
Nazwa 
kwalifikacji:

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

Oznaczenie 
kwalifikacji: EE.07

Numer zadania: 01

Kod arkusza: EE.07-01-22.01-SG_zo

SG

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1
Rezultat 1: Plik mowa dokumentuj ący konfiguracj ę programu ud źwiękowiaj ącego

R.1.1 Zapewnione wsparcie na ekranie logowania
R.1.2 Odczytywanie wszystkich znaków interpunkcyjnych
R.1.3 Informowanie o wielkich literach poprzez zmianę wysokości głosu na 75%
R.1.4 Odczytywanie symbolu @ jako „małpka”
R.1.5 Informowanie o pogrubieniu czcionki
R.2 Rezultat 2: Plik lupa dokumentuj ący ustawienia programu Lupa

R.2.1 Zmiana przyrostów powiększenia na 25%
R.2.2 Stopień powiększenia na 125%
R.2.3 Włączone odwracanie kolorów
R.2.4 Włączone podążanie Lupy za punktem wstawiania tekstu

R.3
Rezultat 3: Plik konfiguracja.txt zawieraj ący wykaz urz ądzeń, dobranych dla 
użytkownika niewidomego

R.3.1 iMac 21,5" 4K Retina Intel® Core™ i5-7400 8GB 1TB Radeon Pro 555
R.3.2 iPad Pro 10,5 cala 64GB WiFi
R.3.3 Huawei P20 5,8 cala Android 8 Oreo
R.4 Rezultat 4: Pliki: adresy.txt, interfejsy.txt, stan .txt, tablica.txt 

R.4.1 W pliku adresy.txt znajdują się adresy MAC interfejsów sieciowych

R.4.2
Plik interfejsy.txt zawiera informację o konfiguracji interfejsów sieciowych komputera 
wygenerowaną przy pomocy komendy ipconfig

R.4.3
Informacja o konfiguracji interfejsów sieciowych zawarta w pliku interfejsy.txt jest pełna 
(został użyty przełącznik /all)

R.4.4
Plik stan.txt zawiera prawidłowo zapisane polcecnie ping testujące dostępność w sieci  
urządzenia o adresie 192.168.1.100

R.4.5 Plik tablica.txt zawiera prawidłowo wydane polecenie arp -a 
R.5 Rezultat 5: Wydrukowany dokument brajlowski

R.5.1 W tytule na samym początku jest tylko jeden znak wielkiej litery 

R.5.2 W tytule przed słowem model nie ma  znaku wielkiej litery
R.5.3 W zdaniu "Najnowszy smartfon (…)" przed słowem cala nie ma  znaku miana

R.5.4
W zdaniu "Dzięki zastosowaniu  (…)" jest prawidłowy zapis IPS (podwójny znak wielkiej 
litery albo przed każdą literą znak wielkiej litery)

R.5.5 W zdaniu "Dzięki zastosowaniu (…)" jest prawidłowy znak stopnia (356)
R.5.6 W zdaniu "Posiada procesor (…)" jest znak miana (12456) między "1,7" a "GHz"
R.5.7 W zdaniu "Wyposażony jest (…)" jest znak miana (12456) między "128" a "GB"

R.5.8
W zdaniu  "Przedni z matrycą (…)" jest znak miana (12456) między "8" a "Mpix" lub między 
"12" a "Mpix" lub znak miana jest w obu przypadkach

R.5.9 W zdaniu "Ceny zaczynają się (…)" nie ma znaku liczbowego przed "999"
R.5.10 Wydrukowany dokument brajlowski
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