualnych 
wcześniejszych zaokrągleń 
 

 
Poprawne rozwiązanie 
Liczba gramów chlorku ołowiu  1 (g) 
Obliczenie stężenia procentowego nasyconego roztworu: 

2PbClm = 1 g;  m
2H O = 100 g  m roztworu = 

3LiCOm + m
2H O = 101 g 

 

C % = 2PbCl

roztworu

m
m

 · 100%                  C % = 
1g

101g
· 100%  

C % = 0,99%  ≈   1(%) 

 
Zadanie 11.1. (0–2) 
Schemat punktowania 
2 p. – za poprawne zidentyfikowanie trzech lub czterech substancji. 
1 p. – za poprawne zidentyfikowanie dwóch substancji. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi. 
 

Poprawna odpowiedź 
Probówka A: Na2CO3 
Probówka B: HCl 
Probówka C: BaCl2 
Probówka D: AgNO3 

 
Zadanie 11.2. (0–2) 
Schemat punktowania 
2 p. – za poprawne napisanie obu równań reakcji w formie jonowej skróconej. 
1 p. – za poprawne napisanie jednego równania reakcji w formie jonowej skróconej. 
0 p. – za błędne napisanie obu równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne 

współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
2H+ + CO 2

3
−  → CO2↑ + H2O 

Uwaga: równania reakcji prowadzących do powstania CO2 · H2O   lub  H2CO3 są błędne – 
równanie musi ilustrować proces, w którym wydziela się gaz. 
 

Ag+ + Cl-→ AgCl↓ 
 
Zadanie 12.1. (0–1) 
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawne wskazanie i poprawne uzasadnienie wyboru. 
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
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Poprawna odpowiedź 
Zmianę objętości wydzielającego się wodoru w roztworze kwasu o większym stężeniu 
przedstawia wykres: II 
Uzasadnienie, np.: im większe stężenie kwasu (solnego) tym reakcja zachodzi szybciej  
lub w jednostce czasu wydziela się większa objętość wodoru  
lub reakcja kończy się szybciej 
lub intensywniej wydziela się gaz. 
 
Zadanie 12.2. (0–2) 
Schemat punktowania 

2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń i podanie wyniku 
w odpowiednich jednostkach. 

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na zależność wartości wyniku końcowego od ewentualnych 
wcześniejszych zaokrągleń.  

 

1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale: 
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego 

lub 
– podanie wyniku z błędną jednostką lub bez jednostki. 

0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia lub brak rozwiązania. 
 
Poprawne rozwiązanie 
Bez względu na użyte stężenie kwasu solnego wydziela się 40 cm3 (0,04 dm3) wodoru. 
Ponieważ M Mg = 24 g · mol–1, to spełniona jest zależność: 

24 g Mg   –––––   22,4 dm3 wodoru 
 

x g Mg     ––––––   0,04 dm3 wodoru 

x = 
3

3

24g 0,04 dm

22,4dm

⋅
= 0,043 g 

 
Zadanie 13.1. (0–1)  
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawny opis obserwacji i poprawne zidentyfikowanie substancji. 
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Opis zmiany w probówce z roztworem substancji B: 
(W probówce z roztworem substancji z naczynia B po dodaniu do niej alkoholowego 
roztworu fenoloftaleiny) zaobserwowano zmianę barwy na malinową.  
Nazwa substancji: amoniak 
 
Zadanie 13.2. (0–1)  
Schemat punktowania 
1 p. – za poprawny wybór i zaznaczenie nazwy odczynnika. 
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Odczynnik: wodny roztwór wodorotlenku sodu 
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Zadanie 13.3. (0–2)  
2 p. – za poprawny opis zmian w probówce I oraz poprawne zapisanie równań reakcji 

zachodzących w probówkach I i II przy poprawnym wyborze i zaznaczeniu nazwy 
odczynnika z zadaniu 13.2. 

