LISTA POLECEŃ EGZAMINACYJNYCH

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Drogi Kandydacie na posiadacza Smartfonowego Prawa Jazdy!

1. Wycisz swój smartfon, następnie wyłącz go i uruchom ponownie.

Przed Tobą część praktyczna egzaminu. Przed przystąpieniem do niego
pamiętaj o konieczności spełnienia następujących warunków:

2. Dodaj zadany numer do listy kontaktów i połącz się z nim lub wyślij pod niego
SMS-a, a następnie usuń go z listy.

1. Smartfon, z którym będziesz zdawać tę część egzaminu, musi być
naładowany. Dobrze, żeby miał możliwość połączenia z internetem.

3. Wyślij wiadomość tekstową do dwóch odbiorców jednocześnie.

2. Numery do dwojga Twoich rodziców lub opiekunów muszą być wpisane
na listę kontaktów.

5. Wpisz z pamięci numery telefonów do swoich dwóch rodziców/opiekunów.

Pamiętaj, że do tej części egzaminu przygotowujesz się sam(a), korzystając
ze wsparcia rodziców lub opiekunów.
Powodzenia!

4. Zrób fotografię strony zeszytu i wyślij ją MMS-em pod własny numer.

6. Napisz wiadomość tekstową z użyciem polskich znaków.
7.* Wejdź na stronę internetową szkoły i sprawdź dzisiejszy jadłospis/odczytaj
datę imprezy z kalendarium/znajdź podstronę Samorządu Uczniowskiego.
8. Ustaw w kalendarzu przypomnienie na dzisiejszy dzień.
9. Nastaw budzik.
10.*Zaloguj się na swoje szkolne konto pocztowe (tylko dla uczniów zdających
egzamin na własnym smartfonie).
11. Nagraj krótki film i odtwórz go.
12. Nagraj na dyktafon rozmowę z egzaminatorem i odtwórz ją.

Szanowni Rodzice!

13. Wykonaj podane przez egzaminatora obliczenia za pomocą kalkulatora.

Przed Waszym dzieckiem część praktyczna egzaminu na Smartfonowe
Prawo Jazdy. Prosimy, abyście pomogli mu zaznajomić się z podstawowymi
funkcjami smartfona, korzystając z listy poleceń, które podane są poniżej. Spośród
nich zostaną wybrane te, które dziecko będzie musiało wykonać podczas
egzaminu.

14.* Sprawdź na stronie internetowej rozkład jazdy wskazanego autobusu lub

Prosimy zadbać też, by Państwa numery były wpisane do listy kontaktów w
smartfonie córki/syna oraz by urządzenie było naładowane przed egzaminem.

16. Zmień tapetę na ekranie głównym.

Jeśli smartfon Państwa dziecka nie ma połączenia z internetem, prosimy,
aby dziecko zgłosiło ten fakt przez rozpoczęciem egzaminu.
Uwaga! Jeśli polecenie będzie wymagało wykorzystania funkcji niedostępnej
na smartfonie, dziecko otrzyma inne w zamian.

tramwaju z podanego przystanku.
15.* Wyszukaj w internecie dokładną datę i miejsce urodzenia wskazanej osoby,
znanej z historii Polski.

17. Usuń ikonkę z ekranu głównego.
18. Podaj numer alarmowy i pokaż, jak połączyć się z nim z zablokowanego
telefonu.
19.* Sprawdź, jak dojść / dojechać ze szkoły do wskazanego miejsca na Bemowie
– wyznacz trasę korzystając z odpowiedniej strony internetowej.
20.* Wyślij SMS-em swoją lokalizację.
Polecenia oznaczone gwiazdką (*) wymagają dostępu do internetu.

