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CZ  I – TEST (20 PUNKTÓW) 

 

Zadanie 1.  (2 punkty) 

Uzupe nij schemat wpisuj c 3 sposoby wtórnego nabycia obywatelstwa: 

 

Zadanie 2. (1 punkt) 

Na podstawie tekstów rozpoznaj typy struktury spo ecznej i wpisz nazwy we w a ciwe 

miejsca tabeli: 

 
Opisuje spo ecze stwo w sposób konfliktowy. Zak ada, 
e w spo ecze stwie rywalizuj  ze sob  w a ciciele 
rodków produkcji i pracownicy najemni , np. 

kapitali ci i robotnicy.  
 

 
 
 
……………………….. 

 
Zak ada, e poszczególne grupy w spo ecze stwie s  
u o one hierarchicznie. Miejsce w hierarchii zale y 
m.in. od wykszta cenia, presti u spo ecznego, w adzy, 
maj tku. 
 

 
 
 
………………………….. 

 
Zak ada podzia  spo ecze stwa w oparciu o kryterium 
wieku, p ci, miejsca zamieszkania.  
 

 
………………………….. 
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Zadanie 3. (1 punkt) 

Zaznacz „P” dla zda  prawdziwych i „F” dla zda  fa szywych. 

 

 
J zyk jako czynnik narodowotwórczy odgrywa zawsze rol  jednocz c  i 
wp ywa na powstanie narodu. 
 

 

 
Za o enie, e ojczyzn  cz owieka jest ca y wiat jest nazywane 
internacjonalizmem. 
 

 

 
Do mniejszo ci etnicznych w Polsce zaliczamy Karaimów, ale nie 
zaliczamy l zaków. 
 

 

 
Najliczniejsz  mniejszo ci  narodow  w III RP s  Ukrai cy. 
 

 

 

Zadanie 4.  (2 punkty) 

Wska  wydarzenie chronologicznie pierwsze, wpisuj c cyfr  „1” oraz chronologicznie 

ostatnie wpisuj c cyfr  „2”. 

Rozpad Jugos awii      ……….. 

Zjednoczenie Niemiec     ……….. 

Przyj cie Rumunii do UE      ………. 

Rozpad Czechos owacji     ………. 

Zadanie 5. (1 punkt) 

Rozpoznaj funkcje pa stwa . 

a) Funkcja ta jest wype niana za po rednictwem urz dów dzia aj cych na 

terytorium pa stwa - …………………………………. 

b) Wynika ona z zasady solidarno ci spo ecznej i sprowadza si  do pomocy 

najbiedniejszym i najs abszym obywatelom.- ……………………….. 

c) Kszta tuje postawy patriotyzmu i szacunku wobec pa stwa. - ………………….. 
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Zadanie 6. (2 punkty) 

Do podanych ni ej opisów dopasuj odpowiednie nazwy modeli ustrojowych spo ród 

nast puj cych: 

semiprezydencki, kanclerski, parlamentarno-gabinetowy, gabinetowo-parlamentarny 

 
W pa stwie wyst puje podwójna egzekutywa. G owa pa stwa nie 
ponosi odpowiedzialno ci politycznej przed parlamentem. W sk ad 
rz du( cz sto koalicyjnego) wchodz  politycy partii, które wygra y 
wybory parlamentarne, a szefem rz du zostaje najcz ciej lider 
zwyci skiej partii. Rz d odpowiada politycznie przed parlamentem. 
 

 

  
W pa stwie wyst puje podwójna egzekutywa. G owa pa stwa 
posiada rozbudowane kompetencje, ale nie ponosi 
odpowiedzialno ci politycznej przed parlamentem. Rz d ponosi 
odpowiedzialno  polityczn  zarówno przed parlamentem, jak i 
przed g ow  pa stwa. 
 

 

 
W pa stwie wyst puje podwójna egzekutywa. G owa pa stwa pe ni 
funkcje reprezentacyjne. Pozycja rz du jest bardzo silna – posiada 
on przewag  na parlamentem. Rz d tworz  najcz ciej politycy 
jednej zwyci skiej partii. 
 

 

 

Zadanie 7. (2 punkty) 

Na podstawie danych zamieszczonych na mapie oraz wiedzy w asnej odpowiedz na 

pytania: 

a) Podaj nazwy 3 województw, w których dzia a najwi cej organizacji 

pozarz dowych. 

……………………………………………………………………………………… 

b) Oce  efektywno  dzia ania organizacji pozarz dowych w Polsce, podaj c 2 

argumenty na uzasadnienie swojego stanowiska. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………... 
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/ r. Atlas Wiedza o spo ecze stwie, wyd. Nowa Era, Warszawa 2012, s.23/ 
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Zadanie 8. ( 3 punkty) 

Uzupe nij schemat sankcji z zakresu prawa karnego. 

