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“Англійська за чотири тижні” — це підручник, спеціально роз -
роблений для усіх бажаючих зробити у вивченні англій ської мови
перші самостійні кроки, а також корисний по сібник для тих, хто
вже володіє певними знаннями та бажає повторити й освіжити
в пам’яті основи цієї мови. 
Самовчитель складається з 28 уроків. Опрацьовуючи один урок на
день, можна за чотири тижні опанувати вміщений тут матеріал.
Можна, звичайно, розпланувати поданий мате ріал і на довший
термін, розбивши кожен урок на два дні. Але найважливіше —
приділити певну кількість часу на нав чання щодня. Саме це одна
з основних складових успіху в опануванні іноземними мовами.
Кожен з 28 уроків складається з п’яти розділів.

Розділ перший: ДІАЛОГ
Діалоги написано живою мовою й озвучено носіями мови. Кожен
діалог перекладений українською мовою саме так, щоб як -
найчіткіше показати відповідність між двома мовами.

Розділ другий: ГРАМАТИКА
У цьому розділі описано і пояснено нові граматичні моменти, що
з’являються в діалозі цього уроку, або загальні важливі правила, на
яких варто наголосити. У цьому випадку завжди подається поси -
лання на відповідний урок, де це правило і граматичний випадок
розглядаються детальніше.

Розділ третій: РОЗМОВНА МОВА
У цьому розділі подаються звороти і вислови, які використовуються
у певних природних життєвих ситуаціях, наприклад, як попросити
пробачення, як домовитися про зустріч чи як забронювати номер
в готелі. Більшість зворотів у цьому розділі базуються на основному
діалозі уроку, проте часто сюди входять й інші корисні фрази.

Розділ четвертий: ВПРАВИ
У кожному уроці міститься 5-6 різнотипних вправ з метою оцінки
рівня опанування мовним матеріалом на певному етапі. Для само -
контролю у кінці підручника по даються відповіді до вправ.

Розділ п’ятий: СЛОВНИЧОК
Нові слова і вислови, що з’являються в діалозі чи у розділах 2 і 3
кожного уроку, подаються в алфавітному порядку з українським
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Вимова слів в англійській мові має мало спільного з їх на -
писанням, а існуючі правила — непрості і мають багато ви -
нят  ків. Тому більшість англійських словників подають ви -
мову слів у фонетичній транскрипції. У цьому самовчителі
також подається фонетична транскрипція, передусім у роз -
ділі слов ника кожного уроку. Ознайомившись з фо не тич -
ними сим волами, можна без особливих труднощів вивчити,
як ви мовляється кожне слово.

Ось список фонетичних символів з їх наближеною до укра -
їнської вимовою:

ГОЛОСНІ

фонетичний   англійські приблизна вимова
символ приклади або опис

[ɑ:] art March far довгий а, як у слові
спрага 

[ö] up lo ve cut короткий закритий а
[{] ani mal map lamp короткий відкритий е
[e] egg set ma ny короткий закритий е
[ə:] earth le arn fur довгий гортанний

голосний 
[ə] apart wo man cor ner короткий закритий звук

е (звучить, як короткий
голосний е у слові
“може”, особливо коли
вимовляти дуже швидко
і її практично не чути)

[i:] eat le ave key довгий і
[i] in sit big короткий звук, середній 

між и та і
[ɔ:] or der wa ter mo re довге о
[ɔ] on top wrong коротке о
[u:] ru de gro up blue довгий у
[υ] put go od full короткий у

V
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[w] win twe lve al ways у нескладотворче, як у 
словах любов, кров

[z] zoo easy no ise з
[Z] gi go lo ple asu re be ige ж
[θ] thief au thor path с (глухий звук, кінчик 

язика знаходиться між
передніми зубами) 

[ð] the re fa ther with з (дзвінкий звук, кінчик
язика знаходиться між
передніми зубами) 

ІНШІ СИМВОЛИ

символ приклад пояснення

[:] Co uld you draw me Двокрапка після голосної 
a map, ple ase? вказує на те, що це 
['kud ju 'drɔ: mi ə довгий звук. В англійсь- 
'm{p "pli:z] кій мові є 5 довгих 

голосних: i:, ɔ:, ɑ:, u:, ə:  

['] Co uld I get a re ce ipt, Верхній наголос позна -
ple ase? ['kud ai чає основний наголос,
'get ə ri'si:t "pli:z] що вказує на

наголошений склад —
тобто той, який
вимовляється виразніше
і голосніше від решти.

