1. LEGENDA odczytywania nazw plików na przykładzie materiałów multimedialnych
opracowanych do zawodów, np. Drukarz 732201, Kaletnik 753702, Fryzjer 514101, Koszykarzplecionkarz 731702, Tapicer 753402:

















a.732201.prezentacja.ppt - Prezentacja multimedialna dotycząca zawodu 732201 (Drukarz)
z obszaru A (administracyjno-usługowego) w edytowalnym formacie *.ppt
a.732201.prezentacja.pdf - Prezentacja multimedialna dotycząca zawodu 732201 (Drukarz)
z obszaru A (administracyjno-usługowego) w formacie *.pdf
a.732201.q1.sk_zip - Quiz nr 1, typ quizu - Ścieżka kariery (sk), dotyczy zawodu 732201
(Drukarz) z obszaru A (administracyjno-usługowego)
a.732201.q2.a_zip - Quiz nr 2, typ quizu - Ankieta (a), dotyczy zawodu 732201 (Drukarz)
z obszaru A (administracyjno-usługowego)
a.732201.q3.pf_zip - Quiz nr 3, typ quizu - Prawda/Fałsz (pf), dotyczy zawodu 732201
(Drukarz) z obszaru A (administracyjno-usługowego)
a.732201.q4.s_zip - Quiz nr 4, typ quizu - Suwak (s), dotyczy zawodu 732201 (Drukarz)
z obszaru A (administracyjno-usługowego)
a.732201.q5.cnp_zip - Quiz nr 5, typ quizu - Co(nie)pasuje?, dotyczy zawodu 732201
(Drukarz) z obszaru A (administracyjno-usługowego)
a.732201.q6.m_zip - Quiz nr 6, typ quizu - Memory, dotyczy zawodu 732201 (Drukarz)
z obszaru A (administracyjno-usługowego)
a.732201.q7.pl_zip - Quiz nr 7, typ quizu - Połącz liniami, dotyczy zawodu 732201 (Drukarz)
z obszaru A (administracyjno-usługowego)
a.732201.q8.pz_zip - Quiz nr 8, typ quizu - Połącz zdania, dotyczy zawodu 732201 (Drukarz)
z obszaru A (administracyjno-usługowego)
a.514101.q8.r_zip - Quiz nr 8, typ quizu - Rebus, dotyczy zawodu 514101 (Fryzjer) z obszaru
A z obszaru A (administracyjno-usługowego)
a.753702.q6.k_zip - Quiz nr 6, typ quizu - Krzyżówka, dotyczy zawodu 753702 (Kaletnik)
z obszaru A (administracyjno-usługowego)
a.753702.q7.w_zip - Quiz nr 7, typ quizu - Wykreślanka, dotyczy zawodu 753702 (Kaletnik)
z obszaru A (administracyjno-usługowego)
a.753702.q8.kf_zip - Quiz nr 8, typ quizu - Koło Fortuny, dotyczy zawodu 753702 (Kaletnik)
z obszaru A (administracyjno-usługowego)
a.731702.wywiad filmowy - Wywiad filmowy dotyczący zawodu 731702 (Koszykarzplecionkarz) w formacie *.mp4
a.753402.wywiad dźwiękowy - Wywiad dźwiękowy dotyczący zawodu 753402 (Tapicer)
w formacie *.mp4

2. INSTRUKCJA otwierania quizów interaktywnych:
Quizy są zapisane w formacie ".zip" i w takiej postaci są umieszczone na płycie. Do uruchomienia
quizu w formacie ".zip" potrzebny jest program rozpakowujący archiwum ".zip". Aby otworzyć
zawartość należy dwukrotnie kliknąć na nazwę pliku np.: "Quiz 1.zip", otworzy się zawartość
archiwum. W otwartm archiwum należy wybrać i kliknąć dwa razy plik "index.html".
Zawartość paczki zostanie otwarta w oknie przeglądarki internetowej.
Quiz można otworzyć z płyty, przenieść na dysk twardy komputera lub umieścić go na serwerze lub
stronie internetowej.

