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I.

WSTĉP

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania
wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci z zakresu danego zawodu okreĞlonych w standardzie wymagaĔ,
ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
Egzamin ten, zwany równieĪ egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewnĊtrznym.
UmoĪliwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągniĊü zdającego poprzez
zastosowanie jednolitych wymagaĔ, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu,
opracowanych przez instytucje zewnĊtrzne, funkcjonujące niezaleĪnie od systemu ksztaácenia.
RolĊ instytucji zewnĊtrznych peánią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okrĊgowych
komisji egzaminacyjnych powoáanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie
swojej dziaáalnoĞci okrĊgowe komisje egzaminacyjne przygotowują, organizują i przeprowadzają
zewnĊtrzne egzaminy zawodowe. Egzaminy oceniaü bĊdą zewnĊtrzni egzaminatorzy.
Egzaminy zawodowe mogą zdawaü absolwenci wszystkich typów szkóá zawodowych
ponadgimnazjalnych i policealnych, które ksztaácą w zawodach ujĊtych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego. Od czerwca w roku szkolnym 2008/2009, do egzaminów zawodowych
mogą przystĊpowaü absolwenci dotychczasowych szkóá zasadniczych oraz Ğrednich szkóá
zawodowych, którzy do koĔca lutego w roku szkolnym 2008/2009 nie zdali egzaminu z nauki
zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego albo nie przystąpili do tych egzaminów.
Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego. Harmonogram
egzaminów ustala i ogáasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie póĨniej niĪ na cztery
miesiące przed terminem ich przeprowadzenia.
Dla absolwentów zasadniczych szkóá zawodowych i szkóá policealnych egzaminy
przeprowadzane są od nastĊpnego tygodnia po zakoĔczeniu zajĊü dydaktyczno-wychowawczych,
a dla absolwentów technikum i technikum uzupeániającego - od nastĊpnego tygodnia po zakoĔczeniu
egzaminu maturalnego.
Do egzaminu mogą przystąpiü równieĪ absolwenci szkóá zawodowych ksztaácących máodzieĪ
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla tej máodzieĪy, na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznych lub orzeczeĔ lekarskich, warunki i formy egzaminu bĊdą
dostosowane do jej potrzeb zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do potrzeb absolwentów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi zamieszonym na stronie www.cke.edu.pl

1. Wymagania, które trzeba speániü, aby przystąpiü do egzaminu
Zdający powinien:
1. UkoĔczyü szkoáĊ i otrzymaü Ğwiadectwo ukoĔczenia szkoáy.
2. ZáoĪyü pisemną deklaracjĊ przystąpienia do egzaminu zawodowego do dyrektora swojej szkoáy,
w terminie okreĞlonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
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2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i sáuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkoáach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z póĨn. zm.)
3. Zgáosiü siĊ na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okrĊgową komisjĊ
egzaminacyjną z dokumentem potwierdzającym toĪsamoĞü.
Zdający o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przedáoĪyü opiniĊ lub
orzeczenie wskazujące na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego
indywidualnych potrzeb.
UWAGA!
Informacje o terminie i miejscu egzaminu przekazuje zdającym dyrektor szkoáy, a przypadku
likwidacji lub przeksztaácenia szkoáy dyrektor okrĊgowej komisji egzaminacyjnej. W zaleĪnoĞci od
specyfiki zawodu, w którym przeprowadzony bĊdzie egzamin zawodowy, okrĊgowa komisja
egzaminacyjna moĪe wezwaü zdającego na szkolenie w zakresie bezpieczeĔstwa i higieny pracy
związane z wykonywaniem zadania egzaminacyjnego na okreĞlonych stanowiskach
egzaminacyjnych. Szkolenie powinno byü zorganizowane nie wczeĞniej niĪ na dwa tygodnie przed
terminem egzaminu.

2. Struktura egzaminu
Struktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny.
Etap pisemny skáada siĊ z dwóch czĊĞci. Podczas czĊĞci I zdający bĊdą rozwiązywaü zadania
sprawdzające wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci wáaĞciwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w czĊĞci II –
zadania sprawdzające wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci związane z zatrudnieniem i dziaáalnoĞcią
gospodarczą.
Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu skáadającego siĊ z zadaĔ zamkniĊtych
zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedĨ jest prawidáowa.
W czĊĞci I test zawiera 50 zadaĔ, a w czĊĞci II – 20 zadaĔ.
Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 120 minut.
Etap praktyczny sprawdza umiejĊtnoĞci rozwiązywania typowych problemów zawodowych
o charakterze áączenia teorii z praktyka, wáaĞciwych dla zawodu, w zakresie wynikającym z zadania
o treĞci ogólnej, ustalonym w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych.
Czas trwania etapu praktycznego nie moĪe byü krótszy niĪ 180 minut i dáuĪszy niĪ 240 minut.

3. WiadomoĞci i umiejĊtnoĞci sprawdzane na egzaminie
Na egzaminie bĊdą sprawdzane tylko te wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci, które zostaáy zapisane
w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych dla danego zawodu.
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Standardy wymagaĔ egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zostaáy
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie
standardów wymagaĔ bĊdących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 103, poz. 652 z póĨn. zm.). Teksty standardów wymagaĔ
egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów są zamieszczone w oddzielnie opublikowanym
zaáączniku do w/w rozporządzenia.
Struktura standardu wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu odpowiada strukturze egzaminu.
Oznacza to, Īe zawarte w standardzie umiejĊtnoĞci sprawdzane na egzaminie, ustalono odrĊbnie dla
obu etapów egzaminu.
UmiejĊtnoĞci zapisane w standardzie, sprawdzane w etapie pisemnym, są przyporządkowane
do okreĞlonych obszarów wymagaĔ.
UmiejĊtnoĞci sprawdzane w czĊĞci pierwszej ujĊto w trzech obszarach wymagaĔ:
x

czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji,
rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,

x

przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych,

x

bezpieczne wykonywanie zadaĔ zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeĔstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska.

UmiejĊtnoĞci sprawdzane w czĊĞci drugiej ujĊto w dwóch obszarach wymagaĔ:
x

czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel,
wykresów,

x

przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych.

W etapie praktycznym egzaminu sprawdzane umiejĊtnoĞci są związane z zadaniem o treĞci
ogólnej. Z zadaniem ogólnym związane są odpowiednie ukáady umiejĊtnoĞci. Zakres egzaminu
w tym etapie obejmuje w zaleĪnoĞci od zawodu i jego specyfiki:
x opracowanie projektu realizacji okreĞlonych prac
lub
x

opracowanie projektu realizacji i wykonanie okreĞlonych prac.

Standard wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu stanowi podstawĊ do przygotowania zadaĔ
egzaminacyjnych dla obu etapów egzaminu. Oznacza to, Īe zadania egzaminacyjne bĊdą sprawdzaáy
tylko te umiejĊtnoĞci, które zapisane są w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych dla danego
zawodu. Rodzaj zadaĔ egzaminacyjnych sprawdzających umiejĊtnoĞci przyporządkowane do danego
obszaru wymagaĔ w etapie pisemnym bĊdzie wiązaá siĊ ĞciĞle z tym obszarem.
UmiejĊtnoĞci ujĊte w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu, dla obu etapów
egzaminu, bĊdą omówione wraz z przykáadami zadaĔ w rozdziaáach II. i III. informatora.
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KaĪdy zdający powinien zapoznaü siĊ ze standardem wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu,
w którym chce potwierdziü kwalifikacje zawodowe. Standard zamieszczony jest w rozdziale IV
informatora.

4. Kryteria zdania egzaminu
PrzyjĊto, Īe w etapie pisemnym zdający moĪe otrzymaü za kaĪde prawidáowo rozwiązane
zadanie 1 punkt. Zdający zda ten etap egzaminu, jeĞli uzyska:
x

z czĊĞci I – co najmniej 50% punktów moĪliwych do uzyskania,

x

z czĊĞci II – co najmniej 30% punktów moĪliwych do uzyskania.

W etapie praktycznym, w zaleĪnoĞci od zakresu egzaminu sformuáowanego w zadaniu
o treĞci ogólnej oceniany bĊdzie projekt realizacji okreĞlonych prac zgodnie z ustalonymi kryteriami
oceniania przyjĊtymi dla danego zadania. Speánienie ustalonych dla zadania kryteriów wykonania,
pozwoli na uzyskanie maksymalnej liczby punktów. Zdający zda ten etap egzaminu, jeĞli uzyska co
najmniej 75% punktów moĪliwych do uzyskania.
Zdający zda egzamin zawodowy, jeĞli speáni wymagania ustalone dla obu etapów egzaminu.
Zdający, który zdaá egzamin, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w danym zawodzie.
UWAGA!
Informacje o wynikach egzaminu zdający uzyska od dyrektora szkoáy, do której uczĊszczaá.
W przypadku zdających, których szkoáy ulegáy likwidacji, informacje o wynikach egzaminu uzyskują
we wáaĞciwej komisji okrĊgowej.

