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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 05 trang) 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẦN 2 NĂM 2007 
Môn thi: VẬT LÍ - Phân ban 

Thời gian làm bài: 60 phút. 
 

 Mã đề thi 152 

Họ, tên thí sinh:.................................................................................................................................................. 
Số báo danh:.......................................................................................................................................................... 
 
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32). 
Câu 1: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a, ánh 
sáng chiếu vào hai khe có bước sóng λ xác định, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn 
quan sát là D (D a).>>  Trên màn thu được hệ vân giao thoa. Khoảng cách x từ vân trung tâm đến 
vân sáng bậc k trên màn quan sát là 

A. x k
aD
λ= . B. aDx k=

λ
. C. ax k

D
λ= . D. Dx k

a
λ= . 

Câu 2: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất 
bằng 

A. một số nguyên lần bước sóng. B. một nửa bước sóng. 
C. một bước sóng. D. một phần tư bước sóng. 

Câu 3: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 0,75 
mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 1,5 m. Trên màn thu được hình 
ảnh giao thoa có khoảng vân i 1,0mm= . Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng bằng 

A. 0,75 mμ . B. 0,60 mμ . C. 0,45 mμ . D. 0,50 mμ . 
Câu 4: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình ( )x A cos t= ω + ϕ . Vận tốc 
của vật có biểu thức là 

A. ( )v A cos t= ω ω + ϕ . B. ( )v Asin t= −ω ω + ϕ . 

C. ( )v Asin t= − ω + ϕ . D. ( )v Asin t= ω ω + ϕ . 
Câu 5: Đặt một hiệu điện thế 0u U cos100 t (V)= π  vào hai đầu đoạn mạch gồm:  điện trở thuần R, 

cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 
310C F

−

=
π

 mắc nối tiếp. Để 

dòng điện qua điện trở R cùng pha với hiệu điện thế đặt vào đoạn mạch thì giá trị của L là 

A. 1 H
10π

. B. 10 H
π

. C. 1 H
π

. D. 
210 H

−

π
. 

Câu 6: Tính chất nào sau đây không phải là của tia tử ngoại? 
A. Không bị nước hấp thụ. B. Làm ion hóa không khí. 
C. Tác dụng lên kính ảnh. D. Có thể gây ra hiện tượng quang điện. 

Câu 7: Đặt một hiệu điện thế ( )u = U 2 cos tω + ϕ  vào hai đầu đoạn mạch gồm: điện trở thuần R, 
cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Cường độ 
dòng điện qua đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 

A. 
2

2

UI
1R C
L

=
⎛ ⎞+ ω −⎜ ⎟ω⎝ ⎠

. B. UI
1R L
C

=
⎛ ⎞+ ω −⎜ ⎟ω⎝ ⎠

. 

C. 
2

UI
1R L
C

=
⎛ ⎞+ ω −⎜ ⎟ω⎝ ⎠

. D. 
2

2

UI
1R L
C

=
⎛ ⎞+ ω −⎜ ⎟ω⎝ ⎠

. 
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Câu 8: Sóng điện từ 
A. truyền đi với cùng một vận tốc trong mọi môi trường. 
B. luôn không bị phản xạ, khúc xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. 
C. là sóng dọc. 
D. mang năng lượng. 

Câu 9: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x A cos t= ω . 
Động năng của vật tại thời điểm t là 

A. 2 2 2
đ

1W = mA ω cos ωt
2

. B. 2 2 2
đW = mA sin tω ω . 

C. 2 2 2
đ

1W = mω A sin ωt
2

. D. 2 2 2
đW = 2mω A sin ωt . 

Câu 10: Đồng vị phóng xạ 222
86 Rn  có chu kì bán rã 91,2 giờ. Giả sử lúc đầu có 6,020.1023 hạt nhân 

chất phóng xạ này. Hỏi sau 182,4 giờ còn lại bao nhiêu hạt nhân chất phóng xạ đó chưa phân rã? 
A. 221,505.10  hạt nhân. B. 231,505.10  hạt nhân. 
C. 223,010.10  hạt nhân. D. 233,010.10  hạt nhân. 