1 p. – za poprawny opis zmian oraz poprawne zapisanie równania reakcji w probówce I oraz 
błędne zapisanie równania reakcji w probówce II lub brak równania reakcji  
w probówce II przy poprawnym wyborze i zaznaczeniu nazwy odczynnika z zadaniu 
13.2. 

albo 
– poprawne zapisanie równań reakcji zachodzących w probówkach I i II oraz błędny opis 

zmian w probówce I lub brak opisu obserwacji przy poprawnym wyborze i zaznaczeniu 
nazwy odczynnika z zadaniu 13.2. 

0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi.  
 
Poprawna odpowiedź 
 Opis zmian Równanie reakcji 

I Wyczuwalny jest 
charakterystyczny zapach 
(amoniaku) lub wydziela się gaz  
o charakterystycznym zapachu. 

NH4
+ + OH– → NH3 + H2O 

II 
––––––––––––––––––––––––– H+ + OH– → H2O 

 
Zadanie 13.4. (0–1)  
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawne zidentyfikowanie substancji w naczyniu A  
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 

Poprawna odpowiedź 
Nazwa substancji w naczyniu A: azotan(V) amonu 

 

Zadanie 14.1. (0–1)  
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawne uzupełnienie schematu (wpisanie stopni utlenienia siarki i azotu). 
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 

PbS + HNO3 (stężony)                 PbSO4 + NO + H2O   
-II V VI II
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Zadanie 14.2. (0–2)  
Schemat punktowania 

2 p. – za poprawne uzupełnienie schematu (wpisanie liczby elektronów pobranych i oddanych 
poprzedzonej odpowiednim znakiem) oraz za poprawne uzupełnienie współczynników 
w schemacie reakcji. 

1 p. – za poprawne uzupełnienie schematu (wpisanie liczby elektronów pobranych i oddanych 
poprzedzonej odpowiednim znakiem) oraz błędne uzupełnienie współczynników 
w schemacie reakcji albo brak uzupełnienia 

lub 
– za błędne uzupełnienie schematu (wpisanie błędnej liczby elektronów pobranych 

i oddanych poprzedzonej odpowiednim znakiem lub wpisanie poprawnej liczby 
elektronów pobranych i oddanych poprzedzonej błędnym znakiem) albo brak 
uzupełnienia oraz poprawne uzupełnienie współczynników w schemacie reakcji. 

0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 

PbS + HNO3 (stężony)                 PbSO4 + NO + H2O   Bilans elektronowy: 

+ 3e

- 8e

 
Równanie reakcji: 3PbS + 8HNO3 (stężony) → 3PbSO4 + 8NO + 4H2O 
 
Zadanie 15. (0–1) 
Schemat punktowania 
1 p. – za poprawne wybór drobin. 
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 

Wzór drobiny pełniącej wyłącznie funkcję 

utleniacza  reduktora 
2-
4SO   S2- 

 
Zadanie 16. (0–3) 
Schemat punktowania 

3 p. – za poprawne napisanie trzech równań reakcji – z zastosowaniem wzorów 
półstrukturalnych (grupowych) związków organicznych. 

2 p. – za poprawne napisanie dwóch równań reakcji – z zastosowaniem wzorów 
półstrukturalnych (grupowych) związków organicznych. 

1 p. – za poprawne napisanie jednego równania reakcji – z zastosowaniem wzorów 
półstrukturalnych (grupowych) związków organicznych. 

0 p. – za błędne napisanie równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki 
stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi. 
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Poprawna odpowiedź 
1. 

+ 13O2                    8CO2 + 10H2OCH3 CH CH3

CH3

2
 

2. 

                                      + Br2                                                       + HBr

Br

CH3 C CH3

CH3
światło

CH3 CH CH3

CH3

 
3. 

Br

CH3 C CH3

CH3

                              + HBr                                                     CH2 C CH3

CH3

 
Zadanie 17. (0–1) 
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawne wskazanie trzech odpowiedzi. 
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 

1. 
Alkany o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce o łańcuchu 
prostym i łańcuchu rozgałęzionym są izomerami. 

P  

2. 
Temperatura wrzenia rośnie wraz ze wzrostem liczby atomów węgla 
w cząsteczce alkanu o łańcuchu prostym. 

P  

3. 
Alkany o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczek o łańcuchu 
prostym są bardziej lotne niż alkany o łańcuchu rozgałęzionym. 

