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 ECDL jest akcją zapoczątkowaną przez Stowarzyszenie 

Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych, która ma 
na celu ujednolicenie i udokumentowanie poziomu wiadomości 
z podstaw wykorzystania technik informatycznych. 

 ECDL jest certyfikatem, który poświadcza, Ŝe jego posiadacz 
zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie 
podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów 
praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. 

 Jeśli jesteś nauczycielem i pragniesz wykorzystywać technologię 
informatyczną w swojej pracy zawodowej, rozpocząłeś staŜ związany 
z awansem zawodowym, zachęcamy cię do uzyskania certyfikatu 
ECDL. 
 
Wychodząc naprzeciw powyŜszym wyzwaniom ROOT P.W. 
w Lublinie stwarza moŜliwość uzyskania certyfikatu ECDL wszystkim 
zainteresowanym. W szczególności młodzieŜy uczącej się, ich 
rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom oświaty. 

  

 Dla osób potrzebujących przygotowania do egzaminów 
organizujemy kursy z poszczególnych modułów. 

 Wszyscy uczestnicy kursów oraz pragnący uzyskać certyfikat 
ECDL otrzymują materiały dotyczące wymagań egzaminacyjnych 
/sylabus/, procedur przeprowadzania egzaminów oraz mają moŜliwość 
zakupu podręczników przygotowujących do poszczególnych 
egzaminów. 

 Szkolenia odbywać się będą w nowoczesnej pracowni 
informatycznej, w grupach dziesięcioosobowych. 

 Szkolenia będą poprzedzone spotkaniem organizacyjnym 
w odpowiednim terminie. 

 Po zakończonym szkoleniu wszyscy chętni mogą przystąpić 
do egzaminu z danego modułu. 
 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE:  
 
Moduł 1 – Podstawy technik informatycznych – wymaga 
od kandydata podstawowej wiedzy na temat budowy komputera PC 
oraz rozumienia podstawowych pojęć IT takich jak przechowywanie 
i przetwarzanie danych, codzienne zastosowania oprogramowania 
uŜytkowego, wykorzystanie sieci informatycznych itp. Kandydat 
powinien ponadto posiadać wiedzę na temat zastosowania technologii 
informatycznych w Ŝyciu codziennym, wpływu pracy 
z wykorzystaniem komputerów na zdrowie i środowisko a takŜe 
aspektów prawnych stosowania komputerów (ochrona własności 
intelektualnej, danych itp.)  
  
Moduł 2 – UŜytkowanie komputerów – wymaga od kandydata 
wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie funkcji 
porządkujących środowisko pracy kaŜdego uŜytkownika komputera 
w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania. Kandydat 
powinien umieć zarządzać oknami aplikacji, plikami, folderami, 

a takŜe procesami instalacji i deinstalcji oprogramowania 
oraz urządzeń peryferyjnych komputera. 
  
Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów – wymaga od kandydata wiedzy 
pozwalającej na poprawne uŜycie komputera do tworzenia, edycji, 
formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. 
Wymagane równieŜ są umiejętności pozwalające na tworzenie 
i formatowanie tabel, osadzanie w dokumentach elementów 
graficznych czy teŜ wykorzystanie moŜliwości druku seryjnego. 
  
Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne  – wymaga od kandydata wiedzy 
i umiejętności pozwalających na wykorzystanie oprogramowania 
do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń: przygotowania 
budŜetów, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów 
i raportów finansowych 
  
Moduł 5 – Bazy danych – wymaga od kandydata wiedzy 
i umiejętności pozwalających na tworzenie i wykorzystanie baz 
danych do organizowania duŜych zasobów danych, umoŜliwiając 
szybki i łatwy dostęp do nich. Kandydat powinien umieć 
zaprojektować i zbudować bazę danych, definiować formularze, 
uporządkować bazę według podanych kryteriów, a takŜe definiować 
raporty. 
  
Moduł 6 – Grafika menedŜerska i prezentacyjna  – wymaga 
od kandydata wiedzy i umiejętności pozwalających na uŜycie technik 
graficznych, oferowanych przez komputery jako efektywnego środka 
komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu. 
  
Moduł 7 – Usługi w sieciach informatycznych – wymaga 
od kandydata wiedzy i umiejętności pozwalających na uŜycie 
ogólnoświatowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji 
i szybkiego komunikowania się z innymi uŜytkownikami komputerów. 
 

CENY KURSÓW 
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1 
Podstawy technik 
informatycznych 

8 � 12,50 

2 UŜytkowanie komputerów 12 � 14,90 

3 Przetwarzanie tekstów 12 � 16,50 

4 Arkusze kalkulacyjne 12 � 16,50 

5 Bazy danych 12 � 14,90 

6 
Grafika menedŜerska 
i prezentacyjna 

12 � 14,90 

7 
Usługi w sieciach 
informatycznych 

12 � 15,90 

 

TERMINY KURSÓW 
Harmonogram kursów, druki zgłoszeń oraz inne dodatkowe 
informacje moŜna uzyskać w Biurze Obsługi Klienta ROOT P.W.. 

 
KONTAKT  PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ 

 

ROOT Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Wojciech Golus 
Biuro Obsługi Klienta: 

20-605 Lublin, ul. GraŜyny 17 

tel./fax +48 (81) 744 81 87 

biuro@golus.pl 
 

 

POLSKIE BIURO ECDL 
RYNEK 8,  20-111 LUBLIN 

TEL. (48 81) 441 50 16,  FAX. (48 81) 441 50 15 
http://www.ecdl.com.pl 

 


