
Nazwa kwalifikacji: Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

Oznaczenie kwalifikacji:  E.11

Numer zadania:  01

Lp. Rezultaty podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Specyfikacja stanowiska komputerowego uwzględnia:       

Uwaga: W rezultacie 1 należy zwrócić uwagę na pozycje zawierajce urządzenia peryferyjne oraz 

oprogramowanie wspomagające (specyfikacja powinna zawierać pozycje zależnie od dysfunkcji 

zdającego - niewidomy/słabowidzący).

R.1.1 typ procesora jednostki centralnej (jednordzeniowy, dwurdzeniowy, wielordzeniowy)

R.1.2 częstoliwość pracy procesora (w MHz lub GHz)

R.1.3 ilość pamięci operacyjnej komputera

R.1.4 pojemność dysku twardego

R.1.5 rodzaj napędu optycznego (CD lub DVD lub Bluray) lub brak napędu

R.1.6 elementy peryferyjne:  mysz, klawiatura, monitor oraz słuchawki i/lub monitor brajlowski

R.1.7
oprogramowanie systemowe i użytkowe: system operacyjny np. Windows 7, pakiet biurowy np. 

Microsoft Office

R.1.8 oprogramowanie technologii wspomagającej: np. NVDA lub ZoomText Magnifier

R.1.9
formę specyfikacji zgodną z przykładem zamieszczonym w treści zadania (poszczególne pozycje 

umieszczone w osobnych wierszach oraz poprzedzone znakiem myślnika).

R.1.10 nazwę pliku zawierającego specyfikację: LISTA_PESEL.doc.

R.2 Rezultat 2: Plik o nazwie INSTRUKCJA_PESEL.doc uwzglednia:

R.2.1
przekonwertowany plik o nazwie tekst.pdf do formatu DOC i zapisany w folderze PESEL (PESEL to PESEL 

zdajacego) pod nazwą INSTRUKCJA_PESEL.doc

R.2.2
poprawnie zapisana nazwa przekonwertowanego pliku INSTRUKCJA_PESEL.doc (lub 

instrukcja_PESEL.doc)

R.2.3
zapisany w nagłówku tekstu w pliku INSTRUKCJA_PESEL.doc numer PESEL zdającego jest wyrównany do 

prawej strony

R.2.4
w tekście pliku INSTRUKCJA_PESEL.doc występuje co najwyżej jeden błąd związany z 

przekonwetowaniem pliku tekst.pdf

R.3 Rezultat 3: Brajlowski wydruk tekstu zawartego w pliku INSTRUKCJA_PESEL.doc  obejmuje:

R.3.1
tekst do wydruku w brajlu przygotowany z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego np. 

WinBraille lub Duxbury lub Euler 

R.3.2
tekst do wydruku w brajlu przygotowany zgodnie zasadami (np. w tekście wszystkie znaki brajlowskie są 

poprawne, nie wystepują wielkorotne i podwójne spacje)

R.3.3 załączony do arkusza egzaminacyjnego wydruk brajlowski.

R.3.4 wydruk ma postać wydruku jednostronnego

R.3.5 strony wydruku są ponumerowane

R.4
Rezultat 4: Pliki LISTA_PESEL.doc oraz INSTRUKCJA_PESEL.doc zapisane na płycie CD/DVD 

uwzględnia:

R.4.1 zapisany na płycie CD/DVD plik LISTA_PESEL.doc 

Uwaga: wielko ść liter u żytych w nazwach utworzonych plików nie  jest ocenia na - poprawna 
jest zarówno nazwa pliku LISTA_PESEL.doc jak i lista_PESEL.d oc

Kod arkusza: E.11-01-15.01
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