Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami
Technik optyk 322[16]
Zadanie egzaminacyjne
Salon optyczny prowadzi działalność usługową w zakresie wykonywania pomocy
wzrokowych na podstawie zleceń (recept) dostarczonych przez pacjentów gabinetu
okulistycznego. Dobierane są oprawy okularowe i soczewki korekcyjne zgodnie z życzeniami
i oczekiwaniami pacjentów oraz wymaganiami technologicznymi niezbędnymi do
prawidłowego wykonania okularów. Opracuj projekt realizacji prac związanych
z wykonaniem okularów korekcyjnych z soczewkami bifokalnymi (dwuogniskowymi)
z uwzględnieniem danych z recepty, parametrów technicznych oprawy i katalogu soczewek
korekcyjnych oraz sporządź dokumentację z wykonania zadania.
Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej, stosowny do zakresu opracowania.
2. Założenia do projektu realizacji prac sformułowane na podstawie treści zadania oraz
dokumentacji.
3. Pomiary i obliczenia niezbędne do wykonania okularów korekcyjnych z uwzględnieniem
danych z recepty okularowej oraz pomiarów na rysunku oprawy wybranej przez pacjenta,
zamieszczonej w Karcie Pracy Egzaminacyjnej.
4. Wykaz urządzeń, przyrządów pomiarowych, narzędzi i materiałów pomocniczych oraz
soczewek niezbędnych do wykonania okularów korekcyjnych (przy wyborze soczewek na
podstawie katalogu należy podać ich parametry i krótko uzasadnić wybór).
5. Przebieg czynności procesu technologicznego wykonania okularów w formie schematu
blokowego.
Dokumentacja z wykonania prac powinna zawierać:
1. Opis procesu wykonania okularów z uwzględnieniem wykonywanych operacji oraz
wykorzystywanych urządzeń, przyrządów i narzędzi.
2. Opis czynności kontrolnych po wykonaniu okularów korekcyjnych.
3. Określenie warunków użytkowania oraz sposobu konserwacji wykonanych okularów.
Do wykonania zadania wykorzystaj:
Recepta okularowa - Załącznik nr 1.
Wyposażenie pracowni optycznej - Załącznik nr 2.
Katalog soczewek okularowych (fragment – 3 strony) - Załącznik nr 3.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania 240 minut.
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1. Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Tytuł pracy egzaminacyjnej
Założenia do opracowania projektu realizacji prac
Pomiary i obliczenia niezbędne do wykonania okularów
Wykaz urządzeń, przyrządów pomiarowych, narzędzi, materiałów
pomocniczych oraz dobór soczewek i ich parametrów
Przebieg czynności procesu technologicznego wykonania okularów w formie
schematu blokowego
Dokumentacja z wykonania zadania
Praca egzaminacyjna jako całość.

Ad. I Tytuł pracy egzaminacyjnej
Tytuł pracy egzaminacyjnej był napisany w większości prac prawidłowo i bardzo
wyczerpująco. Zdający zamieszczali w nim nawet materiał, z którego wykonane zostaną
oprawki. Najczęściej popełnianym błędem było przepisywanie fragmentów treści zadania
egzaminacyjnego jako tytułu.
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Ad. II Założenia do projektu
Zdający w dużej części przypadków formułowali bardzo obszerne i wyczerpujące założenia
do realizacji projektu. Najczęściej popełnianym uchybieniem było nieuwzględnianie
wyposażenia warsztatu optycznego.
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Ad. III Pomiary i obliczenia niezbędne do wykonania okularów
Punkt ten nie sprawił zdającym trudności od strony merytorycznej. Pojawiły się jednak
nieścisłości wynikające z interpretacji rysunku.
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Ad. IV Wykaz urządzeń, przyrządów pomiarowych,
pomocniczych oraz dobór soczewek i ich parametrów

narzędzi,

materiałów

Zdający wymieniali w większości przypadków wyczerpujące wyposażenie warsztatu
optycznego. Najczęściej popełnianym błędem było wymienianie wszystkich znanych narzędzi
i urządzeń nawet takich, które nie wynikały z załączników do zadania lub też nie były
przydatne do wykonania okularów będących przedmiotem zadania.
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Ad. V Przebieg czynności procesu technologicznego wykonania okularów w formie
schematu blokowego.
Ten punkt sprawił zdającym najwięcej problemów i wśród prac nie znaleziono przykładów
poprawnych rozwiązań.
Ad. VI Dokumentacja z wykonania zadania
W dużej części dokumentacja z wykonania zadania wykonana była w sposób zadawalający
i bardzo szczegółowy. Na uwagę zasługują bardzo dobre i praktyczne wskazówki dla
użytkowników okularów. Najczęściej popełnianym błędem w tym zakresie było nie
zwracanie uwagi na szkodliwy wpływ wysokiej temperatury oraz brak zaleceń dotyczących
użytkowania, konserwacji i napraw okularów. Poniżej przedstawiono przykłady poprawnych
rozwiązań:

10

Technik optyk 322[16]

11

Technik optyk 322[16]

Ad. VII Praca egzaminacyjna jako całość
Duża część prac była bardzo trudna do sprawdzania ze względu na chaotyczne rozwiązywanie
zadania oraz bardzo trudny do odczytania charakter pisma (wynikający prawdopodobnie
z pośpiechu).
2. Uwagi i spostrzeżenia zespołu sprawdzającego
W pewnej części prac wyniknęły również błędy nieuwagi wynikające z pobieżnego czytania
treści zadania i poleceń. Zdający nieuważnie korzystali również z danych znajdujących się
w kartach katalogowych. Warto naszym zdaniem zwrócić na to szczególną uwagę przy
przygotowaniu się do kolejnych sesji egzaminacyjnych.
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