 

 

 

Zadanie 9. ( 2 punkty) 

Uzupe nij tabel , wpisuj c w odpowiednie miejsca nazwy wydawanych przez dany 

organ aktów normatywnych, spo ród podanych poni ej: 

rozporz dzenie, konstytucja, uchwa a, decyzja 

Prezydent RP  

Rada Ministrów  

Zgromadzenie Narodowe  

Wojewoda  

Rada Powiatu   

 

Zadanie 10. (2 punkty) 

Dopisz dat  do podanych ni ej ataków terrorystycznych: 

a) Atak na teatr na Dubrowce - ……………… 

b) Zamach na dzieci szkolne w Bies anie - ………………. 

c) Zamachy na koleje w Madrycie - ……………………….. 

d) Eksplozje w rodkach komunikacji miejskiej w Londynie - …………… 
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Zadanie 11. ( 2 punkty) 

Podkre l w a ciw  odpowied : 

a) Krwawe st umienie manifestacji na placu Tienanmen w Pekinie mia o miejsce: 

 - 4 czerwca 1989 r. 

- 4 czerwca 1990 r. 

- 4 czerwca 1991 r. 

b) Konflikt o Górny Karabach toczy si  mi dzy: 

 - Ormianami i Azerami 

- Gruzinami i Azerami 

- Czeczenami i Ormianami 

c) Operacja „Pustynna Burza” to: 

- mi dzynarodowa operacja maj ca na celu uwolnienie Kuwejtu spod okupacji Iraku 

- operacja odbicia zak adników w ambasadzie ameryka skiej w Teheranie 

- kryptonim operacji blokady Iraku 

d) Wojna arabsko-izraelska z 1973r. nosi nazw : 

- wojny sze ciodniowej 

- wojny Jom-Kippur 

- wojny w Zatoce 
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CZ  II – ANALIZA MATERIA ÓW RÓD OWYCH ( 10 PUNKTÓW). 

Zadanie 12. ( 3 punkty) 

Na podstawie tekstu ród owego  i wiedzy poza ród owej odpowiedz na poni sze 

pytania. 

 „ Platforma najprawdopodobniej nie z o y w Sejmie projektu ws. parytetów. Pos owie 

nie mog  w tej sprawie doj  do porozumienia. Cz  wr cz uwa a, e ustawowe 

ustalanie liczby kobiet na listach wyborczych jest nie do przyj cia. Wszystko 

wskazuje na to, e – zamiast gotowego ju  w asnego projektu – Platforma zg osi 

poprawk  do z o onego w Sejmie projektu obywatelskiego. Projekt obywatelski 

wprowadza 50 proc. Parytet na listach wyborczych, poprawka obni y t  kwot  do 30 

proc. Wi kszo  klubu PO jest przeciwko parytetom w ogóle. A w takiej sytuacji lepiej 

zg osi  poprawk  do innego projektu ni  w asny projekt. By oby zupe nie 

niezrozumia ym, eby zg asza  projekt klubowy, który nast pnie przepadnie w 

g osowaniu. Wszystko wskazuje na to, e zg osimy w a nie poprawk , a nie w asny 

projekt – taka opinia panuje we w adzach klubu. 

Agnieszka Koz owska-Rajewicz, autorka projektu Platformy przyznaje, e zdania w 

sprawie parytetów s  w klubie PO mocno podzielone. –Dla naszego prawego 

skrzyd a parytety to propozycja nie do przyj cia. Mo liwe , e mój projekt b dzie 

wniesiony w formie poprawki do projektu obywatelskiego. (…) S dz , e w adze 

klubu zdecyduj  si  w a nie na wariant poprawki – powiedzia a PAP Koz owska-

Rajewicz. Projekt oprotestowuj  nawet niektóre kole anki klubowe Koz owskiej-

Rajewicz. Magdalena Kochan (PO) pyta, co zrobi , je li na jak  list  PO nie 

znajdzie tyle kobiet, aby spe ni  wymogi 30-proc. Parytetu. Kochan wielokrotnie 

podkre la a, e nie chodzi przecie  o to, eby robi  listy „ z apanki”, a udzia  kobiet w 

yciu spo ecznym powinien by  wi kszy przede wszystkim poprzez polityk  

prorodzinn , przydomowe obki, rozlu nienie „sztywnego gorsetu” kodeksu pracy.” 

