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Program zajęć wyrównawczych 

z  

 modułu nauki humanistyczne  

 

Niniejszy program  stanowić będzie podstawę dydaktyczną do prowadzenia 

zajęć wyrównawczych z modułu nauki humanistyczne 

w placówkach szkolnych objętych projektem pn. „Szkoła w centrum 

uwagi” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
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PROJEKT  EDUKACYJNY W GIMNAZJUM 
BLOK  NAUK HUMANISTYCZNYCH  

Wstęp 

Program bloku humanistycznego przygotowuje uczniów z trudnościami dydaktycznymi  

do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych, a przeznaczony jest  

do realizacji w czasie trzech lat na zajęciach pozalekcyjnych w gimnazjach dzielnicy Ursus. 

 

Został on opracowany w trosce o uczniów z trudnościami dydaktycznymi wymagających 

wsparcia  .  Są to uczniowie, którzy nie radzą sobie na lekcjach języka polskiego. Mają problemy  

z prawidłową nauką czytania ze zrozumieniem, słabo wypowiadają się, a ich prace pisemne 

pozostawiają wiele do życzenia. Uczniowie ci wymagają szczególnej uwagi i pomocy ze strony 

nauczyciela  na drodze do zdobywania umiejętności i wiadomości niezbędnych do możliwie 

najlepszego zdania egzaminu gimnazjalnego. 

 

Możliwość pracy z uczniami w małych grupach daje nauczycielowi sposobność pełniejszego 

indywidualnego dotarcia do nich i pomoc w pokonywaniu trudności. Uczniom zaś daje 

możliwość przezwyciężenia skutków niepowodzeń w nauce, braku równowagi emocjonalnej  

i słabej motywacji do nauki, a także przekonania się o własnej wartości. 

 

Bardzo istotna będzie też  samodzielna i systematyczna praca ucznia w domu, do której będą 

zachęcani. 

 

Dobrze przygotowany do egzaminu uczeń wierzy we własne możliwości, myśli pozytywnie,  

co ułatwia mu samodzielne rozwiązywanie problemów i zadań w oparciu o zdobyte 

umiejętności i wiadomości. 
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1. Charakterystyka programu 

 

Program bloku humanistycznego został opracowany w oparciu o: 

- Podstawę Programową kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego (rozporządzenie 

MENiS z dn. 23 grudnia 2008 r.) 

- standardy wymagań egzaminacyjnych 

- program nauczania języka polskiego, historii i plastyki w gimnazjum  

- obserwację uczniów i doświadczenia w pracy z młodzieżą gimnazjalną. 

 

Program ten skupia się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności niezbędnych podczas 

pisemnego egzaminu gimnazjalnego czyli: umiejętności czytania ze zrozumieniem i odbioru 

tekstów kultury oraz umiejętności tworzenia własnego tekstu z zachowaniem zasad gramatyki, 

ortografii i interpunkcji. 

 

Nauczyciel  wiedząc, czego potrzebują jego uczniowie, przygotuje dla nich zadania, dostosuje 

kolejność utrwalanych treści i tempo pracy do ich możliwości, zainteresowań i potrzeb. 

 

2. Cele programu i standardy wymagań egzaminacyjnych. 

 

Celem programu jest przygotowanie uczniów z trudnościami dydaktycznymi do egzaminu 

gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych w takim stopniu, aby uczeń potrafił 

samodzielnie rozwiązywać problemy i zadania, posługując się zdobytymi wiadomościami  

i umiejętnościami. 

 

CELE OGÓLNE: 

1. wyrównywanie braków edukacyjnych młodzieży z terenu dzielnicy Ursus 

2.  rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy 

3. rozwijanie umiejętności kluczowych oraz standardowych 

4. tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez uczestnictwo w różnych formach 

edukacji 

5. zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez różnorodności 

 i wzrost liczby zajęć edukacyjnych 
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Standardy wymagań egzaminacyjnych informują o wymaganiach w zakresie czytania i odbioru 

tekstów kultury oraz obejmują umiejętności dotyczące tworzenia własnego tekstu. 

