
JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IA LO III.1.P 

STRUKTURY GRAMATYCZNE 

Present simple i present continuous 

Przedimki określone I nieokreśloneA/AN/THE 

Past simple i past continuous 

Wyrażenia SOME/ANY/MUCH/MANY/A LOT OF/FEW/A LITTLE 

Present perfect z EVER/NEVER/FOR/SINCE/JUST/ALREADY/YET 

Stopniowanie przymiotników LESS…THAN, AS…AS oraz TOO I ENOUGH 

Przymiotniki z końcówkami ED lub ING 

Wyrażenia be going to I will/may/maight 

II tryb warunkowy 

Past perfect USED TO 

Bezokoliczniki I rzeczowniki odsłowne 

Mowa zależna 

Strona bierna 

STRUKTURY LEKSYKALNE 

Słownictwo opisujące: 

Członkowie rodziny i etapy życia 

Zbrodnie i przestępcy 

Kraje narodowości i języki 

Części ciała/zdrowie- choroby i symptomy 

Programy TV 

Środowisko i zjawiska naturalne 

Praca  oraz cechy niezbędne do wykonywania określonych zawodów 

Gatunki literackie i filmowe 

Słownictwo opisujące sprzęt komputerowe i korzystanie z Internetu 

STRUKTURY KOMUNIKACYJNE 



Umiejętność pytania o informacje osobiste typu :wiek, płeć itp. 

Umiejętność tworzenia i opowiadania historii kryminalnej 

Pytania o informacje szczegółowe 

Opis obrazka lub fotografii 

Wyrażanie opinii na temat programów TV 

Mówienie o planach na przyszłość 

Udzielanie porad 

Prezentacja ulubionej książki 

Odgrywanie ról 

TEKSTY DO NAPISANIA 

Email 

Blog 

wiadomość na forum internetowym 

list prywatny 

 

WYMAGANIA DLA KLASY IA LO, POZIOM III.1.R 

 

STRUKTURY GRAMATYCZNE 

 

1. Czas PRESENT SIMPLE (fakty, przyzwyczajenia, czynności rutynowe); czasowniki 

opisujące stany i czynności powtarzające się, przysłówki częstotliwości i ich pozycja w szyku 

zdania; czas PRESENT CONTINUOUS (dynamiczne zmiany stanu, czynności trwające w 

chwili mówienia i trwające tymczasowo)  

2.  czasowniki regularne i nieregularne w czasie PAST SIMPLE (czynności zakończone w 

określonym czasie w przeszłości, chronologiczne serie zdarzeń); konstrukcja USED TO 

(przyzwyczajenia w przeszłości);  

3. czas PRESENT PERFECT z okolicznikami czasu 

EVER/YET/JUST/ALREADY/NEVER/FOR/SINCE (opisywanie ogólnych doświadczeń, 

zdarzeń z niedawnej przeszłości, czasu trwania zdarzeń i czynności rozpoczętych w 

przeszłości, kontrast z czasem PAST SIMPLE);  

4. czas PAST CONTINUOUS (opis czynności trwających w określonym momencie w 

przeszłości, czynności trwające równolegle w przeszłości); kontrast pomiędzy czasem PAST 

SIMPLE i PAST CONTINUOUS (czynność trwająca w przeszłości zakłócona innym 

zdarzeniem);  

5. kontrast pomiędzy czasem PAST SIMPLE i PAST PERFECT (czynność wcześniejsza 

zakończona przed rozpoczęciem innej czynności w przeszłości lub ja poprzedzająca); narracja 

dot. przeszłości z użyciem czasów PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS i PAST 

PERFECT;  



6. Czas FUTURE SIMPLE (fakty dot. przyszłości, decyzje podejmowane w chwili mówienia); 

konstrukcja BE GOING TO (intencje i plany, nieuniknione zdarzenia); czas PRESENT 

CONTINUOUS (pewne plany na najbliższą przyszłość poparte przygotowaniami) 

7. Stopniowanie przymiotników w konstrukcjach porównawczych z AS…AS/THAN, użycie 

TOO i ENOUGH 

8. Kolokacje i struktury czasownikowe z imiesłowem czynnym (GERUND) i bezokolicznikiem 

(TO+INFINITIVE);  

9. Strona bierna czasowników w czasie PRESENT SIMPLE, PAST SIMPLE i PRESENT 

PERFECT (opis procesu) i czasownikiem WILL; 

10. Czasowniki modalne MAY, MIGHT, COULD, MUST, CAN’T do wyrażania przypuszczeń, 

MUST, HAVE TO, CAN, NEED TO  do wyrażania nakazu, zakazu, możliwości, umiejętności 

i ich braku. 