Szczegóáowe informacje o egzaminie zawodowym
Szczegóáowych informacji o egzaminie zawodowym oraz wyjaĞnieĔ dotyczących, miĊdzy
innymi, moĪliwoĞci:
x

powtórnego zdawania egzaminu zawodowego przez osoby, które nie zdaáy egzaminu,

x

przystąpienia do egzaminu w terminie innym niĪ bezpoĞrednio po ukoĔczeniu szkoáy,

x

udostĊpniania informacji na temat wyniku egzaminu,

x otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
udziela dyrektor szkoáy i okrĊgowa komisja egzaminacyjna.

5. Organizacja i przebieg etapu pisemnego egzaminu
Etap pisemny egzaminu bĊdzie zorganizowany w szkole, do której uczĊszczaáeĞ.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególnoĞci gdy liczba zdających w danej szkole jest mniejsza
niĪ 25 osób, dyrektor komisji okrĊgowej moĪe wskazaü Ci inną szkoáĊ albo placówkĊ ksztaácenia
praktycznego lub ustawicznego, zwane dalej „placówkami”, w której przystąpisz do etapu
pisemnego egzaminu zawodowego.
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W dniu egzaminu powinieneĞ zgáosiü siĊ w szkole/placówce na 30 minut przed godziną jego
rozpoczĊcia. PowinieneĞ posiadaü dokument potwierdzający Twoją toĪsamoĞü.
Przed wejĞciem do sali egzaminacyjnej bĊdziesz poproszony o potwierdzenie gotowoĞci
przystąpienia do etapu pisemnego egzaminu.
Sáuchaj uwaĪnie informacji przewodniczącego zespoáu nadzorującego, który bĊdzie omawiaá
regulamin przebiegu egzaminu.
Po zajĊciu miejsca w sali egzaminacyjnej otrzymasz arkusz egzaminacyjny i KARTĉ
ODPOWIEDZI.
Arkusz egzaminacyjny zawiera:
x

ҟstronĊ tytuáową z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu, w którym odbywa siĊ etap pisemny
egzaminu oraz „InstrukcjĊ dla zdającego” (w instrukcji znajdują siĊ dane o liczbie stron
arkusza egzaminacyjnego, wskazania dotyczące rozwiązywania zadaĔ, zaznaczania
odpowiedzi i sposobu poprawiania odpowiedzi w KARCIE ODPOWIEDZI),

x

tҟ est 70 zadaĔ wielokrotnego wyboru, w tym 50 zadaĔ w czĊĞci I ponumerowanych od 1 do 50
oraz 20 zadaĔ w czĊĞci II ponumerowanych od 51 do 70.

KARTA ODPOWIEDZI stanowi jedną stronĊ i zawiera:
x

ҟmiejsce na wpisanie symbolu cyfrowego zawodu i oznaczenia
egzaminacyjnego (ze strony tytuáowej arkusza egzaminacyjnego),

x

ҟmiejsce, w którym naleĪy zamieĞciü numer ewidencyjny PESEL,

x

ҟmiejsce na wpisanie Twojej daty urodzenia,

wersji

arkusza

x

tҟ abele z numerami zadaĔ odpowiadających czĊĞci I oraz czĊĞci II arkusza egzaminacyjnego
z ukáadem kratek A, B, C, D do zaznaczania odpowiedzi.
Przeczytaj uwaĪnie „InstrukcjĊ dla zdającego” w arkuszu egzaminacyjnym i sprawdĨ, czy
Twój arkusz jest kompletny i nie ma w nim braków. Wykonaj polecenia zgodnie z „Instrukcją dla
zdającego”.
Czas trwania etapu pisemnego egzaminu wynosi 120 minut (2 godziny zegarowe).
UWAGA!
JeĞli jesteĞ egzaminowanym o potwierdzonych specjalnych potrzebach edukacyjnych, to masz prawo
do dostosowania warunków i formy przeprowadzania etapu pisemnego egzaminu zawodowego do
swoich indywidualnych potrzeb.
Szczegóáowe informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania
egzaminu zawodowego opracowuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogáasza ja na
stronie internetowej CKE nie póĨniej niĪ do dnia 1 wrzeĞnia roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany egzamin zawodowy.
KolejnoĞü rozwiązywania zadaĔ jest dowolna. Dobrze jednak bĊdzie, jeĞli rozplanujesz sobie
czas egzaminu. Na rozwiązanie zadaĔ z czĊĞci I arkusza powinieneĞ przeznaczyü okoáo 80 minut, na
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rozwiązanie zadaĔ z czĊĞci II - okoáo 30 minut. Pozostaáe 10 minut powinieneĞ wykorzystaü na
sprawdzenie, czy prawidáowo zaznaczyáeĞ odpowiedzi do poszczególnych zadaĔ w KARCIE

PamiĊtaj! Pracuj samodzielnie!
PrzystĊpując do rozwiązywania kaĪdego zadania powinieneĞ:
x

ҟuwaĪnie przeczytaü caáe zadanie,

x

ҟprzeanalizowaü rysunki, tabele, itp. oraz treĞü poleceĔ,

x

ҟdobrze zastanowiü siĊ nad wyborem prawidáowej odpowiedzi,

x

ҟstarannie zaznaczyü wybraną odpowiedĨ w KARCIE ODPOWIEDZI zgodnie z instrukcją
w arkuszu egzaminacyjnym.

Po zakoĔczeniu rozwiązywania zadaĔ, sprawdĨ w KARCIE ODPOWIEDZI, czy dla
wszystkich zadaĔ zaznaczyáeĞ odpowiedzi.
Przewodniczący ogáosi koniec egzaminu i poinformuje, w jaki sposób bĊdziesz mógá oddaü
swoją KARTĉ ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny moĪesz zatrzymaü dla siebie.
JeĞli wczeĞniej zakoĔczysz rozwiązywanie zadaĔ, zgáoĞ przez podniesienie rĊki gotowoĞü do
oddania KARTY ODPOWIEDZI.

6. Organizacja i przebieg etapu praktycznego egzaminu
Etap praktyczny egzaminu moĪe byü zorganizowany w szkole lub innej placówce wskazanej
przez okrĊgową komisjĊ egzaminacyjną.
W dniu egzaminu powinieneĞ zgáosiü siĊ w szkole/placówce na 30 minut przed godziną jego
rozpoczĊcia. PowinieneĞ posiadaü dokument ze zdjĊciem potwierdzający Twoją toĪsamoĞü.
Przed wejĞciem do sali egzaminacyjnej bĊdziesz poproszony o potwierdzenie gotowoĞci
przystąpienia do etapu praktycznego egzaminu.
Sáuchaj uwaĪnie informacji przewodniczącego zespoáu nadzorującego etap praktyczny, który
bĊdzie omawiaá regulamin przebiegu etapu praktycznego egzaminu.
Zadanie egzaminacyjne wraz z dokumentacją do jego wykonania zamieszczone jest
w arkuszu egzaminacyjnym. Na stronie tytuáowej arkusza znajduje siĊ nazwa i symbol cyfrowy
zawodu, w którym odbywa siĊ etap praktyczny egzaminu oraz „Informacja dla zdającego”.
Przeczytaj uwaĪnie „InformacjĊ dla zdającego” znajdującą siĊ na stronie tytuáowej w arkuszu
egzaminacyjnym i sprawdĨ, czy arkusz jest kompletny i czy nie ma w nim usterek. Wykonaj
polecenia zawarte w „Informacji dla zdającego”.
NastĊpnie zapoznaj siĊ z treĞcią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją do jego wykonania
oraz wyposaĪeniem stanowiska egzaminacyjnego, które umoĪliwi Ci jego rozwiązanie.
Etap praktyczny sprawdza umiejĊtnoĞci rozwiązywania typowych problemów zawodowych
o charakterze áączenia teorii z praktyką, wáaĞciwych dla zawodu, w zakresie wynikającym z zadania
o treĞci ogólnej, ustalonym w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych.
Czas trwania etapu praktycznego nie moĪe byü krótszy niĪ 180 minut i dáuĪszy niĪ 240 minut.
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Opracowanie projektu musi byü poprzedzone wnikliwą i staranną analizą treĞci zadania oraz
dokumentacjĊ w formie zaáączników stanowiących jego uzupeánienie. Wyniki tej analizy decydują
o zawartoĞci projektu, tym samym o jakoĞci wyniku rozwiązania zadania. Informacje zawarte
w projekcie moĪna przedstawiü w dowolny sposób, np. tekstu z elementami graficznymi, rysunkami
lub szkicami. Do opracowania projektu moĪna wykorzystaü komputer znajdujący siĊ na stanowisku
egzaminacyjnym.
PamiĊtaj!
Zawarte w projekcie informacje muszą stanowiü logiczną, uporządkowaną caáoĞü. Zadanie
musisz wykonaü samodzielnie i w przewidzianym czasie.
JeĞli wczeĞniej zakoĔczyáeĞ wykonywanie zadania, zgáoĞ ten fakt przez podniesienie rĊki.
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II. ETAP PISEMNY
1. Wymagania egzaminacyjne z przykáadami zadaĔ do czĊĞci I
Zakres wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci wáaĞciwych dla kwalifikacji w zawodzie
Absolwent powinien umieü:
1. Czytaü ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków,
szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych, technologicznych, a w szczególnoĞci:
1.1.

stosowaü pojĊcia,
komputerowych,

okreĞlenia

i

nazwy

z zakresu

informatycznych

systemów

czyli:
x

stosowaü pojĊcia, okreĞlenia i nazwy charakteryzujące, np.: programowanie komputerów,
budowĊ i dziaáanie urządzeĔ techniki komputerowej, budowĊ i dziaáanie sieci
komputerowych, obsáugĊ programów uĪytkowych.