["] Whe re are the fit ting Нижній наголос означає
ro oms? неосновний наголос —
['weər ə ðə 'fi tiŋ "ru:mz] вказує на наголошені

склади, але які менш
наголошені, ніж з
основним.
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ГРАМАТИКА: особові займенники дієслово to be - ствер джу -
вальні речення заперечення і підтвердження вказівний зай -
менник this прийменники in, on, from неозначений артикль
a/an
РОЗМОВНА МОВА: знайомство привітання (1) вибачення (1)
країни і національності 

ВПРАВИ
СЛОВНИЧОК: країни і національності

Урок 2: In London at Last  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ГРАМАТИКА : дієслово to be - питання дієслово to be - запе -
ре чення дієслово to be - короткі відповіді вказівні займен ни -
ки this/that дієслово can/can’t присвійні прикметники (1) my,
your, our прислівники місця he re/the re числівники 0-10
РОЗМОВНА МОВА: подяка прощання (1) прохання (1) -
Can you..., ple ase? як правильно подати адресу Par don? The re
you go! He re we are!
ВПРАВИ
СЛОВНИЧОК: у місті

Урок 3: In a Guest House  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ГРАМАТИКА : питальні займенники when? whe re? what? діє -
слово ha ve got - ствердження множина іменників прикметник -
місце у реченні означений артикль the порядкові числів ники
1-3 прийменники on, with 
РОЗМОВНА МОВА: вибачення (2) Excu se me/Sor ry привітан -
ня (2) прощання (2) як описати час (from... to...) питання про
особисті дані 
ВПРАВИ
СЛОВНИЧОК: приймання їжі / особисті дані
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Урок перший: На поромі

Річард Привіт, здається, ми з того самого авто -
буса.

Павло Привіт. Так, з того самого. Мене звати 
Павло. Я українець. Я з Києва.

Річард Я - Річард, а це моя дружина Сюзан.
Павло Привіт, Сюзан.
Сюзан Приємно з тобою познайомитися, Павло.
Павло Павло. Англійською це буде Пол. А ти 

англієць, Річарде?
Сюзан Ні. Він з Уельсу.
Павло Ой! Перепрошую!
Річард Та, пусте. Але вона - англійка, вона з Ман -

честера. А живемо ми обоє в Кемб риджі.
Павло Справді? У мене в Кембриджі є друг. Я ду -

маю, це цікаве місто.
Річард Еге ж. Погляньте! Білі скелі Дувру!

Павло Які вони гарні! І справді білі.

ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ
I я we ми
you ти, Ви you ви, Ви
he він they вони
she вона
it воно

Займенник I - “я” завжди пишеться з великої літери.
You означає “ти”, а також вживається при ввічливому звертанні
на зразок українського “Ви”. Павло питає Річарда: Are you En -
glish?, хоча вони і не знайомі. У системі англійських
займенників не розрізняють ввічливої форми звертання до
особи, подібно до укр. “Ви”, і більш фамільярної, як укр. “ти”. 

ГРАМАТИКА
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В обох випадках вживається той самий займенник – you.
“It” вживається замість назв неживих предметів, тварин, а також
слова “baby” (немовля).
This is a coach. It is new. Це автобус. Він новий.
This is a book. It is black. Це книжка. Вона чорна.

ДІЄСЛОВО TO BE - СТВЕРДЖУВАЛЬНІ РЕЧЕННЯ

Дієслово to be - “бути” має три форми - am [əm], is [iz] та are [¸],
які вживаються відповідно до особи. У розмовній мові часто
вживаються скорочені форми: ‘m [m], ‘s [z] або ‘re [¸]. Зверніть
увагу, що в українській мові дієслово-зв'язка “є” часто
опускається, а в англійській - ніколи.