Celem programu jest wyposażenie uczniów w umiejętności i wiadomości niezbędne do 

sprostania tym wymaganiom. 

 

Zgodnie ze standardami wymagań w zakresie "czytania i odbioru tekstów kultury" 

uczeń: 

1) czyta teksty kultury (w tym źródła historyczne) rozumiane jako wszelkie wytwory kultury 

materialnej  i duchowej człowieka, podlegające odczytywaniu   i interpretacji, zwłaszcza teksty 

kultury należące  do polskiego dziedzictwa kulturowego - na poziomie dosłownym, przenośnym 

i symbolicznym, 

2) interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy, odróżnia fakty od opinii, prawdę 

historyczną od fikcji, dostrzega perswazję, manipulację, wartościowanie,  

3) wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury, w szczególności w tekstach 

literackich, publicystycznych, popularnonaukowych, aktach normatywnych, ilustracjach, 

mapach, tabelach, diagramach, wykresach, schematach,  

4) dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu  i określa ich funkcje - dostrzega środki 

wyrazu typowe dla: tekstów literackich, tekstów publicystycznych, dzieł sztuki plastycznej i 

muzyki, 

5) odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe w rozwoju cywilizacyjnym Polski i 

świata - odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe w polityce, gospodarce, 

kulturze i życiu społecznym, 

6) dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury: historyczny, 

biograficzny, filozoficzny, religijny, literacki, plastyczny, muzyczny, regionalny i wypowiada się 

na ich temat oraz wyjaśnia zależności między różnymi rodzajami tekstów kultury (plastyką, 

muzyką, literaturą), 

7) dostrzega wartości wpisane w teksty kultury. 

 

W zakresie "tworzenia własnego tekstu" uczeń: 

1) buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym, w następujących 

formach: opis, opowiadanie, charakterystyka, sprawozdanie, recenzja, rozprawka, notatka, plan, 

reportaż, artykuł, wywiad, ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja, podanie, list, pamiętnik, 
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2) posługuje się kategoriami i pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych i ścieżek 

edukacyjnych, 

3) tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji 

komunikacyjnej, 

4) zna i stosuje zasady organizacji tekstu, tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem 

logicznym  i składniowym, 

5) formułuje, porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze, 

6) analizuje, porównuje, porządkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury, 

7) dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie, 

8) wypowiada się na temat związków między kulturą rodzimą a innymi kręgami kulturowymi, w 

tym komentuje powiązania, zwłaszcza między kulturą polską a śródziemnomorską oraz określa 

te powiązania w różnych obszarach: polityce, kulturze, gospodarce, życiu codziennym,  

w odniesieniu do przeszłości  i w czasach obecnych, 

9) formułuje problemy, podaje sposoby ich rozwiązania, wyciąga wnioski, wypowiada się na 

temat sytuacji problemowej przedstawionej w tekstach kultury. 

 

 CELE  EDUKACYJNE PROJEKTU: 

• kształtować i pogłębiać postawy patriotyczne i obywatelskie, 

• kształcić umiejętności skutecznego porozumiewania się z innymi w różnych sytuacjach 

komunikacyjnych, 

• kształtować postawę dbałości o kulturę języka, 

• rozbudzać motywację do wszechstronnego doskonalenia osobowości, 

• rozwijać umiejętność myślenia twórczego i refleksyjnego, 

• rozwijać indywidualne zainteresowania, 

• przygotować do odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury, 

• kształtować postawę świadomego i aktywnego uczestnika świata kultury, 

• rozwijać umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

• kształcić umiejętności samodzielnego myślenia, 

• uczyć uczenia się, 

• posługiwać się zdobytą wiedzą w zdobywaniu nowej, 

• wyrównywać szansę uczniów z różnych środowisk, 

• skutecznie przygotowywać do egzaminu gimnazjalnego. 
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3.  Treści nauczania    
 