Przykáadowe zadanie 1.
Skrótem VPN okreĞla siĊ
A.
B.
C.
D.
1.2.

publiczną sieü zapewniającą dostĊp do Internetu.
technikĊ sortowania przy przetwarzaniu baz danych.
wirtualną prywatną sieü komputerową.
wizualne programowanie aplikacji internetowych.
rozpoznawaü podzespoáy urządzeĔ techniki komputerowej na podstawie symboli
graficznych, oznaczeĔ, parametrów i wyglądu,

czyli:
x

rozpoznawaü na schematach blokowych urządzeĔ komputerowych symbole graficzne ukáadów
funkcyjnych, np.: ukáadów scalonych, procesora, pamiĊci, szyny danych, szyny adresowej
oraz rozpoznawaü poáączenia miĊdzy nimi,

x

rozpoznawaü na fotografiach lub rysunkach poglądowych elementy
komputerowych np.: páyty gáównej, napĊdów dyskowych, kart rozszerzeĔ.

Przykáadowe zadanie 2.
Jaką kartĊ przedstawia poniĪszy rysunek?
A.
B.
C.
D.

KartĊ graficzną.
KartĊ sieciową.
PáytĊ gáówną komputera.
KartĊ modemową.
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1.3.

rozpoznawaü symbole graficzne algorytmów przedstawionych w postaci schematów
blokowych,

czyli:
x

rozpoznawaü ogólnie przyjĊte symbole w postaci figur páaskich, stosowanych do
prezentowania dziaáaĔ w algorytmach,

x

rozpoznawaü poáączenia miĊdzy symbolami graficznymi algorytmów.

Przykáadowe zadanie 3.
Na przedstawionym poniĪej schemacie blokowym algorytmu znajdują siĊ
A. dwa bloki wprowadzania
danych.
B. dwa bloki decyzyjne.
C. jeden blok dziaáaĔ.
D. dwa symbole koĔca
algorytmu.

1.4.

rozpoznawaü rozkazy i instrukcje
strukturalnego i obiektowego,

stosowane

w

jĊzykach

programowania

czyli:
x

rozpoznawaü rozkazy i instrukcje stosowane w jĊzykach programowania, np.: bloki
deklaracji staáych i zmiennych, typy zmiennych, instrukcje pĊtli iteracyjnych, instrukcje
decyzyjne, instrukcje wprowadzania i wyprowadzania danych.

12

Etap pisemny

Przykáadowe zadanie 4.
Na przedstawionym poniĪej fragmencie programu znajduje siĊ miĊdzy innymi
var
i,j,k:integer;
begin
...
k:=15;
i:=5;
j:=i+7;
while (k<j) do
j:=j-k;
...
...
A.
B.
C.
D.
1.5.

instrukcja warunkowa.
pĊtla programowa dwunastokrotnie powtarzająca fragment kodu.
pĊtla programowa powtarzająca fragment kodu nieokreĞloną iloĞü razy.
nie wykonująca siĊ pĊtla programowa.
okreĞlaü funkcje podzespoáów urządzeĔ techniki komputerowej na podstawie
schematów blokowych,

czyli:
x

okreĞlaü, na podstawie schematów blokowych, funkcje podzespoáów urządzeĔ techniki
komputerowej, np.: funkcje ukáadów scalonych Chipset, buforów danych i pamiĊci, ukáadów
sterujących interfejsami, záącz i gniazd.

Przykáadowe zadanie 5.
Jaką funkcjĊ peáni bufor danych na przedstawionym poniĪej schemacie blokowym stacji dysków
twardych?

A.
B.
C.
D.

Dyskowej pamiĊci podrĊcznej Cache.
PamiĊci przechowującej dane o parametrach dysku twardego.
PamiĊci przechowującej program obsáugi dysku twardego.
PamiĊci przechowującej adresy cylindrów, gáowic i sektorów.
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1.6.

rozróĪniaü sformuáowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej
informatycznych systemów komputerowych,

czyli:
x

rozróĪniaü sformuáowania specjalistyczne zawarte np.: w instrukcjach obsáugi podzespoáów
i urządzeĔ techniki komputerowej, instrukcjach instalacji oraz uĪytkowania systemów
operacyjnych i oprogramowania uĪytkowego.

Przykáadowe zadanie 6.
Co oznacza sformuáowanie RAID 1?
A.
B.
C.
D.

Tryb pracy portu USB.
Macierz niezaleĪnych dysków zwiĊkszającą bezpieczeĔstwo danych.
Macierz niezaleĪnych dysków zwiĊkszającą prĊdkoĞci zapisu i odczytu informacji.
Pierwszy kontroler domeny Active Directory.

1.7.
interpretowaü parametry katalogowe urządzeĔ techniki komputerowej,
czyli:
x

interpretowaü parametry katalogowe np.: páyt gáównych, kart rozszerzeĔ, dysków twardych,
stacji dysków elastycznych, napĊdów páyt kompaktowych, monitorów, drukarek, ploterów,
skanerów.

Przykáadowe zadanie 7.
Parametr katalogowy FSB 800 oznacza
A.
B.
C.
D.

czĊstotliwoĞü taktowania szyny FSB równą 800 MHz.
czĊstotliwoĞü taktowania szyny FSB równą 200 MHz.
czĊstotliwoĞü przesyáania danych równą 200 MHz.
czĊstotliwoĞü taktowania szyny FSB równą 400 MHz z wykorzystaniem techniki DDR.

2. Przetwarzaü dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoĞci:
2.1.

analizowaü algorytmy przedstawione w postaci schematów blokowych, listy kroków lub
drzew decyzyjnych,

czyli:
x

analizowaü algorytmy przedstawione w postaci schematów blokowych, listy kroków lub
drzew decyzyjnych w celu np.: zamiany jednej postaci algorytmu na inną, sprawdzenia
poprawnoĞci algorytmu, minimalizacji liczby niezbĊdnych bloków lub kroków w algorytmie.
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Przykáadowe zadanie 8.
Algorytm przedstawiony na rysunku moĪna zapisaü jako
A.
B.
C.
D.

for (x=0;x<10;x++)
x=0; do {x=x+1;} while (x<10)
x=0; do {x++;} while (x>10)
x=0; while (x<=10) {x++;}

2.2. analizowaü programy (strukturĊ danych oraz algorytmy),
czyli:
x

analizowaü np.: proste i strukturalne typy danych, dziaáanie instrukcji klasycznych jĊzyków
programowania (Pascal, C++), podprogramy definiowane przez uĪytkownika oraz sposób
przekazywania do nich parametrów.

Przykáadowe zadanie 9.
Przeanalizuj podany fragment programu i okreĞl, jaką wartoĞü przyjmie zmienna x po jego
wykonaniu.
A.
B.
C.
D.

2.3.

6
7
10
13

stosowaü narzĊdzia informatyczne do zbierania, porządkowania, przetwarzania
i prezentowania danych,

czyli:
x

stosowaü klasyczne narzĊdzia informatyczne do zbierania, porządkowania, przetwarzania
i prezentowania danych, np.: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, systemy baz danych,
programy do prezentacji multimedialnych, Internet.

Przykáadowe zadanie 10.
PrzedsiĊbiorstwo dysponuje danymi gospodarczymi wzajemnie ze sobą powiązanymi, które
gromadzi w formie wielu tabel. Efektywne przetwarzanie takich informacji (sortowanie,
wyszukiwanie) najlepiej robiü za pomocą
A.
B.
C.
D.

arkusza kalkulacyjnego.
systemu baz danych.
edytora tekstów.
innego narzĊdzia informatycznego.

15

Etap pisemny

2.4.
stosowaü zasady programowania strukturalnego i obiektowego,
czyli:
x

stosowaü zasady programowania obejmujące na przykáad:
– rozpoznawanie wewnĊtrznej struktury rozwiązywanego problemu,
– dzielenie problemu na mniejsze fragmenty,
– przedstawianie poszczególnych fragmentów rozwiązywanego problemu za pomocą
podprogramów lub obiektów,
– tworzenie hierarchii obiektów,
– uĪycie agregacji, dziedziczenia, polimorfizmu i hermetyzacji.

Przykáadowe zadanie 11.
Dziedziczenie w programowaniu obiektowym pozwala na
A.
B.
C.
D.
2.5.

