Bokmål

Informasjon til forberedelsedelen
Forberedelsestid

Forberedelsestiden varer én dag.

Hjelpemidler

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av
Internett.
På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, bortsett fra Internett og
andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon.
Ved bruk av nettbaserte hjelpemidler til eksamen, er det viktig å
kontrollere at kandidatene ikke kan kommunisere med andre (dvs.
samskriving, chat, alle muligheter for å utveksle informasjon med
andre) under eksamen.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en
slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg

Det er ingen vedlegg.

Andre opplysninger

Forberedelsesdagen er obligatorisk skoledag. I forberedelsestiden
kan du samarbeide med andre, finne informasjon og få veiledning.

Informasjon om
vurderingen

Se eksamensveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse til
sentralt gitt skriftlig eksamen. Eksamensveiledningen finner du på
www.utdanningsdirektoratet.no.

Førebuing/Forberedelse

REA3015

Side 4 av 6

Tema: Publikumsapplikasjoner for museum
Mange museer har datamaskiner plassert rundt omkring i utstillingene sine for å tilby
publikum interaktive opplevelser når de besøker temautstillinger. På datamaskinene er
det da ofte installert applikasjoner som har forskjellige former for interaktiv informasjon
med for eksempel bilder, lyd og video. Museene legger også ut informasjon om
kommende aktiviteter og utstillinger på disse datamaskinene, som for eksempel
konserter, foredrag og aktuelle kurs i regi av museet.
Din oppgave på eksamensdagen blir å lage applikasjoner som skal brukes ved utstillinger
i ett bestemt museum. Du vil få utlevert alt materiale som du skal bruke i applikasjonene,
og disse filene er pakket i én fil. Filene vil være vedlagt i to formater: .rar og .zip. Du må
sørge for å ha tilgjengelig programmer som kan konvertere og redigere de vanligste
filformatene innen lyd, bilde og video.

Du bør ta med deg hodetelefoner på eksamen.

Førebuing/Forberedelse

REA3015

Side 5 av 6