11. Zerowy, pierwszy i drugi tryb warunkowy. Pierwszy tryb warunkowy z unless 

12. Zdania przydawkowe ograniczające z who, which, where, that 

 

STRUKTURY LEKSYKALNE 

 

1. przymiotniki opisujące emocje i wrażenia (z końcówką –ed / -ing) 

2. wyrażenia opisujące wygląd osoby  

3. wyrażenia opisujące zachowanie i charakter 

4. hobby i zainteresowania 

5. wyrażenia dot. robienia zakupów, sklepy i punkty usługowe, produkty, kupowanie i 

sprzedawanie, zakupy przez internet, reklama 

6. wyrażenia dot. uprawiania sportu, sportów ekstremalnych i profesjonalnych, wyposażenie 

sportowe, imprezy sportowe 

7. wyrażenia związane z uczestnictwem w kulturze, sztuki piękne, literatura, TV, teatr 

8. wyrażenia dot. edukacji, szkoły, przedmioty szkolne, czynności związane z nauką, system 

edukacji, wykorzystanie technologii w nauczaniu i uczeniu się 

9. wyrażenia dot. warunków  mieszkaniowych, rodzajów domów i ich położenia, elementy 

budynków, pomieszczenia, meble, sprzęty 

10. wyrażenia dot.  środowiska naturalnego, krajobraz, cechy geograficzne, pogoda i klimat, 

katastrofy naturalne,  

11. wyrażenia dot. nauki i techniki, sprzęty techniczne i ich awarie, ICT, przewidywania na 

przyszłość 

 

 

 

FUNKCJE KOMUNIKACYJNE 

 

1. przedstawianie się, podtrzymywanie rozmowy 

2. mówienie o zainteresowaniach 

3. wyrażanie opinii, pytanie o opinie 

4. reagowanie na wypowiedzi 

5. relacjonowanie zdarzeń przeszłych 

6. opisywanie uczuć i emocji 

7. opisywanie ilustracji 



8. opisywanie położenia 

9. zgadzanie się i niezgadzanie się 

10. pytanie i wyrażanie planów 

11. zapraszanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszenia 

12. rozmowa telefoniczna 

13. dokonywanie zakupów 

14. wyrażanie preferencji 

15. podawanie argumentów 

16. składanie reklamacji 

17. uzyskiwanie pomocy technicznej 

18. dokonywanie wyboru z uzasadnieniem, odrzucanie opcji z uzasadnieniem 

 

TEKSTY DO NAPISANIA 

 

1. Informacja o sobie 

2. Email z opisem wydarzenia 

3. Wpis na blogu z opisem miejsca 

4. List formalny  z zapytaniem 

5. List formalny – zgłoszenie do konkursu 

6. Recenzja produktu 

7. Rozprawka z opinią 

8. Rozprawka typu „za i przeciw” 

9. List formalny do redakcji 

10. Krótsze teksty zawierające słownictwo i struktury gramatyczne wymienione powyżej 

11. Znajomość zwrotów charakterystycznych dla wypowiedzi formalnych i nieformalnych 

 

 

 

WYMAGANIA DLA KLASY IB LO, POZIOM IV.1.R 

 

STRUKTURY GRAMATYCZNE 

 

13. Czas PRESENT SIMPLE (fakty, przyzwyczajenia, czynności rutynowe); czasowniki 

opisujące stany i czynności powtarzające się, przysłówki częstotliwości i ich pozycja w szyku 

zdania; czas PRESENT CONTINUOUS (dynamiczne zmiany stanu, czynności trwające w 

chwili mówienia i trwające tymczasowo)  

14.  czasowniki regularne i nieregularne w czasie PAST SIMPLE (czynności zakończone w 

określonym czasie w przeszłości, chronologiczne serie zdarzeń); konstrukcja USED TO 

(przyzwyczajenia w przeszłości);  

15. czas PRESENT PERFECT z okolicznikami czasu 

EVER/YET/JUST/ALREADY/NEVER/FOR/SINCE (opisywanie ogólnych doświadczeń, 

zdarzeń z niedawnej przeszłości, czasu trwania zdarzeń i czynności rozpoczętych w 

przeszłości, kontrast z czasem PAST SIMPLE);  

16. czas PAST CONTINUOUS (opis czynności trwających w określonym momencie w 

przeszłości, czynności trwające równolegle w przeszłości); kontrast pomiędzy czasem PAST 



SIMPLE i PAST CONTINUOUS (czynność trwająca w przeszłości zakłócona innym 

zdarzeniem);  