áączenie obiektów.
usuniĊcie z istniejącej klasy zbĊdnych elementów.
tworzenie nowej klasy na podstawie jednej lub kilku juĪ istniejących.
kopiowanie cech jednego obiektu do innego.
zamieniaü dane w systemach informatycznych z postaci dziesiĊtnej na dwójkową oraz
szesnastkową i odwrotnie,

czyli:
x

zamieniaü dane zapisane w postaci dziesiĊtnej na dwójkową oraz szesnastkową i odwrotnie,
stosując zasady zapisu liczb w systemach pozycyjnych: dwójkowych, szesnastkowych
i dziesiĊtnych.

Przykáadowe zadanie 12.
WskaĪ poprawną wartoĞü liczby AE9516 zapisanej w systemie dwójkowym:
A.
B.
C.
D.
2.6.

1010111010010101
1010111110010101
1011111010010101
1010111010010111
analizowaü pracĊ systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych
w wyniku przeprowadzonych testów,

czyli:
x

analizowaü pracĊ systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych w wyniku
przeprowadzonych testów, np.: pracĊ systemu sieciowego na podstawie testu poáączenia,
drukarek pracujących w systemie sieciowym na podstawie próbnych wydruków.

Przykáadowe zadanie 13.
W firmie zostaáa zainstalowana lokalna sieü komputerowa z dostĊpem do Internetu. Jeden
z komputerów jest routerem. Na tym komputerze zostaáa nawiązana áącznoĞü z Internetem (moĪna
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przeglądaü strony WWW). Adresy i maski kart sieciowych zostaáy poprawnie ustawione. Niestety,
mimo to nie moĪna przeglądaü stron WWW na pozostaáych komputerach. Wykonano test poáączenia
„pingując” hosta wp.pl. Wynik testu byá negatywny. Jaka jest przyczyna takiego wyniku?
A.
B.
C.
D.

Brak adresu bramy lub serwera DNS.
Brak serwera WINS.
UĪytkownik tego komputera nie zalogowaá siĊ do sieci lokalnej.
Brak ustawionego serwera proxy w3cache.

2.7.
dobieraü urządzenia techniki komputerowej do okreĞlonych warunków technicznych,
czyli:
x

dobieraü urządzenia techniki komputerowej na podstawie zaáoĪonych warunków
technicznych, np.: dobieraü elementy skáadowe systemu komputerowego pracujące wedáug
tych samych standardów transmisji.

Przykáadowe zadanie 14.
NaleĪy dobraü páytĊ gáówną komputera do wspóápracy z dyskami twardymi, pracującymi
w standardzie ATA 33, ATA 66, ATA 100 oraz SATA 150. Páyta powinna byü wyposaĪona
w mostek poáudniowy (chipset)
A.
B.
C.
D.

ICH (82801AA)
ICH 2 (82801BA)
ICH 5 (82801EB)
ICH 9 (82801IB)

2.8.
stosowaü zasady instalowania i eksploatowania systemów operacyjnych,
czyli:
x

stosowaü zasady instalowania systemów operacyjnych, np.: instalowania wiĊcej niĪ jednego
systemu operacyjnego na komputerze, oddzielania partycji z systemem operacyjnym od
partycji z danymi i dokumentami uĪytkownika, aktualizowania zainstalowanego systemu
operacyjnego
najnowszymi
„poprawkami”
dostarczanymi
przez
producenta
oprogramowania,

x

stosowaü zasady eksploatowania systemów operacyjnych, np.: konfigurowania systemu
operacyjnego wg potrzeb uĪytkownika, tworzenia obrazu partycji systemowej z podstawowym
oprogramowaniem uĪytkowym, tworzenia partycji zgodnie z potrzebami uĪytkownika.

Przykáadowe zadanie 15.
Zaplanowano zakup komputera z dyskiem 120 GB i systemem Windows XP Pro. Komputer ten
bĊdzie uĪywany przez kilka osób w firmie. Pewne programy i dane bĊdą wspólnie uĪytkowane przez
te osoby. Prócz tego osoby te chcą mieü wyáącznoĞü na pewne informacje tzn. nie chcą, aby ktoĞ
miaá dostĊp do ich danych. Jaki system plików naleĪy zainstalowaü na tym komputerze, aby speániü
wymagania uĪytkowników?
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A.
B.
C.
D.

FAT
FAT32
NTFS
EXT2

2.9.
stosowaü zasady administrowania siecią lokalną,
czyli:
x

stosowaü zasady administrowania siecią, obejmujące np.: indywidualizowanie profili
uĪytkownika, zapewnianie bezpieczeĔstwa zasobów sieciowych oraz bezpieczeĔstwa sieci
podáączonej do Internetu, adresowanie komputerów w sieci oraz konfigurowanie serwera
DHCP.

Przykáadowe zadanie 16.
W firmie zainstalowano piĊü komputerów o adresach kart sieciowych, podanych w poniĪszej tabelce.
W firmie tej moĪna zatem wyróĪniü
A.
B.
C.
D.

1 sieü.
2 podsieci.
3 podsieci.
5 podsieci.

Adres IP
10.1.61.10
10.2.61.11
10.3.63.10
10.4.63.11
10.5.63.12

Maska
255.0.0.0
255.0.0.0
255.0.0.0
255.0.0.0
255.0.0.0

2.10. stosowaü zasady podáączania sieci lokalnej do Internetu,
czyli:
x

stosowaü zasady podáączania sieci lokalnej do Internetu, np.: zasady: podáączania modemów
analogowych, ISDN, routerów, adresowania komputerów w sieci globalnej i lokalnej,
stosowania nazw domenowych w Internecie, udostĊpniania uzyskanego poáączenia
internetowego innym komputerom w sieci lokalnej.

Przykáadowe zadanie 17.
W sieciach lokalnych, adresując karty sieciowe komputerów, powinno stosowaü siĊ adresy z zakresu
A.
B.
C.
D.

20.10.0.0 – 20.10.0.255
168.192.0.0 – 168.192.0.255
192.168.1.0 – 192.168.1.255
10.10.0.0 – 10.10.255.255

2.11. stosowaü zasady ochrony antywirusowej systemów komputerowych,
czyli:
x

stosowaü zasady ochrony antywirusowej systemów komputerowych, na przykáad:
– bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej,
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– wykorzystywania programów antywirusowych, tj. skanerów uĪytkownika, skanerów
rezydentnych oraz tzw. terminarzy, czyli programów antywirusowych uruchamianych
automatycznie w okreĞlonej porze,
– aktualizacji systemów operacyjnych i archiwizacji waĪnych danych.
Przykáadowe zadanie 18.
Które z poniższych określeń nie odnosi się bezpośrednio do zagrożeń związanych z bezpieczeństwem
komputerowym?
A.
B.
C.
D.

Exploit.
Swap file.
Rootkit.
Keylogger.

3. Bezpiecznie wykonywaü zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeĔstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska, a w szczególnoĞci:
3.1.

stosowaü przepisy i zasady bezpieczeĔstwa i higieny pracy, przepisy ochrony
przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska podczas uruchamiania i eksploatacji
systemów komputerowych,

czyli:
x

stosowaü przepisy bezpieczeĔstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoĪarowej oraz ochrony
Ğrodowiska, obowiązujące podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych,
np. stosowaü przepisy i normy dotyczące utylizacji urządzeĔ techniki komputerowej.

Przykáadowe zadanie 19.
Uszkodzone lub zuĪyte elementy i podzespoáy elektroniczne urządzeĔ techniki komputerowej naleĪy
A.
B.
C.
D.
3.2.

przechowywaü, celem wykorzystania w przyszáoĞci.
przekazaü do odpowiednich firm celem utylizacji.
wyrzuciü do najbliĪszego pojemnika na Ğmieci.
oddaü do najbliĪszego punktu skupu záomu.
przewidywaü zagroĪenia wystĊpujące podczas uruchamiania i eksploatacji systemów
komputerowych.

czyli:
x

wskazywaü skutki dziaáaĔ związanych z niewáaĞciwym wykonywaniem prac, np.: skutki
niewáaĞciwego uĪycia narzĊdzi podczas wymiany podzespoáów,

x

wskazywaü skutki niestosowania obowiązujących przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy,
np.: skutki niestosowania obowiązujących przepisów podczas napraw podzespoáów bĊdących
pod napiĊciem,
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x

wskazywaü skutki niestosowania zaleceĔ zawartych w dokumentacji technicznej urządzeĔ
techniki komputerowej, np.: skutki niestosowania zaleceĔ zawartych w instrukcji
uĪytkowania.

