Ukáad graficzny © CKE 2013

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
KRYTERIA OCENIANIA
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczĊcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
Oznaczenie arkusza: M.30-01-14.05
Oznaczenie kwalifikacji: M.30
Numer zadania: 01

Wypeánia egzaminator

Kod egzaminatora

Numer PESEL zdającego*

Data egzaminu
DzieĔ Miesiąc

Rok

Zmiana

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego toĪsamoĞü

Numer
stanowiska

Numer
stanowiska
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
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Rezultat 1: Karta obliczeĔ
1

Zapisano co najmniej 4 z wymienionych wymiarów oprawy: szerokoĞü tarczy 54 mm, wysokoĞü tarczy 40 mm, odlegáoĞü miĊdzy
soczewkami 15 mm, odlegáoĞü miĊdzy Ğrodkami geometrycznymi tarcz 69 mm, najwiĊkszy wymiar tarczy oprawy 54 mm

2

Zapisana obliczona decentracja pozioma dla oka prawego, xp: -1,5 mm w stronĊ nosa

3

Zapisana obliczona decentracja dla oka lewego, xL: +0,5 mm w stronĊ skroni

4

Zapisana obliczona decentracja pionowa dla oka prawego i lewego, yp = yL: +1,5 mm do góry

5

Zapisana obliczona Ğrednica minimalna soczewki dla 1 oka (IminOP = 58,24 mm lub Imin OL = 57,16 mm)

6

Zapisana transpozycja zapisu sferocylindrycznego OP: sph +0,50 cyl +1,00 axe 0º

7

Zapisana transpozycja zapisu sferocylindrycznego OL: sph +0,50 cyl +1,50 axe 150º

8

Zapisana nazwa korygowanej wady wzroku dla 1 oka (OP: astygmatyzm nadwzroczny, záoĪony, odwrotny lub dla OL:
astygmatyzm nadwzroczny, záoĪony, skoĞny)

9

Zapisane parametry dobranej soczewki OP: sph +0,50 cyl +1,00, Ğrednica 60 mm

10 Zapisane parametry dobranej soczewki OL: sph -0,50 cyl +1,50, Ğrednica 60 mm
Rezultat 2: Wykonane okulary korekcyjne
1

ZgodnoĞü z receptą: moc soczewki OP: sph +1,50 cyl -1,00 oĞ 90º

2

ZgodnoĞü z receptą: moc soczewki OL: sph +2,00 cyl -1,50 oĞ 60º

3

PoáoĪenie Ğrodka optycznego PDOP = 33 mm

4

PoáoĪenie Ğrodka optycznego PDOL = 35 mm

5

WysokoĞü montaĪu Ğrodków optycznych dla OP i OL = 21,5 mm od dolnego obrysu oprawy
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Rezultat 3: Obrobione soczewki okularowe w oprawie
1

Soczewki są stabilnie osadzone w oprawie okularowej

2

Powierzchnie soczewek są gáadkie, bez rys lub wykruszeĔ

3

Kąt zaáamania krawĊdzi, równomierny na obwodzie soczewek

4

Oprawa bez znieksztaáceĔ i Ğladów przegrzaĔ

5

Zamki otwierają i zamykają siĊ bez zaciĊü

6

Okulary po wykonaniu są czyste, bez smug na soczewkach

Przebieg 1: Przebieg wykonywania okularów korekcyjnych
1

Zdający kalibrowaá dioptromierz przed przystąpieniem do pomiaru mocy soczewek

2

Zdający obsáugiwaá automat do obróbki obrzeĪy soczewek okularowych w sposób bezpieczny – zamkniĊta osáona automatu lub
stosowaá okulary ochronne

3. Zdający podczas rĊcznego szlifowania soczewek okularowych, korzystaá z okularów ochronnych
4

Zdający stosowaá cĊgi z wkáadkami z gumy do ustawienia osi soczewek w oprawie okularowej

5

Zdający po wykonaniu i wymodelowaniu okularów korekcyjnych uporządkowaá stanowisko

Egzaminator .........................................................................................................................
imiĊ i nazwisko

..........................................................................
data i czytelny podpis
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