I am Ukrainian. I’m Ukrainian. Я українець / українка.
You are En glish. You’re En glish. Ти англієць / англійка.
We are on the sa me co ach. Ми (є) з того самого 
We’re on the sa me co ach.   автобуса.
You are Ri chard and Su san. 
You’re Ri chard and Su san.   Ви (є) Річард та Сюзан.
They are be au ti ful.
They’re be au ti ful.  Вони (є) чудові.
He is from Wa les. He’s from Wa les. Він (є) з Уельсу.
She is from Man che ster. 
She’s from Man che ster. Вона (є) з Манчестера.
It is an in te re sting ci ty. 
It’s an in te re sting ci ty. Це (є) цікаве місто.
This is my wi fe.   Це (є) моя дружина.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ І ПІДТВЕРДЖЕННЯ

yes -   так no -   ні

Часто, крім самого підтвердження — yes — англійці повто рюють
ще й займенник та відповідну форму дієслова to be: 
We’re on the same coach. Ми з того самого автобуса.
Yes, we are. Так. / Так, з того самого.
It’s an interesting city. Yes, it is. Це цікаве місто. – Так. / 

Так, цікаве.
(Про короткі заперечні форми дієслова to be див. Урок 2)



5fiveУрок 1

ВКАЗІВНИЙ ЗАЙМЕННИК  THIS

Для вказування на предмети і особи вживається вказівний
займенник this.

This is my wife. Це моя дружина.
This is my coach. Це мій автобус.

ПРИЙМЕННИКИ IN, ON, FROM

In означає “у, в”.
in Cambridge У Кембриджі

In також вживається у таких зворотах:
in English англійською / по-англійськи

On означає “на”. Цей прийменник вживається з назвами засобів
пересування: 
on the ferry на поромі
on the coach на автобусі

From означає “з” (звідкись).
I’m from Kyiv. Я з Києва.
He’s from Wales. Він з Уельсу.

НЕОЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ A / AN

В англійській мові перед іменниками дуже часто вживається
артикль. Неозначений артикль означає “якийсь, будь-який,
один” і вживається лише перед іменниками в однині. 
В українській мові артиклів не існує, тому вони не пере кла -
даються, а передаються при потребі неозначеними займен -
никами та  числівником “один”.

Неозначений артикль має дві форми: a [ə] і an [ən]. 
A вживається перед іменниками, що починаються на приголос -
ну; an - на голосну.

a friend [ə 'frend] товариш, друг a book [ə 'bυk] книжка
an apple [ən '{pl] яблуко 
an interesting city [ən 'intristiŋ 'siti] цікаве місто



ЗНАЙОМСТВО

При знайомстві називати себе слід так:
My name is ... . / My name’s .... . Мене звати... ; Моє ім’я...
I am ... . / I’m ... . Я - ...

У відповідь говоримо:
Nice to meet you. Приємно з тобою/Вами

познайомитися.

Відрекомендувати когось можна так:
This is ... . Це - ...

ПРИВІТАННЯ (1)

Найчастіше англійці вітаються Hel lo. Означає воно “Привіт!”,
“Вітаю!” чи “Добрий день!” і вживається як із знайомими, так і
з незнайомими людьми. Hi - є більш розмовним варіантом
і вживається найчастіше в колі друзів чи серед молоді.

ВИБАЧЕННЯ (1)

I’m sorry. Вибач(те); Перепрошую.
Sorry. Вибач(те); Перепрошую.

У відповідь на чиєсь вибачення можна відповісти:
It’s okay. Пусте!
It’s all right. Та, нічого!

КРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНОСТІ

They’re from England.  Вони з Англії.
They’re English. Вони - англійці.
She’s from Scotland. Вона з Шотландії.
She’s Scot. Вона - шотландка.
We are from Ukraine. Ми з України.
We are Ukrainians. Ми - українці.

6 six Урок 1

РОЗМОВНА МОВА



Заповніть пропуски необхідною формою дієслова to be, у повній або
скороченій формі.