Przykáadowe zadanie 20.
JeĞli dwa urządzenia, pracujące w standardzie IDE (ATA), zostaną doáączone do jednego kanaáu IDE
bez poprawnej konfiguracji trybów ich pracy (MASTER - SLAVE), to
A. BIOS nie wykryje obu urządzeĔ jednoczeĞnie.
B. wykryje oba urządzenia, lecz szybkoĞü transmisji tych urządzeĔ zostanie wymuszona przez
wolniejsze.
C. BIOS nie wykryje stacji dysków elastycznych.
D. BIOS obsáuĪy tylko urządzenie szybsze.
3.3.
organizowaü stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
czyli:
x

stosowaü zasady organizowania stanowiska pracy podczas eksploatacji i serwisowania
urządzeĔ techniki komputerowej dotyczące czynników fizycznych Ğrodowiska pracy (np.
oĞwietlenie, haáas, temperatura itp.) oraz parametrów przestrzennych stanowiska pracy
i jego elementów skáadowych (np. dobór mebli do pracy z komputerem).

Przykáadowe zadanie 21.
NatĊĪenie oĞwietlenia na stanowisku komputerowym w pomieszczeniu biurowym powinno wynosiü
A.
B.
C.
D.
3.4.

100 lx.
200 lx.
500 lx.
800 lx.
dobieraü Ğrodki ochrony indywidualnej podczas uruchamiania i eksploatacji systemów
komputerowych,

czyli:
x

dobieraü Ğrodki ochrony indywidualnej do prac związanych z uruchamianiem i eksploatacją
urządzeĔ komputerowych, np.: z wymianą podzespoáów komputera, naprawami sieci
komputerowej z uĪyciem elektronarzĊdzi.

Przykáadowe zadanie 22.
Jakie Ğrodki ochrony indywidualnej powinien dobraü pracownik do prac serwisowych, związanych
z wymianą páyty gáównej komputera?
A.
B.
C.
D.

Fartuch baweániany.
Okulary ochronne.
RĊkawice ochronne.
Buty na izolowanej podeszwie.

20

Etap pisemny

3.5.

rozróĪniaü Ğrodki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzĊdzi i urządzeĔ
zasilanych energią elektryczną,

czyli:
x

rozróĪniaü Ğrodki ochrony podstawowej podczas prac z wykorzystaniem narzĊdzi oraz
urządzeĔ zasilanych energią elektryczną, np.: izolowanie czĊĞci czynnych, stosowanie
obudów lub osáon, stosowanie ogrodzeĔ, stosowanie barier i przeszkód,

x

rozróĪniaü Ğrodki ochrony dodatkowej podczas prac z wykorzystaniem narzĊdzi oraz
urządzeĔ zasilanych energią elektryczną, np.: samoczynne wyáączanie zasilania, izolowanie
stanowiska, separacja elektryczna.

Przykáadowe zadanie 23.
ĝrodkiem dodatkowej ochrony przeciwporaĪeniowej (tzw. ochrony przed dotykiem poĞrednim) –
podczas montaĪu sieci komputerowej z wykorzystaniem narzĊdzi zasilanych energią elektryczną –
jest
A.
B.
C.
D.
3.6.

zabezpieczenie róĪnicowoprądowe.
izolowanie czĊĞci czynnych.
stosowanie obudów lub osáon.
umieszczenie czĊĞci czynnych poza zasiĊgiem rĊki
stosowaü zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas uruchamiania
i eksploatacji systemów komputerowych oraz prac z wykorzystaniem narzĊdzi
i urządzeĔ zasilanych energią elektryczną,

czyli:
x

okreĞlaü czynnoĞci związane z udzielaniem pierwszej pomocy w przypadku przepáywu prądu
przez ciaáo poszkodowanego, np.: wyáączenie dopáywu prądu, odciągniĊcie poraĪonego za
odzieĪ,

x

okreĞlaü czynnoĞci związane z reanimacją poszkodowanego, np.: zastosowanie sztucznego
oddychania, masaĪu serca.

Przykáadowe zadanie 24.
WskaĪ, jakie czynnoĞci naleĪy podjąü, udzielając pomocy przedlekarskiej osobie, która ulegáa
poraĪeniu prądem elektrycznym i jest nieprzytomna.
A.
B.
C.
D.

Wyniesienie jej na wolne powietrze i czĊĞciowe rozebranie.
UáoĪenie jej w pozycji na boku przy jednoczesnym rozluĨnieniu ubrania.
UáoĪenie jej w pozycji na plecach i zmniejszenie ucisku ubrania wokóá szyi.
UáoĪenie jej na brzuchu i odchylenie gáowy na bok.
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2. Wymagania egzaminacyjne z przykáadami zadaĔ do czĊĞci II
Absolwent powinien umieü:
1. Czytaü ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel,
wykresów, a w szczególnoĞci:
1.1.

rozróĪniaü podstawowe pojĊcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz
prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie dziaáalnoĞci gospodarczej,

czyli:
• rozróĪniaü pojĊcia z obszaru funkcjonowania gospodarki, np.: rynek, popyt, podaĪ,
bezrobocie, inflacja,
• rozróĪniaü pojĊcia z zakresu prawa pracy, np.: umowa o pracĊ, urlop, wynagrodzenie
za pracĊ,
• rozróĪniaü pojĊcia z zakresu prawa podatkowego, np.: podatek dochodowy, podatek VAT,
akcyza, PIT,
• rozróĪniaü pojĊcia z obszaru podejmowania i prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej, np.:
REGON, numer identyfikacji podatkowej-NIP, rachunek bankowy.
Przykáadowe zadanie 1.
Poprzez okreĞlenie páacy brutto naleĪy rozumieü kwotĊ wynagrodzenia pracownika
A.
B.
C.
D.
1.2.

bez podatku dochodowego.
okreĞloną w umowie o pracĊ.
obliczoną do wypáaty.
pomniejszoną o skáadki ZUS.
rozróĪniaü dokumenty związane z zatrudnieniem
i wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej,

oraz

podejmowaniem

czyli:
• rozróĪniaü dokumenty związane z zatrudnieniem, np.: umowa o pracĊ, Kodeks pracy,
deklaracja ZUS,
• rozróĪniaü dokumenty związane z dziaáalnoĞcią gospodarczą, np.: polecenie przelewu,
faktura, deklaracja podatkowa.
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Przykáadowe zadanie 2.
Jak nazywa siĊ przedstawiony na
rysunku dokument regulujący
rozliczenie bezgotówkowe?
A.
B.
C.
D.

1.3.

Czek potwierdzony.
Polecenie przelewu.
Faktura VAT.
Weksel prosty.

identyfikowaü i analizowaü informacje dotyczące wymagaĔ i uprawnieĔ pracownika,
pracodawcy, bezrobotnego i klienta,

czyli:
• identyfikowaü i analizowaü obowiązki i uprawnienia pracownika okreĞlone w Kodeksie
pracy, umowie o pracĊ, np.: prawo do urlopu, czas pracy, wynagrodzenie za pracĊ,
• identyfikowaü i analizowaü obowiązki i uprawnienia pracodawcy okreĞlone w Kodeksie
pracy, umowie o pracĊ, wzglĊdem ZUS, urzĊdu skarbowego, np.: terminowe wypáacanie
wynagrodzeĔ, odprowadzanie skáadek ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego,
zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,
• identyfikowaü i analizowaü obowiązki i uprawnienia bezrobotnego na podstawie Ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziaáaniu bezrobociu, np.: rejestracja w biurze pracy, zasady
pobierania zasiáku, oferty pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych absolwentów,
• identyfikowaü i analizowaü obowiązki i uprawnienia klienta podane w umowach kupnasprzedaĪy, z tytuáu gwarancji, reklamacji przy zakupach towarów i usáug.
Przykáadowe zadanie 3.
Na podstawie której z wymienionych poniĪej umów, przysáuguje pracownikowi prawo do urlopu
wypoczynkowego?
A.
B.
C.
D.

Umowy – zlecenia.
Umowy o dzieáo.
Umowy o pracĊ.
Umowy agencyjnej.

2. Przetwarzaü dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoĞci:
2.1.

analizowaü informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej,

czyli:
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•

•

•

analizowaü oferty urzĊdów pracy, placówek doskonalących w zawodzie oraz oferty kursów
zawodowych, dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dostosowania ich do potrzeb rynku
pracy,
analizowaü oferty zakáadów pracy, urzĊdów pracy, biur poĞrednictwa dotyczące
poszukiwania pracownika i zatrudnienia, przedstawione w formie ogáoszeĔ prasowych,
internetowych, tablic ogáoszeĔ,
analizowaü informacje związane z podejmowaniem i wykonywaniem dziaáalnoĞci
gospodarczej zawarte, np.: w Kodeksie spóáek handlowych, danych z urzĊdu pracy na temat
lokalnego rynku pracy, zapotrzebowania na usáugi i towary.

