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користувачів з
особливими
потребами?
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 запитання

ргономічним?ргономічним?

раховувати для забезпеченн
характеризуйте їх.
раховувати для забезпеченн
характеризуйте їх.



Домашнє завдання

вчаємо інформатику        teach-inf.at.ua

ідповіді на питання надсилати на адресу oli

темі листа вказати номер групи, прізвище
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olia.dubina2017@gmail.com

вище та ім’я.