/PO wycofuje si  z w asnego pomys u na parytety, Newseek.pl, 14.02.2010/ 

 
a) Zdefiniuj poj cie parytet. 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
 

b) Podaj po 2 argumenty „za” i „przeciw” parytetom na listach wyborczych. 
Za  
………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 
Przeciw  
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

Zadanie 13. ( 2 punkty) 
 
Na podstawie tekstu i wiedzy poza ród owej odpowiedz na poni sze pytania. 

 

„S  pracowite, efektywne, dok adne, obowi zkowe, maj  wietne pomys y i s  

lojalne. A mimo tego wielu pracodawców boi si  je zatrudnia . O kim mowa? O 

matkach – pracownikach. 

  

Stereotypowe postrzeganie kobiety jako opiekunki domowego ogniska dosy  cz sto 

degraduje j  jako dobrego pracownika. Pracodawcy obawiaj  si , e kobieta b dzie 

cz ciej korzysta a z przywilejów zwi zanych z posiadaniem rodziny, urlopów 

macierzy skich, wychowawczych, zwolnie  lekarskich. B dzie mniej dyspozycyjna, a 

przez to mniej efektywna w wykonywaniu powierzonych jej zada . Nies usznie! 

 

Matka- pracownik nie musi wcale bra  wi cej wolnego ni  m czyzna pracownik. A 

je li ju  tak si  zdarzy, to w rzeczywisto ci obci enia dla pracodawców z tego tytu u 

s  ni sze. Kobiety cz ciej korzystaj  z opieki nad dzieckiem, a mniej choruj . W 

przypadku wzi cia wolnych dni na opiek  nad dzieckiem, koszty s  finansowane z 

ubezpieczenia spo ecznego. Przy tak du ej emigracji pracowników m oda kobieta, 

m atka, powinna sta  si  dla pracodawcy atrakcyjnym kandydatem, szczególnie, 

je li w gr  wchodz  kosztowne szkolenia nowozatrudnionej osoby. Bardziej 

op acalne wydaje si  zatrudnienie potencjalnej przysz ej matki, ni  osoby z 

nieustabilizowanym yciem osobistym. Istnieje bowiem wi ksze 

prawdopodobie stwo, e ci a, a potem ma e dziecko tak  kobiet  zatrzymaj  w 

firmie. Pewno , e m oda matka nie przeprowadzi si  do innego miasta, czy nie 

wyjedzie za granic  jest wi ksza. Je li m oda matka decyduje si  na powrót do pracy 

po urlopie macierzy skim, to zazwyczaj dlatego, e chce zabezpieczy  byt 

materialny rodzinie. W tej sytuacji nie mo e pozwoli  sobie na leserowanie czy ci g e 

zmiany miejsc pracy. Ponadto, opieka nad dzieckiem wymaga du o czasu. Rzadko 

która matka mo e pozwoli  sobie na prac  w nadgodzinach. Dlatego pracuj ce matki 
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tak organizuj  swój dzie  w pracy, by maksymalnie wykorzysta  go na wype nianie 

obowi zków. S  sumienne i gotowe do ci kiej pracy. 

Posiadanie w swoim zespole matki jako pracownika powinno by  zatem atutem. 

 

Wiele kobiet jednak w obawie przed trudno ciami ze znalezieniem pracy b d  

perspektyw  zwolnienia z pracy odk ada decyzj  o macierzy stwie. Niekorzystna 

polityka rodzinna powoduje brak poczucia bezpiecze stwa pracowników-matek na 

rynku. Sztywne formy zatrudnienia, stereotypy, skostnia y sposób my lenia wielu 

pracodawców utrudnia kobietom realizacj  siebie zarówno w roli matki jak i 

pracownika. 

 

Tradycyjne postrzeganie ról kobiety i m czyzny w spo ecze stwie, powoduje, e 

ci ar obowi zków domowych spoczywa g ównie na kobietach, kszta tuj c tym 

samym ich niekorzystn  pozycj  na rynku. Obowi zki rodzinno- domowe koliduj  z 

rozwojem zawodowym. Kobieta nierzadko staje przed dylematem: kariera czy 

rodzina? Próby godzenia przez kobiet  obu dziedzin ycia powoduj , e staje si  

ona mniej efektywna w ka dej z nich. Dlatego, by rozerwa  ten b dny kr g 

przyczynowo- skutkowy, nale y wdra a  w firmach polityk  przyjazn  rodzinie. 

Nale y zmieni  przekonanie, e kobieta, z uwagi na macierzy stwo i zwi zan  z tym 

nieobecno  w pracy musi w pewnym sensie zaczyna  wszystko od pocz tku. 

