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Przedmiotowy system oceniania 

i wymagania edukacyjne 

dla przedmiotów zawodowych 

w zawodzie technik informatyk 

podstawa programowa 312[01] i 351203 



Zasady ogólne 
 

Zasady oceniania 

1. System oceniania z przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk został 
opracowany w oparciu o następujące dokumenty:  

a) aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, 

b) Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich, 

c) Podstawy programowe nauczania dla zawodu technik informatyk oznaczone numerami 
312[01] oraz 351203. 

2. Ocenie podlegają:  

a) ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć, 

b) odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, 

c) jakość pracy i aktywność na lekcji, 

d) współpraca w grupie, 

e) prace domowe, 

f) prace nieobowiązkowe, wykonywane samodzielnie przez ucznia w celu poszerzenia 
wiadomości i umiejętności, 

h) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych. 

3. Obecność ucznia podczas sprawdzianu jest obowiązkowa. Każda nieobecność winna być 
usprawiedliwiona niezwłocznie i w sposób nie budzący wątpliwości. Nieusprawiedliwiona 
nieobecność jest równoznaczna z niezaliczeniem pracy i wystawieniem za nią oceny 
niedostatecznej (bez możliwości poprawy). Uczeń nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych ma 
obowiązek napisania zaległej pracy w terminie ustalonym przez nauczyciela (do 2 tygodni). 

4. Uczeń jest zobowiązany do poprawy niezaliczonego sprawdzianu na ocenę pozytywną w 
terminie nieprzekraczającym dwa tygodnie od dnia powiadomienia klasy o wynikach (z 
uwzględnieniem wypadków losowych) w czasie ustalonym przez nauczyciela. 

5. Uczeń, który otrzymał pozytywną ocenę sprawdzianu ma prawo jej poprawy w terminie 
nieprzekraczającym dwa tygodnie od dnia powiadomienia klasy o wynikach w czasie ustalonym 
przez nauczyciela. Ocena otrzymana z poprawy (bez względu na jej wysokość) jest 
uwzględniana podczas wystawienia oceny semestralnej i końcoworocznej. 

6. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do zajęć lekcyjnych oraz przynosić na nie wskazane 
przez nauczyciela podręczniki i przybory. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez 
podawania przyczyny (nie może to być sprawdzian) raz w ciągu semestru. 

7. Minimalną liczbę ocen cząstkowych wystawionych uczniowi w ciągu semestru ustala się jako 
o jeden większą od liczby godzin tygodniowego wymiaru zajęć (z wyjątkiem wypadków 
losowych). Ocenianie odbywa się rytmicznie podczas całego roku szkolnego i obejmuje 
zróżnicowane sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów. 

8. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniowie otrzymują do wglądu nie później niż dwa 
tygodnie po terminie pracy (z wyjątkiem wypadków losowych). Prace pisemne po sprawdzeniu 
przechowywane są przez nauczyciela w szkole do zakończenia roku szkolnego i mogą być 
udostępnione do wglądu na miejscu uczniowi i jego rodzicom (opiekunom). 

9. Ocenę pracy pisemnej oraz sprawdzianu praktycznego ustala się według zdobytej przez 
ucznia liczby punktów. Dobór zadań oraz ich punktacja powinny odpowiadać ustalonym 



kryteriom ocen. Odpowiednio stosuje się kryteria do oceny odpowiedzi ustnej. Ocena 
aktywności ucznia powinna odzwierciedlać stopień zaangażowania w naukę przedmiotu. 

10. Ustala się następujące progi ocen dla sprawdzianów pisemnych i praktycznych: 

Ocena Skala procentowa 

bardzo dobry powyżej 90% 

dobry 76% – 90% 

dostateczny 56% – 75% 

dopuszczający 40% – 55% 

niedostateczny poniżej 40% 

11. Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych dla nich ocenach semestralnych i rocznych 
z odpowiednim wyprzedzeniem (w przypadku oceny niedostatecznej są to 4 tygodnie) przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

12. Uczeń, którego liczba ocen niedostatecznych, w chwili ogłoszenia informacji o zagrożeniu 
semestralną lub końcoworoczną oceną niedostateczna jest większa niż 3/4 wszystkich 
wystawionych ocen, nie ma prawa do ich poprawy. 