17. kontrast pomiędzy czasem PAST SIMPLE i PAST PERFECT (czynność wcześniejsza 

zakończona przed rozpoczęciem innej czynności w przeszłości lub ja poprzedzająca); narracja 

dot. przeszłości z użyciem czasów PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS i PAST 

PERFECT;  

18. Czas FUTURE SIMPLE (fakty dot. przyszłości, decyzje podejmowane w chwili mówienia); 

konstrukcja BE GOING TO (intencje i plany, nieuniknione zdarzenia); czas PRESENT 

CONTINUOUS (pewne plany na najbliższą przyszłość poparte przygotowaniami) 

19. Stopniowanie przymiotników w konstrukcjach porównawczych z AS…AS/THAN, LESS, 

THE LEAST; użycie TOO i ENOUGH 

20. Kolokacje i struktury czasownikowe z imiesłowem czynnym (GERUND) i bezokolicznikiem 

(TO+INFINITIVE);  

21. Strona bierna czasowników w czasie PRESENT SIMPLE, PAST SIMPLE i PRESENT 

PERFECT (opis procesu) i czasownikiem WILL; 

22. Czasowniki modalne MAY, MIGHT, COULD, MUST, CAN’T do wyrażania przypuszczeń, 

MUST, HAVE TO, CAN  do wyrażania nakazu, zakazu, możliwości, umiejętności i ich braku. 

23. Zerowy, pierwszy i drugi tryb warunkowy. Pierwszy tryb warunkowy z unless 

24. Przedimki THE, A/AN, ZERO, określniki SOME, ANY, MUCH, MANY, A FEW, A 

LITTLE, A LOT OF 

25. Mowa zależna, następstwo czasów w zdaniach oznajmujących 

 

STRUKTURY LEKSYKALNE 

 

12. przymiotniki opisujące emocje i wrażenia (z końcówką –ed / -ing) 

13. wyrażenia opisujące wygląd osoby  

14. wyrażenia opisujące zachowanie i charakter 

15. hobby i zainteresowania 

16. wyrażenia dot. robienia zakupów, sklepy i punkty usługowe, produkty, kupowanie i 

sprzedawanie, zakupy przez internet, reklama 

17. wyrażenia dot. uprawiania sportu, sportów ekstremalnych i profesjonalnych, wyposażenie 

sportowe, imprezy sportowe 

18. wyrażenia związane z uczestnictwem w kulturze, sztuki piękne, literatura, TV, teatr 

19. wyrażenia dot. edukacji, szkoły, przedmioty szkolne, czynności związane z nauką, system 

edukacji, wykorzystanie technologii w nauczaniu i uczeniu się 

20. wyrażenia dot. warunków  mieszkaniowych, rodzajów domów i ich położenia, elementy 

budynków, pomieszczenia, meble, sprzęty 

21. żywienie, produkty spożywcze, opis potraw i produktów, nawyki żywieniowe i diety, 

przygotowywanie posiłków 

22. przestępczość, nazwy przestępstw i przestępców, cyberprzestępczość, prawo i sądownictwo 

23. wyrażenia dot.  środowiska naturalnego, krajobraz, cechy geograficzne, pogoda i klimat, 

katastrofy naturalne,  

24. wyrażenia dot. nauki i techniki, sprzęty techniczne i ich awarie, ICT, przewidywania na 

przyszłość 

 

 



 

FUNKCJE KOMUNIKACYJNE 

 

19. przedstawianie się, podtrzymywanie rozmowy 

20. mówienie o zainteresowaniach 

21. wyrażanie opinii, pytanie o opinie 

22. reagowanie na wypowiedzi, okazywanie zainteresowania 

23. relacjonowanie zdarzeń przeszłych 

24. opisywanie uczuć i emocji 

25. opisywanie ilustracji 

26. opisywanie położenia 

27. zgadzanie się i niezgadzanie się 

28. pytanie i wyrażanie planów 

29. zapraszanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszenia 

30. rozmowa telefoniczna 

31. dokonywanie zakupów 

32. zamawianie jedzenia w restauracji i telefonicznie 

33. wyrażanie preferencji 

34. podawanie argumentów 

35. składanie reklamacji 

36. uzyskiwanie pomocy technicznej 

37. dokonywanie wyboru z uzasadnieniem, odrzucanie opcji z uzasadnieniem 

 

TEKSTY DO NAPISANIA 

 

12. Informacja o sobie 

13. Email z opisem wydarzenia 

14. Wpis na blogu z opisem miejsca 

15. List formalny  z zapytaniem 

16. List formalny – zgłoszenie do konkursu 

17. Recenzja produktu 

18. Email z zaproszeniem 

19. Wpis na forum z opinią 

20. Rozprawka z opinią 

21. Rozprawka typu „za i przeciw” 

22. List formalny do redakcji 

23. Krótsze teksty zawierające słownictwo i struktury gramatyczne wymienione powyżej 

24. Znajomość zwrotów charakterystycznych dla wypowiedzi formalnych i nieformalnych 

 

 

WYMAGANIA DLA KLASY III LO, POZIOM IV.1.p 

STRUKTURY GRAMATYCZNE 

1. Stopniowanie przymiotników i przysłówków. Porównywanie z as…as. Stopień najwyższy 

przymiotnika z ever i czasem present perfect. 