Rzeczywisto  tak szybko si  nie zmienia, ani macierzy stwo nie sprawia, e 

kobiecie z dnia na dzie  ubywa wiedzy, kwalifikacji, do wiadczenia. Wr cz 

przeciwnie, kobieta spe niona jako matka, pojawia si  na rynku pracy z ogromna 

ch ci  i motywacj  do dzia ania i po wiadczenia swoich umiej tno ci zawodowych. 

Mama mo e sta  si  doskona ym pracownikiem, je li tylko pracodawca oka e jej 

zrozumienie. 

 

Dlatego tak wa ne jest promowanie innowacyjnych rozwi za  sprzyjaj cych pracy 

m odych matek, które chcia aby opiekowa  si  swoimi dzie mi, a jednocze nie 

kontynuowa  ycie zawodowe. Wskazuje si  tutaj na niestandardowe formy pracy 

takie jak: nienormowany czas pracy, mo liwo  negocjacji zakresu obowi zków, 

przesuwanie czasu pracy, czasowe zmniejszanie etatu, mo liwo  wykonywania 

pracy z domu czy op acanie opieki nad dzie mi, b d  tworzenie przyzak adowych 

przedszkoli. Ciekawym rozwi zaniem jest te  organizowanie szkole  dla kobiet 
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przebywaj cych na urlopie, by nie traci y one kontaktu z firm  i z tym, co si  dzieje na 

rynku pracy. Jak wida , nadchodzi czas, by macierzy stwo sta o si  zalet , a nie 

wad  pracownika. Zadowolenie z warunków wykonywania pracy pozwala na 

koncentrowanie si  na jej efektach. Dzi ki dogodnym warunkom wykonywania pracy, 

atwiej pracownikowi identyfikowa  si  z celami dzia ania firmy. Kiedy jeste my 

zadowoleni z warunków pracy, pracujemy wydajniej. Elastyczna organizacja czasu 

pracy pozwala lepiej wywi zywa  si  z obowi zków pracowniczych, zmniejsza 

absencj  oraz pozwala na rozwój zawodowy matek - pracowników.” 

/A. Zawadzka, A. Gwó d  – Wi niewska, Matka-Pracownik, www.kariera.com z dnia 2008-09-26./ 

a) Jakie argumenty wysuwaj  pracodawcy przeciw zatrudnianiu m odych kobiet? 
Wymie  min. 2. 

………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

b) Wypisz z tekstu przyk ady strukturalnego oraz kulturowego konfliktu ról 
spo ecznych: 
 

- konflikt strukturalny - …………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
- konflikt kulturowy - ……………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 14. (1 punkt) 
 
Na podstawie danych z wykresu oraz wiedzy w asnej odpowiedz na pytania: 
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/ r. Atlas Wiedza o spo ecze stwie, wyd. Nowa Era, Warszawa 2012, s.69/ 

 

a) Wska  grupy wiekowe w ród obu p ci, w których bezrobocie jest najwy sze, 
odwo uj c si  do danych procentowych.  

 
……………………………………………………………………………………………. 
 
b) Wymie  2 powody, dla których bezrobocie w ród m odych kobiet jest wy sze 

ni  w ród m odych m czyzn. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zadanie 15. ( 2 punkty) 
 
Na podstawie róde  i wiedzy poza ród owej odpowiedz na pytania: 
 
 

A.  
 
„W Polsce jest niewielka grupa osób, która wie, e trzeba i warto dba  o polityk  

równo ciow , a tak e pilnuje, eby pieni dze unijne na ten cel nie przesz y nam ko o 

nosa. "Wi kszo  polskich polityków natomiast nie rozumie polityki równo ciowej, nie 

zna jej i nie chce zna " - mówi prof. Fuszara.  Jak zaznacza, w spojrzeniu na polityk  

równo ciow  istnieje ogromna ró nica pomi dzy politykami, a organizacjami 

pozarz dowymi, cho  w ród polityków mamy w skie grono  

specjalistek, które t  polityk  znaj  i rozumiej . Zwykle nie przek ada si  to jednak na 

polityk  rz dow . "Co prawda by y w stanie przekona  polityków, e ze wzgl du na 

nasze mi dzynarodowe zobowi zania powinni my wprowadza  w ycie odpowiednie 
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regulacje prawne, dostosowuj ce nasze prawo do prawa Unii Europejskiej, ale nie s  

w stanie wyedukowa  klasy politycznej" - podkre la. Na przyk ad w pierwszej fazie 

programu unijnego Equal, zajmuj cego si  zwalczaniem dyskryminacji na rynku prac, 

nie by o Polski. Weszli my dopiero w drugiej fazie. By y tam za to takie kraje, jak 

Czechy, które wcze niej wprowadzi y przepisy dostosowuj ce w tym zakresie 

ustawodawstwo do ustawodawstwa Unii Europejskiej. "Lubimy by  dumni z ró nych 

rozwi za  i uwa a  si  za kraj wiod cy w naszej grupie, ale na tym przyk adzie 

wida , e niektóre kraje sz y szybciej i dalej" - mówi profesor. 