 
WYBRANE ZAGADNIENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 
 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 
 

TREŚCI POJĘCIA 

1. Fleksja 
a) odmienne części mowy 
b) nieodmienne części mowy 

• odmiana czasownika, liczba, rodzaj, strona, aspekt, 
trudne formy czasowników 

• formy nieosobowe: bezokolicznik, -no, -to 
• imiesłowy 
• odmiana rzeczownika, oboczności, trudne formy 

rzeczowników 
• stopniowanie przymiotnika 
• rodzaje liczebników, odmiana 
• stopniowanie przysłówków, przysłówki 

nieutworzone od przymiotników 
• rodzaje zaimków 
• pisownia przyimków prostych i złożonych 

2.    Składnia zdania pojedynczego 
a) zdanie, równoważnik zdania 
b) części zdania 
 

• zdanie oznajmujące, pytające, rozkazujące, zdanie 
rozwinięte i  nierozwinięte 

• orzeczenie czasownikowe i imienne, rodzaje 
podmiotu, przydawka, dopełnienie, rodzaje 
okoliczników, rozbiór logiczny zdania, związki 
składniowe 

3.    Składnia  
a) zdanie złożone współrzędnie 
b) zdanie złożone podrzędnie 
c) imiesłowowy równoważnik 
zdania 
d) wypowiedzenia wielokrotnie 
złożone 
e) mowa zależna i niezależna 
 

• zdanie złożone współrzędnie (łączne, rozłączne, 
przeciwstawne, wynikowe) 

• zdanie złożone podrzędnie (przydawkowe, 
dopełnieniowe, okolicznikowe, orzecznikowe, 
podmiotowe) 
imiesłowowy równoważnik zdani 

• cytat 

4.   Słowotwórstwo 
a) wyraz podstawowy i pochodny 
b) rodzina wyrazów 
c)wyrazy złożone 
d) skróty i skrótowce 
e) treść i zakres znaczeniowy 
wyrazu 
f) synonimy, homonimy, antonimy 
g) neologizmy, archaizmy 
 

• podstawa słowotwórcza, oboczność, formant, rodzaje 
formantów 

• rdzeń wyrazu, oboczności rdzenia 
• zrosty, zestawienia, złożenia 
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5.    Fonetyka 
a) głoska, litera 
b) upodobnienia fonetyczne 
c) uproszczenia 
d) sylaba, akcent 

• samogłoski, spółgłoski, głoski ustne, nosowe, 
dźwięczne, bezdźwięczne, miękkie, twarde 

• ubezdźwięcznienia i udźwięcznienia 
• sylaba otwarta, sylaba zamknięta 

6.     Ortografia 
a) powtórzenie zasad u, ó, rz, ż,  ch, h 
b) pisownia nie z częściami mowy 
c) pisownia cząstki –bym, -byś 
d) pisownia wielka i małą literą 
e) interpunkcja zdania pojedynczego 
f) interpunkcja zdania złożonego 
g) pisownia skrótów i skrótowców 

 

7.    Formy wypowiedzi: 
a) opowiadanie(z elementami np. 

dialogu, opisu) 
b) recenzja 
c) charakterystyka, 

charakterystyka porównawcza 
d) zaproszenie, dedykacja, 

ogłoszenie 
e) opis 
f) dyskusja 
g) recenzja 
h) rozprawka 
i) opis przeżyć wewnętrznych 
j) wywiad 
k) podanie 
l) list (prywatny i oficjalny), e-mail 
m) sprawozdanie 
n) plan 

 
• narrator, narracja,  
• wstęp, rozwinięcie, zakończenie 
• teza, hipoteza, argumenty, kontrargumenty, wniosek, 

podsumowanie 
• akapit, margines 
• plan, konspekt 

 