I ____________ (1) Peter. I’____________ (2) from Glasgow. This
___________ (3) my friend, Richard, and this ___________ (4) my
wife, Susan. They ___________ (5) English. He ___________ (6)
from London and she’ ___________ (7) from Liverpool. 

Доповніть речення даними про себе.

1. My name ___________  ___________________ .
2. I’m ___________________ .
3. I __________ from ______________________ .

Складіть речення, поставивши слова у правильному порядку.

Tom / my / is / this / friend ____________________________
is / from / he / London ____________________________
English / he / is ____________________________
wife / this / my / is / Kate ____________________________
Manchester / from / she / is ____________________________
you / to meet / nice / Kate ____________________________

Заповніть пропуски у цих реченнях:

Pavlo, Richard and Susan are ___________ (1) the ferry. 
Pavlo is ___________ (2) Poland, Richard is ___________ (3)
Wales and Susan is ___________  ___________ (4)
Susan and Richard live ___________ (5) Cambridge.
They are ___________ (6) the same coach. 

Скажіть англійською:

Вибач! / Перепрошую! _________________________________
Та, нічого! / Пусте!  ___________________________________
Приємно познайомитися! ______________________________
Привіт! / Вітаю!  ____________________________________ __

7sevenУрок 1

ВПРАВИ

1

2

3

4

5
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СЛОВНИЧОК
all right: it’s all right [its "ɔ:l 'rait]

та, нічого; все добре
and [ənd] і; а
apple [{pl] яблуко
beautiful ['bju:təfl] красивий,

гарний
black [bl{k] чорний
book [bυk] книжка
both [bəυθ] обидва, обоє
but [böt, bət] але
city ['siti] місто
cliffs of Dover ['klifs əv 'dəυvə]

скелі Дувру
coach [kəυtʃ] туристичний

автобус
on the coach [ɔn ðə 'kəυtʃ]

в автобусі
English ['iŋgliʃ] англієць/ англій -

 ка; англійський
in English [in 'iŋgliʃ] англій -

ською
ferry ['feri] пором
on the ferry [ɔn ðə 'feri] на по -

ромі
friend [frend] друг, товариш
from [frɔm] з (звідкись)
he [hi:] він
he’s = he is [hi:z] = [hi: iz] він є
hello [hə'ləυ] привіт, вітаю,

добрий день
hi [hai] привіт
I [ai] я
I’m = I am [aim = ai əm] я є
I’m sorry! [aim 'sɔri] вибач(те);

перепрошую

I’ve got [aiv 'gɔt] у мене є; 
я маю

in [in] у, в
in Cambridge [in 'keimbridZ]

у Кембриджі
interesting ['intristiŋ] цікавий
it [it] це, воно
it’s = it is [its = it iz] це є
Kyiv ['kijiv] Київ
lesson [lesn] урок
live [liv] жити, проживати
look! [lυk] поглянь!
my [mai] мій
my name [mai 'neim] моє ім'я
my wife [mai 'waif] моя дру жина
name [neim] ім'я
my name’s = my name is

[mai 'neimz = mai 'neim iz]
мене звати

new [nju:] новий
nice to meet you ['nais tə 'mi:t ju:]

приємно з тобою/Вами по -
знайомитися

no [nəυ] ні
okay [əυ'kei] гаразд
one [wön] один
really ['riəli] справді
she [ʃi:] вона
she’s = she is [ʃi:z = ʃi: iz] вона є
sorry ['sɔri] перепрошую
the same [ðə 'seim] той самий
they [ðei] вони
they’re = they are [ðeə = ðei ə]

вони є
think [θiŋk] думати



I think [ai 'θiŋk] я думаю
this [ðis] це
this is [ðis iz] це є
we [wi:] ми
we’re = we are [wi: ə = wi: ɑ:] ми є
white [wait] білий
who ops! [wυps] ой! (вигук, який

вживається, наприклад, коли

щось впаде, або при необач -
ному вчинку)

wife [waif] дружина
yes [jes] так
you [ju:] ти
you’re = you are [jɔ: = ju ɑ:]