Przykáadowe zadanie 4.
W lokalnej prasie ukazaáo siĊ ogáoszenie nastĊpującej treĞci:

Wymagania stawiane przez firmĊ speánia osoba, która ukoĔczyáa
A.
B.
C.
D.
2.2.

technikum budowlane, pracuje w magazynie i ma prawo jazdy kat.B.
technikum elektryczne, ma prawo jazdy kat B i zna jĊzyk niemiecki.
technikum chemiczne, korzysta z komputera i pracowaáa jako magazynier.
technikum mechaniczne, obsáuguje komputer i zna jĊzyk niemiecki.
sporządzaü dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej,

czyli:
• sporządzaü dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem, np.: list intencyjny,
list motywacyjny, curriculum vitae,
• sporządziü dokumenty niezbĊdne przy uruchamianiu indywidualnej dziaáalnoĞci
gospodarczej, np.: wniosek o zarejestrowanie firmy, zgáoszenie do urzĊdu statystycznego
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•

o nadanie numeru REGON i urzĊdu skarbowego o przyznanie numeru identyfikacji
podatkowej-NIP,
sporządziü dokumenty związane z wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej, np.: zgáoszenie
do ZUS, polecenie przelewu, fakturĊ, ksiĊgĊ przychodów i rozchodów.

Przykáadowe zadanie 5.
Na jaką kwotĊ w zá hotel wystawi fakturĊ firmie za korzystanie z noclegu przez dwóch jej
pracowników podczas sáuĪbowego wyjazdu?

A.
B.
C.
D.

108 zá
116 zá
208 zá
216 zá

2.3. rozróĪniaü skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
czyli:
• rozróĪniaü skutki zawarcia umowy o pracĊ, umowy zlecenia, umowy o dzieáo, np.: opáaty
skáadek na ubezpieczenie spoáeczne i zdrowotne, prawo do urlopu, wysokoĞü podatku,
• rozróĪniaü skutki rozwiązania umowy o pracĊ z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez
wypowiedzenia, niezgodne z prawem, np.: przywrócenie do pracy,
• rozróĪniaü skutki zawarcia i rozwiązania umowy o pracĊ dla pracodawcy, np.: wystawienie
Ğwiadectwa pracy, odprowadzanie skáadek pracowniczych, páacenie podatków, ustalenie
wymiaru urlopów, wypáacanie zaliczek.
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Przykáadowe zadanie 6.
Jaka kwota wynagrodzenia brutto w zá zostaáa naliczona pracownikowi za miesiąc pracy,
zatrudnionemu w HURTOWNI „AS” S.A. na podstawie umowy o pracĊ?
A. 2 400 zá
B. 1 600 zá
C. 1 200 zá
D. 240 zá

Odpowiedzi do przykáadowych zadaĔ
CzĊĞü I
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie 8

C
A
B
D
A
B
B
D

Zadanie 9
Zadanie 10
Zadanie 11
Zadanie 12
Zadanie 13
Zadanie 14
Zadanie 15
Zadanie 16

C
B
C
A
A
C
C
A

Zadanie 17
Zadanie 18
Zadanie 19
Zadanie 20
Zadanie 21
Zadanie 22
Zadanie 23
Zadanie 24

C
B
B
A
C
A
A
B

CzĊĞü II
Zadanie 1. B

Zadanie 2. B

Zadanie 3. C

Zadanie 4. D
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III. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU
1. Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania
Etap praktyczny egzaminu obejmuje
wynikającego z zadania o treĞci ogólnej:

wykonanie

okreĞlonego

zadania

egzaminacyjnego

Opracowanie projektu realizacji i wykonanie okreĞlonych prac z zakresu diagnozowania
i usuwania przyczyn nieprawidáowego dziaáania systemu komputerowego oraz
administrowania systemami komputerowymi w okreĞlonych warunkach organizacyjnych
i technicznych na podstawie dokumentacji
Absolwent powinien umieü:
1. Ustalaü przyczyny nieprawidáowego dziaáania systemu komputerowego oraz sporządzaü
harmonogram prac związanych z diagnozowaniem i usuniĊciem przyczyn nieprawidáowoĞci
pracy systemu.
2. Wykorzystywaü funkcjĊ autodiagnozy systemu komputerowego oraz analizowaü dokumentacjĊ
sprzĊtową lub programową w celu zdiagnozowania przyczyn nieprawidáowoĞci pracy systemu.
3. Dobieraü i wykorzystywaü oprogramowanie diagnostyczne w przypadku, gdy wbudowane
narzĊdzia diagnostyczne nie pozwalają jednoznacznie ustaliü przyczyny powstaáej
nieprawidáowoĞci.
4. Usuwaü przyczyny nieprawidáowoĞci w pracy sprzĊtu komputerowego lub oprogramowania
w sposób bezpieczny, bezinwazyjny i kompleksowy dla systemu komputerowego.
5. Przywracaü sprawnoĞü systemu komputerowego i odzyskiwaü dane uĪytkownika oraz
zabezpieczaü system przed wystąpieniem nieprawidáowoĞci.
6. Sprawdzaü poprawnoĞü dziaáania systemu komputerowego z wykorzystaniem narzĊdzi
diagnostycznych oraz formuáowaü wnioski o poprawnoĞci dziaáania systemu komputerowego.
7. Opracowywaü wskazania do uĪytkowania systemu komputerowego po przywróceniu jego
sprawnoĞci.
8. Administrowaü systemami komputerowymi.

2. Komentarz do standardu wymagaĔ egzaminacyjnych
Zadania egzaminacyjne bĊdą opracowywane na podstawie zadania o treĞci ogólnej
sformuáowanego w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu. TreĞü ogólna umoĪliwia
przygotowanie wielu róĪnorodnych zadaĔ egzaminacyjnych, wynikających z zakresu prac
związanych z diagnozowaniem i usuwaniem przyczyn wadliwego dziaáania systemu komputerowego
oraz administrowaniem systemem komputerowym.
W zadaniu egzaminacyjnym bĊdzie przedstawiona niezbĊdna dokumentacja w celu
zdiagnozowania usterki i jej usuniĊcia oraz administrowania systemem komputerowym, dla której
naleĪy opracowaü projekt realizacji prac i wykonaü okreĞlone prace.
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Rozwiązanie zadania bĊdzie obejmowaü:
1. Opracowanie projektu realizacji prac związanych z
– diagnozowaniem i usuwaniem przyczyn wadliwego dziaáania systemu komputerowego,
– administrowaniem systemem komputerowym.
2. Wykonanie okreĞlonych prac w zakresie związanym z opracowanym projektem.
Ad. 1.
Projekt realizacji prac powinien zawieraü w swej strukturze:
1. ZaáoĪenia (dane do projektu realizacji prac, które odnaleĨü naleĪy w treĞci zadania i ewentualnie
zaáącznikach, stanowiących jej uzupeánienie).
2. Wykaz dziaáaĔ prowadzących do realizacji zadania, przedstawiony w formie np. listy dziaáaĔ lub
schematu blokowego na podstawie dokumentacji.
3. Opis sposobów realizacji prac okreĞlonych w wykazie w odniesieniu do zaáoĪeĔ i efektów.
4. Efekty prac z zakresu diagnozowania i usuwania przyczyn wadliwego dziaáania systemu
komputerowego oraz administrowania systemem komputerowym.
5. Wskazania do uĪytkowania systemu komputerowego po wykonaniu prac wynikających z treĞci
zadania.
Struktura projektu realizacji prac, w zaleĪnoĞci od zaáoĪeĔ, moĪe byü róĪna od
przedstawionej powyĪej co do liczby elementów i ich nazw, z zachowaniem algorytmu rozwiązania
zadania.
Projekt realizacji prac lub jego elementy mogą byü opracowane z wykorzystaniem komputera
i oprogramowania wskazanego w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych.
Komputer z wáaĞciwym oprogramowaniem bĊdzie dostĊpny na stanowisku egzaminacyjnym.
Kryteria oceniania projektu realizacji prac bĊdą uwzglĊdniaü:
– zgodnoĞü sformuáowanych zaáoĪeĔ do projektu w odniesieniu do treĞci zadania i ewentualnych
zaáączników,
– poprawnoĞü opracowanego wykazu dziaáaĔ prowadzących do rozwiązania zadania,
– dobór oprogramowania diagnostycznego do ustalenia przyczyny powstaáej nieprawidáowoĞci
w dziaáaniu systemu komputerowego,
– dobór narzĊdzi administracyjnych do rozwiązania zadania,
– poprawnoĞü sformuáowanych wniosków o prawidáowoĞci dziaáania systemu komputerowego,
– poprawnoĞü opracowanych wskazaĔ do uĪytkowania systemu komputerowego,
oraz
–
–
–
–

przejrzystoĞü struktury projektu,
logikĊ ukáadu przedstawianych treĞci,
poprawnoĞü merytoryczną i jĊzykową, wáaĞciwą dla zawodu,
formĊ i sposób przedstawienia treĞci w projekcie.