8. Przekształcanie tekstu • streszczanie, rozwijanie, skracanie 
• przekształcanie 
• korekta 

9. Oficjalne i nieoficjalne sytuacje 
mówienia 

• nadawca, odbiorca, komunikat 
• język oficjalny, język potoczny 
• język mówiony, język pisany 
• intencja wypowiedzi 
• kultura języka 
• niewerbalne środki komunikacji, mimika, gest 

 
KSZTAŁCENIE LITERACKO-KULTUROWE 

 
1.    Epika • mit, kronika, bajka, ballada, nowela, opowiadanie, 

powieść, przypowieść, pamiętnik, dziennik 
• czas, miejsce akcji 
• narrator, narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa 
• tytuł, podtytuł 
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2. Liryka • fraszka, tren, hymn 
• porównanie, przenośnia, epitet, uosobienie, 

ożywienie, dźwiękonaśladownictwo, apostrofa, 
kontrast, przerzutnia, pytanie retoryczne 

• podmiot liryczny 
• rym 

 
3. Dramat 
 

• komedia, tragedia, dramat 
• tekst główny, tekst poboczny 
• akty, sceny 
• rodzaje komizmu 
• scenografia 
• znaki teatru 
• aktor 

4. Film • scenariusz 
• scenopis 
• adaptacja filmowa 
• film dokumentalny 
• reportaż telewizyjny 

5.  Telewizja • gatunki telewizyjne 
• kultura masowa, kultura popularna, kicz 
• reklama 

6.  Prasa • artykuł 
• reportaż 

7. Inne teksty kultury  • malarstwo 
• rzeźba 
• plakat 
• komiks 
• fotografia 
• muzyka 
• taniec 

 
PRACA Z ARKUSZAMI EGZAMINACYJNYMI 

 
1. Przygotowanie do egzaminu 
gimnazjalnego  
 

• analizowanie i rozwiązywanie archiwalnych testów 
egzaminacyjnych udostępnionych przez  OKE na 
stronach internetowych 

 
WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII 

 
1. Cywilizacje starożytne – Grecja i 
Rzym 
 
2. Europa w wiekach średnich – 
państwo Franków, ruch 
krucjatowy, gospodarka 
średniowieczna, jedność 

• Grecja, Rzym 
• wierzenia i kultura starożytnych 

 
• państwo Franków 

 
• islam 
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i różnorodność kultury 
średniowiecza 
 
3. Polska pierwszych Piastów 
 
4. Pierwsi Jagiellonowie 
 
 
5. Wielkie odkrycia geograficzne 
 
6. Europa w XVI i XVII wieku: 
renesans, reformacja i reforma 
katolicka; barok; Rzeczpospolita 
szlachecka w XVI i XVII wieku  

7. Przełom oświeceniowy 
w Europie i w Polsce  

8. Polska u schyłku XVIII wieku  

9. Losy i postawy Polaków 
w warunkach braku 
niepodległości: powstania 
narodowe, koncepcje pracy 
organicznej, losy Polaków na 
emigracji. 

10. I wojna światowa 

 
 
 
 
• ruch krucjatowy 
• zakon krzyżacki 
• kultura wieków średnich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• przemiany ustrojowe, gospodarcze i cywilizacyjne; 

powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej; rewolucja francuska 

• odrodzenie kulturalne, próby ratowania 
Rzeczypospolitej, rozbiory, powstanie 
kościuszkowskie 

• powstanie kościuszkowskie 
• rozbiory 
• powstania narodowowyzwoleńcze 
• Wielka Emigracja 
 
 

 
WYBRANE ZAGADNIENIA Z PLASTYKI 

 
I. Dzieje sztuki: 
1. Sztuka starożytnej Grecji  i 
Rzymu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sztuka romańska 
 
 
 
 

