Wskazówki
Egzamin z Technologii Informacyjnej (TI) wydaje się bardzo łatwy bo kto nie korzystał w
dzisiejszych czasach z komputera? Chyba nie ma takiej osoby. Jest to jednak bardzo mylące.
Technologia Informacyjna (TI) to nie tylko umiejętność przeglądania stron WWW, ale to
również umiejętność korzystania min. z różnorodnego oprogramowania. Na egzaminie
musimy np. prawidłowo sformatować tekst, utworzyć korespondencje seryjną, wykonać
prezentacje, prostą stronę WWW, posłużyć się arkuszem kalkulacyjnym, czy wykazać się
znajomością terminologii informatycznej.
Pełny zakres treści i umiejętności, które trzeba opanować zawierają standardy wymagań.
Można się z nimi zapoznać pobierając informator, który znajduje się na stronie Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej. Są one ważne bo wskazują na co konkretnie podczas nauki zwrócić
uwagę.
Oto kilka przydatnych wskazówek:
Zacznij od programów które znasz. Usystematyzuj swoją wiedzę na ich temat, zapoznaj lub
przypomnij sobie poprawną terminologię, podręczniki Ci w tym bardzo pomogą. Zdobytą
wiedzę i umiejętności możesz zastosować przy nauce kolejnych programów. Podstawowe
operacje wszędzie są takie same. Niestety żeby nabyć odpowiedniej biegłości, musisz dużo
ćwiczyć. Jeśli nie wiesz zupełnie od czego zacząć, zacznij naukę od umiejętności poruszania
się po systemie i jego obsługi. Kolejnym krokiem nich będzie edytor tekstu, następny program do prezentacji, potem arkusz kalkulacyjny. Cały czas zwracaj uwagę na właściwą
terminologią i słownictwo. Pamiętaj, że wiele operacji wykonywanych w jednym programie
wykonuje się tak samo w innym. Nie zapomnij o teorii związanej z technologią informacyjną.
Specjalnie dla Was przygotowane zostały rozwiązania zadań egzaminacyjnych z podaną
punktacją. Są to cztery najczęściej spotykane typy zadań na egzaminach.
Żeby dobrze przygotować się do egzaminu nie wystarczy rozwiązać te zadania. Na egzaminie
nie tylko liczy się wiedza, ale również biegłość w posługiwaniu się nią. Dla tego dobrze by
było skorzystać przy nauce do egzaminu z podręczników przeznaczonych do „Technologii
Informacyjnej” dla liceum ogólnokształcącego.
Teraz kilka uwag o przygotowanych zadaniach.
Rozwiązania zadań są spakowane w archiwa typu zip. Jest to standard obsługiwany przez
system Windows XP i nowsze wersje tego systemu. Do rozpakowania tego typu archiwum
nie są potrzebne, (w tych systemach) żadne dodatkowe programy. Całe zadanie najlepiej
wypakować na Pulpit. Po rozpakowaniu pojawi się jeden folder, w którym znajdują się dwa
podfoldery. Pierwszy o nazwie PESEL 11111111111, drugi o nazwie Prezentacja. Pierwszy

folder należy przekopiować na Pulpit. W tym folderze (PESEL 11111111111) znajdują się
pliki używane podczas rozwiązywania zadań, oraz przykłady plików wynikowych. W
folderze Prezentacja znajduje się instrukcja krok po kroku jak rozwiązać zadanie wraz z jego
punktacją. Uruchamia się ją plikiem start.htm.
Powodzenia!