 F 

 
Zadanie 18. (0–1) 
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawne napisanie równania z zastosowaniem wzorów półstrukturalnych 
(grupowych) związków organicznych. 

0 p. – za błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki 
stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi. 

 
Poprawna odpowiedź 

CH3COOH + CH3CH2OH                     CH3COOCH2CH3 + H2O
(H2SO4)

CH3COOH + C2H5OH                     CH3COOC2H5 + H2O
(H2SO4)

lub
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Zadanie 19. (0–1) 
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawne napisanie wzoru półstrukturalnego (grupowego) związku organicznego. 
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
CH3CH2CH2COOH    lub    CH3CH(CH3)COOH 
 
Zadanie 20.1. (0–1) 
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawny wybór i zaznaczenie odczynnika. 
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Mg (s)   /   I2 w KI (aq)   /   CuSO4 (aq) 
 
Zadanie 20.2. (0–1) 
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawny opis obserwacji w obu probówkach przy poprawnym wyborze  
i zaznaczeniu odczynnika w zadaniu 20.1. 

0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Probówka I: wydzielanie się (bezbarwnego i bezwonnego) gazu lub pienienie się roztworu 
lub roztwarzanie się metalu 
Probówka II: brak objawów reakcji 
 
Zadanie 20.3. (0–1) 
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawne napisanie równania z zastosowaniem wzorów półstrukturalnych 
grupowych) związków organicznych przy poprawnym wyborze i zaznaczeniu 
odczynnika w zadaniu 20.1. 

0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi  

 
Poprawna odpowiedź 
2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2 (↑) 
 
Zadanie 21. (0–2) 
Schemat punktowania 

2 p. – za poprawne napisanie dwóch równania w zapisie cząsteczkowym z zastosowaniem  
wzorów półstrukturalnych (grupowych) związków organicznych. 

1 p. – za poprawne napisanie jednego równania w zapisie cząsteczkowym z zastosowaniem  
wzorów półstrukturalnych (grupowych) związków organicznych. 

0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Schemat 1.: 
H2NCH(CH3)COOH + HCl → ClH3NCH(CH3)COOH 
Schemat 2.: 
H2NCH(CH3)COOH + NaOH → H2NCH(CH3)COONa  
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Zadanie 22. (0–2)  
Schemat punktowania 

2 p. – za poprawne uzupełnienie dwóch zdań. 
1 p. – za poprawne uzupełnienie jednego zdania. 
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Po dodaniu do probówek ze świeżo strąconym wodorotlenkiem miedzi(II) wodnego roztworu 
substancji II oraz wodnego roztworu substancji III zaobserwowano, że w tych probówkach 
niebieski galaretowaty osad roztworzył się i powstał szafirowy roztwór. 
2. Po ogrzaniu zawartości probówek powstanie ceglastoczerwonego osadu zaobserwowano 
w probówkach, do których dodano roztwór substancji I oraz roztwór substancji II. 
 
Zadanie 23. (0–1) 
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawne uzupełnienie zdań – opis właściwości tłuszczu. 
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Związek, którego wzór przedstawiono powyżej, w temperaturze 25 � i pod ciśnieniem 
1013 hPa jest (cieczą  /  ciałem stałym). Substancja ta dobrze rozpuszcza się w (benzynie  /  
wodzie). Po wprowadzeniu badanej substancji do wody bromowej (nie obserwuje się zmian  /  
obserwuje się zanik pomarańczowej barwy). 
 
Zadanie 24. (0–1) 
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawną odpowiedź – narysowanie wzoru oleinianu potasu. 
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
C17H33COOK    lub  C17H33COO– 

 
Zadanie 25. (0–1)  
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawną odpowiedź (podanie objętości wodoru). 
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
67,2 dm3 lub 3·22,4 dm3 

 
Zadanie 26. (0–1) 
Schemat punktowania 

1 p. – za poprawne wskazanie nazw cukrów prostych. 
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 
 

Poprawna odpowiedź 

 fragment I fragment II 

nazwa cukru prostego glukoza fruktoza 

 



<<
  /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