28

Etap praktyczny

Ad. 2.
Wykonanie okreĞlonych prac z zakresu diagnozowania i usuwania przyczyn wadliwego dziaáania
systemu komputerowego oraz administrowania systemem komputerowym moĪliwe bĊdzie dopiero
po opracowaniu projektu realizacji prac.
Do wykonania zadania w sali egzaminacyjnej bĊdzie przygotowane stanowisko komputerowe
wyposaĪone w odpowiednie pakiety antywirusowe, diagnostyczne, oraz w zestaw aktualizacji dla
systemu operacyjnego, zgodnie ze standardem wymagaĔ egzaminacyjnych.
Kryteria oceniania efektu wykonania bĊdą uwzglĊdniaü:
– poprawnoĞü
wykonywanych
czynnoĞci
prowadzących
do
rozwiązania
zadania
udokumentowanych w postaci opisanych zrzutów z ekranu, prezentujących wykonywane
dziaáania w systemie, zmierzające do zrealizowania zadania,
– poprawnoĞü sformuáowanych wniosków o dziaáaniu systemu komputerowego.

3. Przykáad zadania praktycznego
JesteĞ pracownikiem firmy informatycznej Pogotowie Komputerowe. OtrzymaáeĞ zlecenie
usuniĊcia usterek systemu komputerowego oraz przygotowanie do uĪytkowania systemu
komputerowego. Komputer wykorzystywany jest w recepcji hotelu àadne miejsce. Zgáoszone usterki
oraz informacje o uĪytkowaniu systemu komputerowego, przekazane przez klienta, opisane
są w zaáączniku nr 1.
Opracuj projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usuniĊcia zgáoszonych usterek
systemu komputerowego oraz przygotowanie do uĪytkowania systemu komputerowego.
Wykonaj prace obejmujące lokalizacjĊ i usuniĊcie usterek systemu komputerowego oraz
przygotowanie do uĪytkowania systemu komputerowego.
SporządĨ dokumentacjĊ z wykonanych prac w postaci opisanych zrzutów z ekranu.
Opracuj wskazania dla uĪytkownika systemu komputerowego dotyczące bezpiecznego
korzystania z komputera podáączonego do Internetu.
Projekt realizacji prac powinien zawieraü:
1. Tytuá pracy egzaminacyjnej wynikający z treĞci zadania.
2. ZaáoĪenia wynikające z treĞci zadania i zaáączonej dokumentacji.
3. ListĊ prawdopodobnych przyczyn usterki systemu komputerowego na podstawie opisu
objawów.
4. Wykaz dziaáaĔ związanych ze zlokalizowaniem i usuniĊciem usterki systemu
komputerowego oraz przygotowaniem systemu komputerowego do uĪytkowania.
5. Wskazania dla uĪytkownika systemu komputerowego dotyczące bezpiecznego korzystania
z komputera podáączonego do Internetu.
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Dokumentacja z wykonania prac powinna zawieraü:
1. Rejestr kolejno wykonywanych czynnoĞci w postaci opisanych zrzutów z ekranu,
prezentujących wykonywane dziaáania w systemie, zmierzające do realizacji zadania.
Uwaga:
Zrzuty opisane numerem PESEL zapisz na pulpicie komputera w folderze opisanym równieĪ
numerem PESEL i poproĞ przewodniczącego zespoáu nadzorującego etap praktyczny
o wydrukowanie. Dla zapewnienia czytelnoĞci dokonanych zrzutów wklej je do dokumentu
Microsoft Word. Na jednej stronie o rozmiarze A4, orientacji pionowej, mają znajdowaü siĊ
dwa opisane zrzuty z ekranu, o szerokoĞci przynajmniej 14 cm.
Do wykonania zadania wykorzystaj:
Zaáącznik 1.

Opis objawów Ğwiadczących
i informacje o jego uĪytkowaniu

o

nieprawidáowym

dziaáaniu

komputera

Do opracowania projektu realizacji prac przygotowano biurko do pisania, a do realizacji zadania
przygotowano stanowisko komputerowe z odpowiednio przygotowanym komputerem, páyty CD
z: instalatorem systemu operacyjnego, instalatorem pakietu Office, programem antywirusowym,
aktualną bazą sygnatur wirusów, programem Acrobat Reader, sterownikami urządzeĔ wchodzących
w skáad serwisowanego komputera (páyta gáówna, karta sieciowa, graficzna, muzyczna) oraz
dokumentacja do BIOS SETUP komputera i monitora.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut.
Zaáącznik 1.
Opis objawów Ğwiadczących o nieprawidáowym dziaáaniu systemu komputerowego i
informacje o uĪytkowaniu systemu komputerowego.
Objawy:
1. Na komputerze wykorzystywanym w recepcji pracuje trzech pracowników: Anna Kowalska,
Agnieszka Nowak, Monika WiĞniewska. Wszyscy korzystają z jednego konta lokalnego
recepcja.
2. Jeden z pracowników hotelu, próbowaá utworzyü oddzielne konta dla recepcjonistek.
Niestety, nie udaáo mu siĊ tego zrobiü, co wiĊcej po jego dziaáaniach nie moĪna zalogowaü
siĊ do systemu na konto recepcja, ani na konta recepcjonistek. Przy próbie logowania pojawia
siĊ komunikat:
Zalogowanie w systemie nie byáo moĪliwe. SprawdĨ czy uĪywania przez Ciebie nazwa
uĪytkownika i hasáo są poprawne, a nastĊpnie wpisz hasáo ponownie.
W haĞle rozróĪniane są wielkie i maáe litery.
3. Na pulpicie konta recepcja znajdowaáy siĊ trzy pliki Lista goĞci 2009.doc, Lista goĞci styczeĔ
2009.doc, Lista goĞci luty 2009.doc, pliki te naleĪy odszukaü i zapisaü w folderze
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C:\wspólny. Do tego folderu mają mieü dostĊp wszystkie recepcjonistki z uprawnieniem
Modyfikacji.
4. NaleĪy zaáoĪyü trzy konta dla recepcjonistek o nazwach: akowalska, anowak, mwisniewska
z domyĞlnym hasáem start. Konta te mają mieü uprawnienia ograniczone do dziaáaĔ
uĪytkownika. Konto recepcja nie powinno istnieü w systemie.
5. Dodatkowo po zalogowaniu pojawiają siĊ okna z komunikatem informującym o báĊdzie
podczas áadowania pliku firewall.dll. NaleĪy usunąü ten problem.
Informacje dodatkowe przekazane przez klienta:
1. Na dysku zainstalowane jest oprogramowanie systemowe Windows (w wersji XP
Professional lub 7 Professional lub Vista Business – klient nie byá w stanie okreĞliü dokáadnie
wersji systemu) oraz oprogramowanie uĪytkowe – pakiet biurowy Microsoft Office.
2. Z komputera korzystają trzy recepcjonistki, do tej pory logowaáy siĊ na konto recepcja
z hasáem recepcja.
3. Lokalne konto Administrator chronione jest hasáem: qwertyuiop.
4. Na dysku komputera utworzona jest jedna partycja z systemem plików NTFS.
5. Na co dzieĔ komputer podáączony jest do Internetu, ale w chwili naprawy nie ma dostĊpu do
sieci, gdyĪ router zostaá odesáany do serwisu.
6. Na komputerze nie byá zainstalowany program antywirusowy.
7. Naprawa ma byü wykonana u klienta, bez reinstalacji systemu.

4. Komentarz do rozwiązania zadania wraz z kryteriami oceniania
Rozwiązanie zadania obejmuje:
1. Opracowanie projektu realizacji prac prowadzących do
– lokalizacji i usuniĊcia zgáoszonych usterek systemu komputerowego,
– przygotowania do uĪytkowania systemu komputerowego.
2. LokalizacjĊ i usuniĊcie usterki systemu komputerowego oraz przygotowanie do uĪytkowania
systemu komputerowego.
Ad. 1.
Projekt realizacji prac powinien mieü okreĞloną strukturĊ (budowĊ). Elementy struktury i ich
nazwy odnaleĨü moĪna w treĞci zadania po sformuáowaniu „Projekt realizacji prac powinien
zawieraü:”.
Są one nastĊpujące:
1. Tytuá pracy egzaminacyjnej wynikający z treĞci zadania.
2. ZaáoĪenia wynikające z treĞci zadania i zaáączonej dokumentacji.
3. ListĊ prawdopodobnych przyczyn usterki systemu komputerowego na podstawie opisu
objawów.
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4. Wykaz dziaáaĔ związanych ze zlokalizowaniem i usuniĊciem usterki systemu
komputerowego oraz przygotowaniem do uĪytkowania systemu komputerowego.
5. Wskazania dla uĪytkownika systemu komputerowego dotyczące bezpiecznego korzystania
z komputera podáączonego do Internetu.
Elementy wyĪej wymienione powinny teĪ wystĊpowaü w projekcie realizacji prac, np. jako
tytuáy lub podtytuáy rozdziaáów. ZawartoĞü merytoryczna projektu musi wynikaü z treĞci zadania.
Opracowanie projektu realizacji prac musi byü zatem poprzedzone wnikliwą, staranną analizą treĞci
zadania i zaáączników stanowiących jej uzupeánienie.
Projekt realizacji prac jest opracowaniem o charakterze twórczym w odniesieniu do formy
i sposobu. Informacje stanowiące treĞü merytoryczną projektu moĪna przedstawiü w dowolny
sposób, np. tekstu z elementami graficznymi (schematami, rysunkami, tabelami, itp.). Do
opracowania projektu lub jego elementów moĪna wykorzystaü komputer, który znajduje siĊ na
stanowisku egzaminacyjnym.
Projekt powinien byü przejrzysty, logicznie uporządkowany zarówno w swej strukturze, jak
i w sposobie oraz kolejnoĞci przedstawiania treĞci merytorycznych.
Kryteria oceniania projektu realizacji prac bĊdą uwzglĊdniaü:
– zgodnoĞü tytuáu z zakresem opracowania i wykonywanych prac,
– zgodnoĞü sformuáowanych zaáoĪeĔ do projektu w odniesieniu do treĞci zadania
i dokumentacji,
– zgodnoĞü sporządzonej listy prawdopodobnych przyczyn usterki systemu komputerowego
w odniesieniu do opisu objawów,
– poprawnoĞü opracowanego wykazu dziaáaĔ związanych ze zlokalizowaniem i usuniĊciem
usterki systemu komputerowego oraz przygotowaniem do uĪytkowania systemu
komputerowego, z uwzglĊdnieniem ich kolejnoĞci,
– poprawnoĞü sformuáowanych wskazaĔ dla uĪytkownika systemu, dotyczące bezpiecznego
korzystania z komputera podáączonego do Internetu
oraz
–
–
–
–

