
Nazwa 
kwalifikacji:

Obsługa oprogramowania i sprz ętu informatycznego wspomagaj ących u żytkownika 
z niepełnosprawno ścią wzrokow ą

Oznaczenie 
kwalifikacji: E.11

Numer zadania: 01

Kod arkusza: E.11-01-19.06

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Skonfigurowane konta u żytkowników

R.1.1
Zmieniono typ konta Nauczyciel  na standardowe, co udokumentowano zrzutami 
ekranowymi w pliku typy_kont

R.1.2
Zmieniono typ konta Uczeń na standardowe, co udokumentowano zrzutami ekranowymi w 
pliku typy_kont

R.1.3
Ustawiono hasło  dla konta Nauczyciel  co udokumentowano zrzutami ekranowymi w pliku 
typy_kont

R.1.4
Ustawiono  hasło dla konta Uczeń co udokumentowano zrzutami ekranowymi w pliku 
typy_kont

R.1.5
Zapisane hasło dla konta Nauczyciel jest silne (wielkie i małe litery, cyfry, znaki 
niealfanumeryczne, 8 znaków), co udokumentowano w pliku Nauczyciel_hasło.txt

R.1.6
Zapisane hasło dla konta Uczeń jest silne (wielkie i małe litery, cyfry, znaki 
niealfanumeryczne, 8 znaków), co udokumentowano w pliku Uczeń_hasło.txt

R.2 Rezultat 2:  Zainstalowana sieciowo drukarka czarno drukowa 

R.2.1
Zainstalowano sieciowo drukarkę czarnodrukową co udokumentowano plikiem 
Instalacja_drukarki

R.2.2 Wydrukowano stronę testową drukarki czarnodrukowej
R.3 Rezultat 3:  Wydruk w brajlu tekstu znajduj ącego si ę w pliku RIO_GRANDE.docx

rezultat należy sprawdzić na podstawie dołączonego wydruku brajlowskiego
R.3.1 W tytule jest poprawny zapis USA ($$USA albo $U$S$A, gdzie $=[46])
R.3.2 Między pierwszą a kolejnymi liniami nie ma odstępu lub jest tylko jedna wolna linia
R.3.3 Zapis 82 m³/s zawiera poprawny znak kreski ułamkowej ([1256])
R.3.4 Zapis 82 m³/s zawiera znak miana ([12456])
R.3.5 Zapis 1 m³/s zawiera poprawny znak kreski ułamkowej ([1256])
R.3.6 Zapis 10 100 zawiera poprawnie zapisaną liczbę wielopozycyjną (bez odstępu)
R.3.7 Zapis 470 tys. km² zawiera poprawny zapis potęgi drugiej [34],[23] lub [346][23]
R.3.8 Zapis 1 m³/s zawiera poprawny zapis potęgi trzeciej [34],[25] lub [346][25]
R.3.9 W ostanim akapicie, w tytule ksiażki jest poprawny cudzysłów ([236],[356])
R.3.10 Wydruk brajlowski jest jednostronny

R.4 Rezultat 4:  Instrukcja konfiguracji programu powi ększającego
rezultat należy sprawdzić na podstawie  opisów znajdujących się w pliku: konfiguracja_magic.docx; 
plik zawiera następujące słowa kluczowe:

R.4.1 rozszerzenia myszy / włącz rozszerzenia myszy
R.4.2 kolor wypełnienia zielony, kolor obramowania ciemnoniebieski
R.4.3 atrybuty rozszerzeń myszy - styl elipsa kolor purpurowy
R.4.4 wyświetlaj gdy poruszasz myszą
R.4.5 rozszerzenia kursora / włącz rozszerzenia kursora
R.4.6 atrybuty kursora - kolor fuksja
R.4.7 atrybuty rozszerzenia kursora - styl trójkąt, kolor żółty
R.4.8 wyświetlaj gdy nie poruszasz kursorem
R.4.9 rozszerzenie fokusa / włącz rozszerzenie fokusa
R.4.10 atrybut rozszerzenia - kolor ciemnoniebieski

R.5
Rezultat 5:  Zapisane na płycie CD/DVD pliki: typy_ kont.docx, Nauczyciel_hasło.txt, 
Uczeń_hasło.txt, Instalacja_drukarki.jpg, konfiguracja_m agic.docx

R.5.1 plik typy_kont.docx
R.5.2 plik Nauczyciel_hasło.txt
R.5.3 plik Uczen_hasło.txt
R.5.4 plik Instalacja_drukarki.jpg
R.5.5 plik konfiguracja_magic.docx
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