
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.11-01-01_01_zo
Wersja arkusza: zo

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:   Konfiguracja ustawie ń w programie JAWS
Uwaga: rezultaty R.1.1 - R.1.6 należy sprawdzić na podstawie zrzutów ekranowych znajdujących się w pliku: 

R.1.1 Skonfigurowano echo pisania na "słowa", co udokumentowano zrzutem ekranu
R.1.2 Wybrano zaawansowany poziom oznajmiania, co udokumentowano zrzutem ekranu 

R.1.3
Ustawiono opcję „komunikat Jaws” dla zaawansowanego poziomu oznajmiania, co udokumentowano zrzutem 
ekranu 

R.1.4 Utworzono profil głosowy nazwany numerem PESEL zdającego, co udokumentowano zrzutem ekranu 

R.1.5
Wybrano ustawienia w profilu głosowym: prędkość syntezatora Vocalizer Expressive na174 czyli 35% suwaka, 
głośność na 90 czyli 88% suwaka  oraz poziom interpunkcji „niektóre”, co udokumentowano zrzutem ekranu 

R.1.6
Wybrano schemat mowy i dźwięku "klasyczny ze słowną sygnalizacją wielkich liter", co udokumentowano 
zrzutem ekranu 

R.1.7 Utworzono plik kopii ustawień ze wszystkimi wybranymi ustawieniami - plik_konfiguracyjny.sbak
R.2 Rezultat 2: Wydruk tekstu w brajlu

Uwaga: rezultat należy sprawdzić na podstawie dołączonego wydruku brajlowskiego lub pliku 
Ciekawostka.euprojR.2.1 W tytule przed słowem "Czy" występuje tylko jeden znak dużej litery

R.2.2
W akapicie "Niedaleko SOSW…" jest prawidłowo zapisany akronim SOSW ($s$o$s$w lub $$sosw, gdzie $ 
=[46])

R.2.3
W akapicie "Zarząd Zieleni Miejskiej" jest prawidłowy cudzysłów w słowie "kieszonki" (otwarcie [236], 
zamknięcie [356])

R.2.4 W akapicie "Zarząd Zieleni Miejskiej" przed "VIII" jest tylko jeden znak dużej litery

R.2.5
W akapicie "ZZM informuje..." jest prawidłowo zapisana liczba 5 000 (z kropką po 5 i bez znaku liczbowego 
przed 000)

R.2.6 W akapicie "ZZM informuje..." jest znak miana [12456] przed m

R.2.7
W akapicie "ZZM informuje..." po m jest poprawnie zapisana potęga ([346], a następnie  [23] lub [3456] i [12])

R.2.8 W akapicie "ZZM informuje..." przed nawiasem zamykającym jest znak [6]
R.2.9 Zapisano plik z rozszerzeniem .euproj o nazwie Ciekawostka
R.2.10 Tekst wydrukowano jednostronnie na drukarce brajlowskiej

R.3 Rezultat 3: Zainstalowana sieciowo drukarka czarnod rukowa
Uwaga: rezultat należy sprawdzić na podstawie zrzutu ekranowego znajdującego się w pliku 
Instalacja_drukarki.jpg oraz dołączonego wydruku strony testowej

R.3.1 Zapisano plik Instalacja_drukarki.jpg dokumentujący obecność drukarki w systemie operacyjnym
R.3.2 Wydrukowano stronę testową drukarki czarnodrukowej
R.4 Rezultat 4: Instrukcja konfiguracji programu powi ększającego

Uwaga: rezultat należy sprawdzić na podstawie zrzutów ekranowych znajdujących się w pliku: 
konfiguracja_magic.docx. Plik zawiera zrzuty dokumentujące wybranie opcji:

R.4.1 Powiększenia na pełnym ekranie o poziomie 1.5x, czas trwania powiększenia - 75%

R.4.2
Rozszerzenia myszy / włącz rozszerzenia myszy, wskaźnik Bolded Pointers z wypełnieniem i brzegiem żółtym

R.4.3 Atrybuty rozszerzeń myszy - styl elipsa kolor czerwony
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 limonowy, wyświetlaj zawsze
R.4.8 Długość i wysokość 100%
R.4.9 Rozszerzenie fokusa / włącz rozszerzenie fokusa
R.4.10 Atrybut rozszerzenia - kolor zielony, odległość 0%

R.5 Rezultat 5: Zapisane pliki na płycie CD/DVD
R.5.1 Zapisano na płycie plik konfiguracja_Jaws.docx

R.5.2 Zapisano na płycie plik plik_konfiguracyjny.sbak
R.5.3 Zapisano na płycie plik Ciekawostka.euproj
R.5.4 Zapisano na płycie plik Instalacja_drukarki.jpg
R.5.5 Zapisano na płycie plik konfiguracja_magic.docx
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