Câu 11: Kim loại Kali (K) có giới hạn quang điện là 0,55 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra 
khi chiếu vào kim loại đó bức xạ nằm trong vùng 

A. ánh sáng màu tím. B. ánh sáng màu lam. C. hồng ngoại. D. tử ngoại. 
Câu 12: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 30 Ω, cuộn dây thuần cảm 
(cảm thuần) có cảm kháng là LZ 30= Ω  và tụ điện có dung kháng CZ 70= Ω  mắc nối tiếp. Hệ số 
công suất của đoạn mạch bằng 

A. 1,0. B. 0,8. C. 0,6. D. 0,75. 
Câu 13: Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L một hiệu điện thế 

0u U cos t= ω . Cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có biểu thức là 

A. 0Ui cos t
L

= ω
ω

. B. 0i U Lcos t
2
π⎛ ⎞= ω ω +⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

C. 0Ui cos t
L 2

π⎛ ⎞= ω +⎜ ⎟ω ⎝ ⎠
. D. 0Ui cos t

L 2
π⎛ ⎞= ω −⎜ ⎟ω ⎝ ⎠

. 

Câu 14: Đơn vị khối lượng nguyên tử u được định nghĩa theo khối lượng của đồng vị 
A. 11

6 C . B. 12
6 C . C. 14

7 N . D. 13
6 C . 

Câu 15: Dòng điện đi qua đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có biểu thức mi I cos t= ω . Hiệu điện thế 
giữa hai đầu đoạn mạch chậm pha hơn cường độ dòng điện khi 

A. 1L
C

ω <
ω

. B. 1ω>
LC

. C. 1L
C

ω =
ω

. D. 1L
C

ω >
ω

. 

Câu 16: Tia Rơn-ghen có bước sóng 
A. nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại. B. nhỏ hơn bước sóng của tia gamma. 
C. lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại. D. lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím. 

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học? 
A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. 
B. Dao động tắt dần có cơ năng không đổi theo thời gian. 
C. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. 
D. Khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động thì xảy ra cộng 

hưởng. 
Câu 18: Một sóng cơ học có bước sóng λ truyền theo một đường thẳng từ điểm M đến điểm N. Biết 
khoảng cách MN = d. Độ lệch pha Δϕ  của dao động tại hai điểm M và N là 

A. 2
d
πλΔϕ= . B. dπΔϕ=

λ
. C. 

d
πλΔϕ= . D. 2 dπΔϕ=

λ
. 

Câu 19: Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và có bước sóng 0,25 m. Tần số 
của sóng đó là 

A. 440 Hz. B. 27,5 Hz. C. 50 Hz. D. 220 Hz. 
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Câu 20: Trong các tia sau, tia nào là dòng các hạt mang điện tích dương? 
A. Tia α. B. Tia X. C. Tia −β . D. Tia γ. 

Câu 21: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức 
0u = U cos( t )ω + ϕ  với U0, ϕ là hằng số còn ω thay đổi được. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong 

mạch đạt giá trị lớn nhất khi tần số góc ω thoả mãn 

A. 2 1
LC

ω = . B. 
2

2 R
LC

ω = . C. 2 C
L

ω = . D. 2 L
C

ω = . 

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? 
A. Chiết suất của một lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau. 
B. Ánh sáng đơn sắc không bị khúc xạ khi đi qua lăng kính. 
C. Ánh sáng đơn sắc bị khúc xạ khi đi qua lăng kính. 
D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số xác định. 

Câu 23: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phôtôn? 
A. Vận tốc của các phôtôn trong chân không là 3.108m/s. 
B. Mỗi phôtôn mang một năng lượng xác định. 
C. Các phôtôn của cùng một ánh sáng đơn sắc thì mang cùng một giá trị năng lượng. 
D. Năng lượng của mỗi phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau luôn bằng nhau. 