2. Określenia ilości, wyrażenia too i enough. 

3. Czasownik modalny will do wyrażania przewidywań, decyzji, obietnic i ofert. 

4. Porównywanie czasów przyszłych, teraźniejszych i przeszłych. 

5. Konstrukcje czasownikowe z bezokolicznikiem i formą gerundialną. 

6. Przysłówki stopniujące. 

7. Czasowniki modalne i półmodalne: must, mustn’t, have to , don’t have to, should, might, 

used to. 

8. Pierwszy  i drugi tryb warunkowy. 

9. Czas present perfect do opisywania czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają 

nadal. 

10. Porównanie czasów present perfect i past simple. 

11. Strona bierna czasownika w podstawowych czasach gramatycznych. 

12. Szyk wyrazów z czasownikiem złożonym. 

13. Zastosowanie dopowiedzeń z so i neither. 

14. Czas past perfect. 

15. Mowa zależna dla podstawowych czasów gramatycznych. 

16. Pytania o podmiot i dopełnienie. 

17. Spójniki so, but, although, and. 

18. Zaimki i przymiotniki dzierżawcze. 

STRUKTURY LEKSYKALNE 

1. Związki frazeologiczne z time, back, get. 

2. Przyimki kierunku. 

3. Miasto i wieś. 

4. Zdrowie: dieta, choroby,  części ciała, leki i kuracje. 

5. Style żywieniowe, zdrowy tryb życia. 

6. Związki przymiotnika z przyimkiem. 

7. Świat przyrody: zwierzęta i ich cechy. 

8. Nauka i technika: odkrywcy i wynalazcy, nowe technologie. 

9. Szkoła: przedmioty, przybory, zajęcia dodatkowe. 

10. Sport: dyscypliny, czasowniki, wydarzenia. 

11. Nauka języków obcych. 

12. Życie rodzinne i towarzyskie: relacje międzyludzkie, wydarzenia. 

13. Podróżowanie: problemy w podróży, środki transportu. 

14. Zakupy i usługi: sklepy, kupowanie i sprzedawanie. 

15. Dom: opis mieszkania i domu, obowiązki domowe. 

16. Człowiek: opis wyglądu i charakteru, ubiór. 

 

FUNKCJE KOMUNIKACYJNE 

1. Opowiadanie o czynnościach czasu wolnego. 

2. Porównywanie miejsc, zjawisk i osób. 

3. Omawianie wad i zalet wydzrzeń, miejsc, zjawisk. 

4. Udzielanie rad na temat zdrowia. 

5. Obietnice, decyzje i oferty. 



6. Relacjonowanie – opis wydarzenia z zastosowaniem zdań złożonych. 

7. Wyrażanie pewności, przypuszczeń, wątpli wości . 

8. Opowiadanie o doświadczeniach życiowych. 

9. Opwiadanie o teraźniejszych skutkach czynności przeszłych. 

10. Składanie reklamacji. 

11. Kupowanie odzieży. 

12. Dialog w aptece. 

13. Wyrażanie preferencji.  

14. Opowiadanie o wydarzeniach przyszłych uwarunkowanych. 

15. Reagowanie w sytuacjach hipotetycznych. 

16. Opowiadanie o przeszłych stanach i przyzwyczajeniach. 

17. Udzielanie i uzyskiwanie informacji. 

18. Negocjowanie – proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji. 

19. Wyrażanie opinii, argumentowanie, reagowanie na opinie innych. 

20. Pytanie o pozwolenie, udzielanie i odmowa zgody. 

TEKSTY DO NAPISANIA 

1. Email prywatny 

2. Email oficjalny 

3. Opis osoby 

4. Opis wydarzenia 

5. Opis misjsca 

6. Akapit tekstu argumentacyjnego 

 

 

WYMAGANIA DLA KLASY III LO, POZIOM IV.1.r 

STRUKTURY GRAMATYCZNE 

1. Czasowniki modalne i półmodalne: can, could, may, might, must, have to, will, shall, 

would,should, ought to, need, used to. 