przejrzystoĞü struktury projektu,
logikĊ ukáadu przedstawianych treĞci,
poprawnoĞü merytoryczną i jĊzykową, wáaĞciwą dla zawodu,
formĊ i sposób przedstawienia treĞci w projekcie.

Ad. 2.
Lokalizacja i usuniĊcie usterki systemu komputerowego oraz przygotowanie do
uĪytkowania systemu komputerowego powinna byü wykonana z uwzglĊdnieniem dziaáaĔ
zaproponowanych w projekcie realizacji prac.

32

Etap praktyczny

Kryteria oceniania efektu wykonania bĊdą uwzglĊdniaü:
– poprawnoĞü wykonywanych czynnoĞci prowadzących do rozwiązania zadania
udokumentowanych w postaci opisanych zrzutów z ekranu, prezentujących wykonywane
dziaáania w systemie, zmierzające do zrealizowania zadania,
– sprawnoĞü dziaáania systemu komputerowego po wykonaniu prac.
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IV. ZAàĄCZNIKI
1. Standard wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu
Zawód: technik informatyk
symbol cyfrowy: 312[01]

Etap pisemny egzaminu obejmuje:
CzĊĞü I – zakres wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci wáaĞciwych dla kwalifikacji
w zawodzie
Absolwent powinien umieü:
1. Czytaü ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków,
szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególnoĞci:
1.1.
stosowaü pojĊcia, okreĞlenia i nazwy z zakresu informatycznych systemów
komputerowych;
1.2.
rozpoznawaü podzespoáy urządzeĔ techniki komputerowej na podstawie symboli
graficznych, oznaczeĔ, parametrów i wyglądu;
1.3.
rozpoznawaü symbole graficzne algorytmów przedstawionych w postaci schematów
blokowych;
1.4.
rozpoznawaü rozkazy i instrukcje stosowane w jĊzykach programowania strukturalnego
i obiektowego;
1.5.
okreĞlaü funkcje podzespoáów urządzeĔ techniki komputerowej na podstawie schematów
blokowych;
1.6.
rozróĪniaü sformuáowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej
informatycznych systemów komputerowych;
1.7.
interpretowaü parametry katalogowe urządzeĔ techniki komputerowej.
2. Przetwarzaü dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoĞci:
2.1.
analizowaü algorytmy przedstawione w postaci schematów blokowych, listy kroków lub
drzew decyzyjnych;
2.2.
analizowaü programy (strukturĊ danych oraz algorytmy);
2.3.
stosowaü narzĊdzia informatyczne do zbierania, porządkowania, przetwarzania
i prezentowania danych;
2.4.
stosowaü zasady programowania strukturalnego i obiektowego;
2.5.
zamieniaü dane w systemach informatycznych z postaci dziesiĊtnej na dwójkową oraz
szesnastkową i odwrotnie;
2.6.
analizowaü pracĊ systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych w wyniku
przeprowadzonych testów;
2.7.
dobieraü urządzenia techniki komputerowej do okreĞlonych warunków technicznych;
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2.8.
stosowaü zasady instalowania i eksploatowania systemów operacyjnych;
2.9.
stosowaü zasady administrowania siecią lokalną;
2.10. stosowaü zasady podáączania sieci lokalnej do Internetu;
2.11. stosowaü zasady ochrony antywirusowej systemów komputerowych.
3. Bezpiecznie wykonywaü zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeĔstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska, a w szczególnoĞci:
3.1.
stosowaü przepisy i zasady bezpieczeĔstwa i higieny pracy, przepisy ochrony
przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska podczas uruchamiania i eksploatacji
systemów komputerowych;
3.2.
przewidywaü zagroĪenia wystĊpujące podczas uruchamiania i eksploatacji systemów
komputerowych;
3.3.
organizowaü stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4.
dobieraü Ğrodki ochrony indywidualnej podczas uruchamiania i eksploatacji systemów
komputerowych;
3.5.
rozróĪniaü Ğrodki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzĊdzi i urządzeĔ zasilanych
energią elektryczną;
3.6.
stosowaü zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas uruchamiania
i eksploatacji systemów komputerowych oraz prac z wykorzystaniem narzĊdzi i urządzeĔ
zasilanych energią elektryczną.

CzĊĞü II – zakres wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci związanych z zatrudnieniem
i dziaáalnoĞcią gospodarczą
Absolwent powinien umieü:
1. Czytaü ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel,
wykresów, a w szczególnoĞci:
1.1.
rozróĪniaü podstawowe pojĊcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz
prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie dziaáalnoĞci gospodarczej;
1.2.
rozróĪniaü dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
dziaáalnoĞci gospodarczej;
1.3.
identyfikowaü i analizowaü informacje dotyczące wymagaĔ i uprawnieĔ pracownika,
pracodawcy, bezrobotnego i klienta.
2. Przetwarzaü dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoĞci:
2.1.
analizowaü informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej;
2.2.
sporządzaü dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej;
2.3.
rozróĪniaü skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
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Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okreĞlonego zadania egzaminacyjnego
wynikającego z zadania o treĞci ogólnej – opracowanie projektu realizacji i wykonanie
okreĞlonych prac z zakresu diagnozowania i usuwania przyczyn nieprawidáowego dziaáania
systemu komputerowego oraz administrowania systemami komputerowymi w okreĞlonych
warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji.
Absolwent powinien umieü:
1. Ustalaü przyczyny nieprawidáowego dziaáania systemu komputerowego oraz sporządzaü
harmonogram prac związanych z diagnozowaniem i usuniĊciem przyczyn nieprawidáowoĞci
pracy systemu.
2. Wykorzystywaü funkcjĊ autodiagnozy systemu komputerowego oraz analizowaü
dokumentacjĊ sprzĊtową lub programową w celu zdiagnozowania przyczyn
nieprawidáowoĞci pracy systemu.
3. Dobieraü i wykorzystywaü oprogramowanie diagnostyczne w przypadku, gdy wbudowane
narzĊdzia diagnostyczne nie pozwalają jednoznacznie ustaliü przyczyny powstaáej
nieprawidáowoĞci.
4. Usuwaü przyczyny nieprawidáowoĞci w pracy sprzĊtu komputerowego lub oprogramowania
w sposób bezpieczny, bezinwazyjny i kompleksowy dla systemu komputerowego.
5. Przywracaü sprawnoĞü systemu komputerowego i odzyskiwaü dane uĪytkownika oraz
zabezpieczaü system przed wystąpieniem nieprawidáowoĞci.
6. Sprawdzaü poprawnoĞü dziaáania systemu komputerowego z wykorzystaniem narzĊdzi
diagnostycznych oraz formuáowaü wnioski o poprawnoĞci dziaáania systemu
komputerowego.
7. Opracowywaü wskazania do uĪytkowania systemu komputerowego po przywróceniu jego
sprawnoĞci.
8. Administrowaü systemami komputerowymi.
NiezbĊdne wyposaĪenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego:
Stanowisko komputerowe: komputer podáączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa.
Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji),
pakiety antywirusowe i diagnostyczne, pakiety z aktualizacją systemu operacyjnego. Stóá monterski
z doprowadzonym zasilaniem, wyposaĪony w zabezpieczenie przeciwporaĪeniowe z widocznym
ogólnodostĊpnym wyáącznikiem awaryjnym. Komputer podáączony do przeáącznika Ethernet
z zablokowanym dostĊpem do sieci lokalnej i Internetu z uszkodzonym podzespoáem lub
oprogramowaniem. NarzĊdzia do demontaĪu i montaĪu komputera. Pojemnik na odpady. ĝrodki
ochrony indywidualnej. Apteczka.
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2. Przykáad karty odpowiedzi do etapu pisemnego
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