• określenie orientacyjnego czasu trwania kultury 
greckiej, znajomość elementów wierzeń (wybranych 
postaci bogów przedstawianych w sztuce) 

• znajomość charakterystycznych rodzajów, form i 
planów budowli greckich, rozpoznawanie budowli 
greckich 

• ogólna znajomość obszaru i przedziału czasowego 
kultury starożytnego Rzymu 

• znajomość źródeł sztuki rzymskiej 
• znajomość planu rzymskiego miasta oraz typów 

budowli, zdobyczy konstrukcyjnych, materiałów 
budowlanych 

• określanie przybliżonego czasu trwania i 
najważniejszych cech stylu romańskiego 

• znajomość najbardziej charakterystycznych form i 
planów budowli romańskich 

• znajomość wybranych zabytków z różnych 
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3. Sztuka gotycka 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Odrodzenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Barok 
 
 
 
 
 
 
 
6. Klasycyzm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Romantyzm 
8. Realizm 
9. Polskie malarstwo historyczne 
10. Malarstwo 1 połowy XX wieku 
 

gatunków, umiejętność wskazania w nich niektórych 
cech sztuki romańskiej 

• określanie związków sztuki z religią, wpływu religii 
na sztukę 

• określania cech sztuki romańskiej i gotyckiej na 
przykładzie kościoła 

• rozpoznawanie stylu zabytków średniowiecznych i 
dokonywanie prostego porównania cech stylowych 

• świadomość podporządkowania rzeźby i malarstwa 
architekturze w średniowieczu 

• znajomość najważniejszego dzieła Wita Stwosza 
• określanie źródeł sztuki renesansu i przybliżonego 

przedziału czasowego epoki odrodzenia 
• znajomość cech architektury, elementów i form 

budowli oraz zasady „złotego podziału” 
• znajomość zabytków architektonicznych z epoki 

renesansu i ich twórców 
• określanie cech budowli renesansowych 
• znajomość europejskich i polskich zabytków 

architektonicznych z epoki odrodzenia 
• znajomość zasad perspektywy linearnej, zbieżnej, 

malarskiej i powietrznej, wskazywanie niektórych jej 
elementów w obrazach renesansowych 

• znajomość najważniejszych dzieł malarskich 
Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela i innych 
twórców renesansowych 

• określanie cech, form i tematyki dzieł renesansowych 
• znajomość przyczyn pojawienia się manieryzmu, jego 

cech i przybliżonego czasu trwania 
• znajomość artystów tworzących dzieła 

manierystyczne 
• znajomość cech kompozycji dynamicznej 
• określanie przybliżonego przedziału czasowego, 

przyczyn rozwoju i specyfiki sztuki baroku 
• określanie cech oraz najbardziej charakterystycznych 

typów budowli barokowych 
• określanie źródeł oraz przybliżonego czasu trwania 

sztuki klasycystycznej 
• znajomość najważniejszych cech sztuki barokowej i 

największych zabytków różnych dziedzin sztuki 
• określanie form architektury klasycystycznej 
• znajomość najbardziej znanych zabytków 

nawiązujących do dzieł antycznych 
• znajomość cech kompozycji statycznej, rytmicznej, 

otwartej, zamkniętej 
• określanie romantycznych cech dzieł malarskich 

(zastosowanych środków wyrazu artystycznego, 
tematyki) 
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II. Tajemnice plastyki 
 
 

• znajomość elementów psychologicznego 
oddziaływania barw i nastroju wywoływanego przez 
zastosowanie określonych barw 