Câu 24: Cho phản ứng hạt nhân A 14
Z 6n X C p+ → + . Z và A của hạt nhân X lần lượt là 

A. 7 và 14. B. 7 và 15. C. 6 và 15. D. 6 và 14. 
Câu 25: Một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng. Xung quanh dây dẫn đó 

A. chỉ có từ trường. B. có điện từ trường. 
C. chỉ có điện trường. D. không xuất hiện điện trường, từ trường. 

Câu 26: Một vật thực hiện dao động điều hòa theo phương Ox với phương trình x 6cos 4t
2
π⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

với x tính bằng cm, t tính bằng s. Gia tốc của vật có giá trị lớn nhất là 
A. 1,5 cm/s2. B. 144 cm/s2. C. 96 cm/s2. D. 24 cm/s2. 

Câu 27: Ở nơi có gia tốc trọng trường g, con lắc đơn có dây treo dài  dao động điều hòa với tần số 
góc là 

A. 
g

ω= . B. gω = . C. g2ω = π . D. 1 g
2

ω =
π

. 

Câu 28: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có biểu thức mi I cos( t )= ω + ϕ . 
Nhiệt lượng toả ra trên điện trở R trong khoảng thời gian t (t rất lớn so với chu kì của dòng điện) là 

A. 2
mQ R I t= . B. 2

m
1Q R I t
2

= . C. 2
m

1Q RI t
2

= . D. 2
mQ RI t= . 

Câu 29: Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là λ. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là 

A. T ln 2= λ . B. T
ln 2
λ= . C. ln 2T =

λ
. D. lnT

2
λ= . 

Câu 30: Biết vận tốc ánh sáng trong chân không 8c 3.10 m/s.=  Nếu một ánh sáng có tần số 
14f 6.10 Hz=  thì bước sóng của nó trong chân không là 

A. 75.10 m− . B. 55.10 mm− . C. 55.10 m− . D. 5 mμ . 
Câu 31: Sóng siêu âm 

A. truyền được trong chân không. 
B. không truyền được trong chân không. 
C. truyền trong không khí nhanh hơn trong nước. 
D. truyền trong nước nhanh hơn trong sắt. 

Câu 32: Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC (có điện trở thuần không đáng kể) là 

A. 1T LC
2

=
π

. B. 1T
2 LC

=
π

. C. T 2 LC= π . D. 2T
LC
π= . 
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_________________________________________________________________________________ 

PHẦN RIÊNG (Thí sinh chỉ được chọn phần dành cho ban của mình). 
Phần dành cho thí sinh ban Khoa học Tự nhiên (8 câu, từ câu 33 đến câu 40). 
 
Câu 33: Phản ứng nào trong các phản ứng sau đây là phản ứng tổng hợp hạt nhân (phản ứng nhiệt 
hạch)? 

A. 4 14 1 17
2 7 1 8He N H O+ → + . B. 210 4 206

84 2 82Po He Pb→ + . 
C. 2 3 4 1

1 1 2 0H H He n+ → + . D. 238 4 234
92 2 90U He Th→ + . 

Câu 34: Một vật rắn đang quay đều quanh một trục cố định đi qua vật. Vận tốc dài của một điểm xác 
định trên vật rắn ở cách trục quay khoảng r 0≠  có độ lớn 

A. không thay đổi. B. bằng không. 
C. tăng dần theo thời gian. D. giảm dần theo thời gian. 

Câu 35: Một vật rắn có momen quán tính I đối với trục quay Δ cố định đi qua vật. Tổng momen của 
các ngoại lực tác dụng lên vật đối với trục Δ là M . Gia tốc góc γ  (hoặc ký hiệu là β ) mà vật thu 
được dưới tác dụng của momen đó là 

A. 2Iγ =
M

. B. 
I

γ =M . C. 
2I

γ =M . D. Iγ =
M

. 