ти є

9nineУрок 1

КРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНОСТІ

England ['iŋglənd] English ['iŋgliʃ] Англія / англієць

France [frɑ:ns] French [frentʃ] Франція / француз

Germany ['dZ3ə:məni] German ['dZə:mən] Німеччина / німець

Great Britain ['greit 'britn] British ['britiʃ] Великобританія / 
британець

Italy ['itəli] Italian [i't{ljən] Італія / італієць

Northern Ireland ['nɔ:ðən 'aiələnd] Northern Irish ['nɔ:ðən 'airiʃ]
Північна Ірландія / ірландець

Poland ['pəυlənd] Polish ['pəυliʃ] Польща / поляк

Russia ['röʃə] Russian ['röʃən] Росія / росіянин

Scotland ['skɔtlənd] Scottish ['skɔtiʃ] Шотландія / шотландець

Spain [spein] Spanish ['sp{niʃ] Іспанія / іспанець

the United States [ðə ju'naitid 'steits] American [ə'merikən]
Сполучені Штати / американець

Ukraine ['ju:'krein] Ukrainian [ju:'kreinjən] Україна / українець

Wales [weilz] Welsh [welʃ] Уельс / валлієць


	Обкладинка
	Вступ
	Англійська вимова
	Зміст
	Урок 1: On the Ferry
	Урок перший: На поромі
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 2: In London at Last
	Урок другий: Нарешті в Лондоні
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК 

	Урок 3: In a Guest House
	Урок третій: У готелі
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 4: I’m Lost
	Урок четвертий: Я заблукав
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок5: At the Market
	Урок п'ятий: На базарі 
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 6: Problems with the Hotel Room
	Урок шостий: Проблеми з готельним номером
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 7: In a Museum
	Урок сьомий: У музеї
	ГРАМАТИКА 
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ 
	СЛОВНИЧОК

	Урок 8: On the Phone
	Урок восьмий: Телефонна розмова
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 9: Buying a Bus Ticket 
	Урок дев'ятий: Купуємо квиток на автобус
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок10: First Day in Cambridge
	Урок десятий: Перший день у Кембриджі
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 11: In a Pub
	Урок одинадцятий: У пабі
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 12: In Town
	Урок дванадцятий: У місті
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 13: Lost Wallet
	Урок тринадцятий: Загублений портфель
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 14: Shopping for Clothes
	Урок чотирнадцятий: Купуємо одяг
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 15: Planning a Trip
	Урок п'ятнадцятий: Планування подорожі
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 16: Hiring a Сar
	Урок шістнадцятий: Винаймаємо автомобіль
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 17: At the Сampsite
	Урок сімнадцятий: У наметовому містечку
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 18: Car Problems
	Урок вісімнадцятий: Проблеми з автомобілем
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 19: Writing a Postcard
	Урок дев'ятнадцятий: Пишемо листівку
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 20: A Picnic
	Урок двадцятий: Пікнік
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 21: Hitch-hiking
	Урок двадцять перший: Подорож автостопом
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 22: Visiting a Doctor
	Урок двадцять другий: У лікаря
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 23: Leaving Cambridge for London
	Урок двадцять третій: З Кембриджу до Лондона
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 24: At the Tourist Information
	Урок двадцять четвертий: У туристичній довідці
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 25: At a Concert
	Урок двадцять п'ятий: На концерті
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 26: At an Italian Restaurant
	Урок двадцять шостий: В італійському ресторані
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 27: A Night in
	Урок двадцять сьомий: Вечір вдома
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Урок 28: Saying Goodbye
	Урок двадцять восьмий: Прощання
	ГРАМАТИКА
	РОЗМОВНА МОВА
	ВПРАВИ
	СЛОВНИЧОК

	Ключі до вправ 
	Урок 1,2,3  
	Урок 4,5,6 
	Урок 6,7,8
	Урок 8,9,10
	Урок 10,11,12
	Урок 12,13,14
	Урок 14,15
	Урок 16,17
	Урок 18,19
	Урок 20,21,22
	Урок 22,23,24
	Урок 24,25,26
	Урок 26,27
	Урок 28

	Неправильні дієслова
	Англо-український словник


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth 8
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