2. Konstrukcje czasownikowe: be going to, be able to, would like to. 

3. Czasowniki złożone. 

4. Czasy gramatyczne: present simple, present continuous, present perfect, present perfect 

continuous, past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous, future 

simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous. 

5. Liczba mnoga rzeczownika, rzeczowniki występujące tylko w l.poj. lub l. mn. 

6. Przymiotniki po czasownikach postrzegania, przymiotniki w funkcji rzeczownika. 

7. Użycie przysłówków o dwóch znaczeniowo różnych formach. 

8. Zaimki wzajemne each other, one another. 

9. Zaimki nieokreślone: none, either, neither, another, other, others, the other, the others, 

every, each, both, all. 

10. Zaimki bezosobowe you, one. 

11. Przyimki miejsca, czasu, kierunku, odległości, przyczyny, sposobu. 

12. Przyimki po rzeczownikach, czasownikach i przymiotnikach. 



13. Spójniki: unless, till, until, as soon as, however, in spite of, despite, on condition that, 

supposing, providing, so as, even though, whereas, as if, in case. 

14. Strona bierna czasownika. 

15. Pytania typu question tags. 

16. Mowa zależna. 

17. Zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące. 

18. Tryby warunkowe typu 0, I, II, III, mieszane. 

19. Zdania z wish, it’s time, had better, would rather, if only. 

20. Kauzatywna funkcja czasownika have i get. 

21. Inwersja stylistyczna i emfaza. 

STRUKTURY LEKSYKALNE 

1. Człowiek: dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, 
zainteresowania, problemy etyczne. 

2. Dom: miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, 
wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania. 

3. Szkoła: przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły,kształcenie pozaszkolne, 
system oświaty. 

4. Praca: zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, 
rynek pracy. 

5. Życie rodzinne i towarzyskie: okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności 
życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konfl ikty 
i problemy. 

6. Żywienie: artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastrono miczne, diety. 
7. Zakupy i usługi : rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z 

usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia. 
8. Podróżowanie i turystyka: środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, 

wycieczki, zwiedzanie, wypadki. 
9. Kultura: dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media. 
10. Sport: dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy. 
11. Zdrowie: samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, 

niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona zdrowia. 
12.  Nauka i technika : odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych 

urządzeń technicznych, awarie, technologie informacyjno-komunikacyjne. 
13. Świat przyrody:  klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska 

naturalnego, klęski żywiołowe, katastrofy, przestrzeń kosmiczna. 
14. Państwo i społeczeństwo: struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i 

międzynarodowe, konfl ikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka 
społeczna, gospodarka. 

15. Elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym,z 
uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym 
znajomość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności. 

FUNKCJE KOMUNIKACYJNE 

1. Opisywanie miejsc, ludzi , przedmiotów i wydarzeń. 
2. Wyrażanie i uzasadnianie opinii, pogl ądów, emocji. 
3. Przedstawianie opinii innych osób. 
4. Wyrażanie upodobań i preferencji. 
5. Wyrażanie planów, marzeń, intencji, nadziei na przyszłość. 
6. Opisywanie doświadczeń. 
7. Relacjonowanie. 



8. Wyrażanie zgody i braku zgody. 
9. Wyrażanie prawdopodobieństwa. 
10. Dokonywanie i uzasadnianie wyboru. 
11. Przedstawianie wad i zalet. 
12. Wyjaśnianie i precyzowanie. 
13. Udzielanie rady. 
14. Uzyskiwanie i udzielanie informacji. 
15. Negocjowanie. 
16. Proponowanie rozwiązań. 
17.  Wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości dotyczących zdarzeń z przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości. 
18. Wyjaśnianie sposobu obsługi prostych urządzeń. 
19. Zapraszanie i nakłanianie. 
20. Przepraszanie. 
21. Wprowadzanie tematu do dyskusji. 
22. Zgłaszanie zażaleń. 
23. Gratulowanie. 
24. Sekwencjonowanie wydarzeń, szeregowanie argumentów. 

TEKSTY DO NAPISANIA 

1. List/e-mail prywatny  z elementami opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym 
przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów. 

2. Wpis na forum internetowym z elementami opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w 
tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów. 

3. Wiadomość na blogu z elementami opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym 

przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów. 

4. Rozprawka „for and against”, „discursive essay” z elementami opisu, relacjonowania, 
sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji. 

5. Artykuł z elementami opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej 

argumentacji, opinii, oceny faktów. 

6. List oficjalny z elementami opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej 

argumentacji. 

 

 

 

 

 