Câu 36: Đơn vị của vận tốc góc là 
A. m/s. B. m/s2. C. rad/s. D. rad/s2 

Câu 37: Một cái đĩa ban đầu đứng yên bắt đầu quay nhanh dần quanh một trục cố định đi qua đĩa với 
gia tốc góc không đổi bằng 2 rad/s2. Góc mà đĩa quay được sau thời gian 10 s kể từ khi đĩa bắt đầu 
quay là 

A. 20 rad. B. 100 rad. C. 50 rad. D. 10 rad. 
Câu 38: Một vật rắn quay biến đổi đều quanh một trục cố định đi qua vật. Một điểm xác định trên vật 
rắn cách trục quay khoảng r 0≠  có 

A. vận tốc góc không biến đổi theo thời gian. B. gia tốc góc biến đổi theo thời gian. 
C. độ lớn gia tốc dài biến đổi theo thời gian. D. vận tốc góc biến đổi theo thời gian. 

Câu 39: Đặc điểm nào sau đây không phải của tia laze? 
A. Có tính định hướng cao. B. Không bị khúc xạ khi đi qua lăng kính. 
C. Có tính đơn sắc cao. D. Có mật độ công suất lớn (cường độ mạnh). 

Câu 40: Trong các hành tinh sau đây của hệ Mặt Trời: Kim tinh (sao Kim), Hỏa tinh (sao Hỏa), Thủy 
tinh (sao Thủy), Trái Đất; hành tinh nào xa Mặt Trời nhất? 

A. Thủy tinh. B. Hỏa tinh. C. Trái Đất. D. Kim tinh. 
 
_________________________________________________________________________________ 

Phần dành cho thí sinh ban Khoa học Xã hội và Nhân văn (8 câu, từ câu 41 đến câu 48). 
 
Câu 41: Vận tốc truyền sóng điện từ trong chân không là 3.108 m/s. Một sóng điện từ có bước sóng 6 
m trong chân không thì có chu kì là 

A. 2.10-8 ms. B. 2.10-7 s. C. 2.10-8 μs. D. 2.10-8 s. 
Câu 42: Trong hệ Mặt Trời, thiên thể nào sau đây không phải là hành tinh? 

A. Mặt Trăng. B. Hỏa tinh (sao Hỏa). 
C. Mộc tinh (sao Mộc). D. Trái Đất. 

Câu 43: Cho năng lượng liên kết của hạt nhân 4
2 He  là 28,3 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt 

nhân đó bằng 
A. 14,15 MeV/nuclôn. B. 14,15 eV/nuclôn. C. 7,075 MeV/nuclôn. D. 4,72 MeV/nuclôn. 

Câu 44: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mẫu nguyên tử Bo? 
A. Nguyên tử bức xạ khi chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích. 
B. Trong các trạng thái dừng, động năng của êlectron trong nguyên tử bằng không. 
C. Khi ở trạng thái cơ bản, nguyên tử có năng lượng cao nhất. 
D. Trạng thái kích thích có năng lượng càng cao thì bán kính quỹ đạo của êlectron càng lớn. 
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Câu 45: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng? 
A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn. 
B. Thuyết lượng tử là cơ sở để giải thích các định luật quang điện. 
C. Năng lượng mỗi phôtôn của một chùm sáng đơn sắc tỉ lệ nghịch với tần số của chùm sáng đó. 
D. Năng lượng mỗi phôtôn của một chùm sáng đơn sắc tỉ lệ thuận với tần số của chùm sáng đó. 

Câu 46: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự phát quang? 
A. Sự huỳnh quang thường xảy ra đối với các chất lỏng và chất khí. 
B. Sự lân quang thường xảy ra đối với các chất rắn. 
C. Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích. 
D. Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích. 

Câu 47: Hạt nhân 239
94 Pu có 

A. 94 prôtôn và 145 nơtron. B. 145 prôtôn và 94 nơtron. 
C. 145 prôtôn và 94 êlectron. D. 94 prôtôn và 239 nơtron. 

Câu 48: Hạt nhân A
Z X  có khối lượng là xm . Khối lượng của prôtôn và của nơtron lần lượt là pm  và 

nm . Độ hụt khối của hạt nhân A
Z X  là 

A. n p xm [Z.m (A Z).m ] mΔ = + − − . B. p n xm (m m ) mΔ = + − . 

C. p n xm [Z.m (A Z).m ] mΔ = + − − . D. ( )x p nm m m mΔ = − + . 
 
----------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- HẾT ---------- 



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