• określanie formy i tematyki malarstwa okresu 
realizmu 

• zauważanie wpływu przemian społecznych na 
tematykę dzieł 

• znajomość wybranych, najważniejszych artystów 
epoki 

• znajomość cech i rodzajów fotografii 
• znajomość funkcji fotografii 
• określanie cech fotografii jako dziedziny sztuki 
• znajomość pojęć dotyczących fotografii: kadr, ujęcie, 

cięcie fotograficzne, fotomontaż 
• znajomość cech, form i sposobów interpretowania 

rzeczywistości w fotografii 
• określanie sposobów komponowania zdjęć 
• określanie zasadniczych cech fowizmu, 

ekspresjonizmu, kubizmu, abstrakcjonizmu i 
surrealizmu 1. połowy XX wieku oraz nurtów 
malarstwa polskiego 1. połowy XX wieku 

• znajomość wybranych obrazów Matisse’a, Picassa, 
Chagalla, Dalego, Kandinskiego, Malewicza 

• znajomość dzieł malarzy polskich, m.in. Stanisława 
Ignacego Witkiewicza, Władysława Strzemińskiego, 
Jana Cybisa 

• określanie znaczenia awangardy w sztuce 
• określanie różnic między twórczością tradycyjną i 

awangardową 
• znajomość wybranego dzieła Josepha Beuysa 
• określanie cech plakatu jako złożonego znaku 

graficznego 
• określanie znaczenia promocji sztuki współczesnej 

dla popularyzacji plastyki 
• znajomość pojęć: galeria, wernisaż, katalog 
• zaprojektowanie i wykonanie plakatu na temat 

wystawy znanego artysty, 
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4. Procedury osiągania celów 
 

1. Stosowanie odpowiednich i właściwych form pracy: 

• praca indywidualna 

• praca grupowa 

• praca w przestrzeni pozaszkolnej (muzeum, wystawa, galeria) 

2. Stosowanie różnorodnych metod: 

• burza mózgów (zbieranie różnych pomysłów) 

• dramy: wejście w rolę, żywy obraz, scenka improwizowana, tunel myśli, wywiad, 

stop-klatka 

• przekład intersemiotyczny 

• praca z tekstami literackimi i językowymi 

• pytania i odpowiedzi 

• dyskusja, debata „za” i „przeciw”, śnieżna kula 

• mapy mentalne 

• linie czasu 

• port folio 

• myślenie obrazami 

 
 
5. Ewaluacja 
 

Ewaluacja osiągnięć uczniów powinna wspomagać proces dydaktyczny. Ewaluacja niniejszego 

programu odbywać się będzie poprzez obserwację zaangażowania  młodzieży  podczas zajęć, 

pozytywną zmianę ich postaw oraz analizę prac uczniów.  

Ewaluacja powinna być dokonywana na każdych zajęciach, kiedy to nauczyciel obserwuje 

 i ocenia pracę ucznia, jego zaangażowanie, planowanie i organizowanie pracy, komunikowanie się 

z innymi członkami zajęć. 

 

Ewaluacji powinny być podane wszystkie obszary kształcenia proponowane w programie  

wyrównawczym, a więc: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, nauka o języku. 
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Ocenie - jedynie pozytywnej- podlegać będą następujące elementy pracy ucznia: 

• wypowiedzi ustne w czasie zajęć, 

• prezentacje przygotowane w domu, 

• notatki tworzone na podstawie słuchania wypowiedzi innych, pracy w grupie itp., 

• wykonanie określonego zadania wyznaczonego grupie, 

• rozumienie tekstu czytanego w formie testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte, 

• prace pisane podczas zajęć, 

• umiejętności językowe w formie testów, krzyżówek, uzupełnianek etc., 

• prace pisemne przygotowane przez ucznia w domu, 

• umiejętności ortograficzne w formie ćwiczeń, krzyżówek, uzupełnianek etc., 

 

Cenne są również uwagi i spostrzeżenia uczniów dotyczące tematyki i jakości prowadzonych zajęć. 

Jest to wspólne spojrzenie nauczyciela i uczniów na to, co zostało osiągnięte, a co należy jeszcze 

wykonać.  

Poza tym po każdym roku pracy będzie dokonywana ewaluacja w postaci ankiety dla uczniów. 

 

 

 