 

Dotychczasowe do wiadczenie przekonuje, e w Polsce rozwi zania 

prorównosciowe wprowadzane s  przede wszystkim pod presj  mi dzynarodow . 

Takim przyk adem by  dost p kobiet do szkó  wojskowych. Przez wiele lat kobiety 

ubiega y si  o mo liwo  uczenia si  w tych szko ach. Spraw  podj  w ko cu 

Rzecznik Praw Obywatelskich, okaza o si  bowiem, e odmowa dopuszczania kobiet 

do egzaminów wst pnych nie znajdowa a adnej podstawy prawnej.  

 

W odpowiedziach udzielanych rzecznikowi przyznawano wprawdzie, e takie praktyki 

nie maj  podstawy prawnej, a konstytucja gwarantuje równo  p ci, stwierdzano 

jednak, e dzi  nie ma mo liwo ci realizowania postulatów ze wzgl du na koszty. 

"Okaza o si  wi c, e brak pieni dzy by  wystarczaj cym argumentem, aby 

uzasadni  nieprzestrzeganie konstytucji" - mówi profesor. Rok pó niej, po wst pieniu 

Polski do NATO, szko y te otworzy y si  dla kobiet i pieni dze jako  si  znalaz y.” 

 
/M. Fuszara, Kobiety w polityce, www. studentka.pl/ 
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B. 

 
/ r. www.uniface.pl/ 

a) Jak  w adze PRL rozumia y zasad  równouprawnienia kobiet i m czyzn, 
propagowan  na plakacie? 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 

b) Na czym polega obecna polityka równo ci p ci propagowana w krajach Unii 
Europejskiej?  

 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
Zadanie 16. (1 punkt)  
 
Na podstawie danych z wykresu i wiedzy poza ród owej odpowiedz na pytania: 
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/ r. opracowanie w asne na podstawie Atlas Wiedza o spo ecze stwie, wyd. Nowa Era, Warszawa 2012/ 
 

a) Wymie  3 kraje Unii Europejskiej, w których odsetek kobiet w armii jest 
najwy szy. 

 
 
………………………………………………………………………………………………..... 
 

b) Wymie  3 kraje Unii Europejskiej, w których odsetek kobiet w armii jest 
najni szy. 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Zadanie 17. (1 punkt)  
Dopasuj nazwiska kobiet znanych w polskiej polityce do pe nionych funkcji, wpisuj c 
odpowiedni  cyfr  we w a ciwe miejsce: 
 

a) Hanna Suchocka      …………… 
b) Ewa towska      …………… 
c) Hanna Gronkiewicz – Waltz    …………… 
d) Anna Fotyga       …………… 
e) El bieta Bie kowska     ……………. 
f) Danuta Hübner      ……………. 

 
1) Rzecznik Praw Obywatelskich 
2) Prezes Narodowego Banku Polskiego 
3) Prezes Rady Ministrów 
4) Minister Spraw Zagranicznych 
5) Ambasador RP w Brukseli 
6) Komisarz UE 
7) Minister Rozwoju Regionalnego 
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CZ  III – WYPRACOWANIE (20 PUNKTÓW )  

Zadanie 18. (20 punktów) 

Napisz wypracowanie na jeden z podanych tematów, wykorzystuj c materia y 
ród owe zawarte w II cz ci arkusza.  

Temat 1: 
Matka Polka czy matka pracuj ca? Rozwa  sytuacj  kobiet na rynku pracy w Polsce 
w kontek cie zachodz cych przemian spo eczno-ekonomicznych . Przedstaw 
problemy kobiet na rynku pracy i zaproponuj rodki zaradcze, które mog  poprawi  
ich sytuacj . Porównaj pozycj  kobiet w Polsce z wybranymi krajami Unii 
Europejskiej.  
 
 
Temat 2. 
Czy parytety w polityce s  potrzebne? Rozwa  problem równo ci p ci w dost pie do 
najwy szych stanowisk politycznych w Polsce w kontek cie Europy i wiata. Zajmij 
okre lone stanowisko i przedstaw stan prawny obowi zuj cy w Polsce w tej kwestii. 
Podaj przyk ady popieraj ce Twoje stanowisko.  
 
Wybieram temat nr: ………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………… 
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