13. Ocenę semestralną i roczną ustala się w oparciu o uzyskane przez ucznia oceny cząstkowe. 
Ocena semestralna i roczna nie może być wyliczona jako średnia arytmetyczna ocen 
cząstkowych. Oceny ze sprawdzianów pisemnych i praktycznych traktowane są jako oceny 
podsumowujące wiadomości i umiejętności ucznia i mają większy wpływ na ocenę końcową niż 
pozostałe. Ocena semestralna i roczna uwzględnia ponadto zaangażowanie ucznia w naukę 
przedmiotu, czynne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i przyrost jego wiadomości i 
umiejętności. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny rocznej jest uzyskanie pozytywnych ocen 
z obu semestrów roku szkolnego. 

14. Uczeń, któremu wystawiono roczną ocenę niedostateczną i któremu przysługuje prawo do 
zdawania egzaminu poprawkowego zostaje poinformowany przez nauczyciela o zakresie 
materiału przewidzianego na egzamin poprawkowy. 

 

Kryteria ocen 

1. Ustala się następujące kryteria ocen: 

a) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności przekraczające 
kryterium oceny bardzo dobry na danym poziomie nauczania oraz samodzielnie rozwiązuje 
problemy teoretyczne i praktyczne wykraczające poza realizowany materiał programowy lub 
osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych; 

b) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiadomości i umiejętności 
przewidziane w realizowanym materiale programowym i samodzielnie rozwiązuje problemy 
teoretyczne i praktyczne o zróżnicowanym stopniu trudności; 

c) ocenę dobry otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności prze-
widziane w realizowanym materiale programowym i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy 
teoretyczne i praktyczne; 

d) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności 
przewidziane w realizowanym materiale programowym i samodzielnie rozwiązuje typowe 
problemy praktyczne o niewielkim stopniu trudności; 

e) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który pomimo braków w opanowaniu wiadomości i 
umiejętności przewidzianych w realizowanym materiale programowym jest w stanie rozwiązać 
elementarne problemy praktyczne (także z pomocą nauczyciela); 



f) ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, którego braki w opanowaniu wiadomości i 
umiejętności przewidzianych w realizowanym materiale programowym uniemożliwiają mu 
dalszą naukę przedmiotu i który nie jest w stanie rozwiązać elementarnych problemów 
praktycznych (nawet z pomocą nauczyciela). 

2. Powyższe kryteria ocen stosuje się odpowiednio do specyfiki danego przedmiotu. 

 

Indywidualizacja procesu oceniania dla uczniów ze stwierdzonymi dysfunkcjami i mającymi 
trudności w nauce 

1. Nauczyciel dostosowuje metody pracy do dysfunkcji ucznia i zaleceń poradni pedagogiczno-
psychologicznej. Nauczyciel, dostosowujący wymagania pod względem form pomocy, ocenia 
ucznia według kryteriów obowiązujących i ogólnodostępnych. 

2. Metody pracy w czasie zajęć lekcyjnych: 

a) wolniejsze tempo pracy ( mniej zadań do wykonania lub wydłużony czas),  

b) uwzględnianie poprawności toku rozumowania, a nie tylko prawidłowości wyniku 
końcowego – możliwość weryfikacji w odpowiedzi ustnej zadań wykonanych pisemnie, 

c) możliwość wyboru formy sprawdzania wiadomości (forma pisemna/wypowiedź ustna), 

d) stopniowanie trudności – unikanie pytań problemowych, zadawanie jasno sprecyzowanych 
pytań, 

e) pomoc przy odpowiedzi – zadawanie większej ilości dodatkowych, pomocniczych pytań 

f) wydłużanie czasu na udzielenie odpowiedzi 

g) zachęcanie do poprawy zadań, aż do uzyskania sukcesu, 

h) posługiwanie się zadaniami testowymi, rysunkami i schematami procesów zamiast formy 
opisowej, 

i) częste sprawdzanie wiadomości dla krótszych partii materiału. 

3. Metody pracy poza zajęciami lekcyjnymi: 

a) udostępnianie materiałów pomocniczych do pracy w domu i na dodatkowych zajęciach, 

b) umożliwianie wykonania obszernych zadań w domu, 

c) informowane ucznia na lekcji, o czym będzie traktować temat następnych zajęć (żeby mógł w 
domu przeczytać tekst z podręcznika i aktywnie uczestniczyć w lekcji). 

4. Zadania domowe: 

a) umożliwianie wykonywania zadań i zagadnień, które ucznia interesują 

b) dodatkowe zadania domowe umożliwiające utrwalenie wiadomości. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Przedmiotowy system oceniania podlega ewaluacji na zakończenie roku szkolnego stosownie 
do zmieniających się przepisów. 



Lista przedmiotów w zawodzie technik informatyk 

 

Podstawa programowa 312[01] 

Język obcy zawodowy 

Multimedia i grafika komputerowa 

Oprogramowanie biurowe 

Praktyka zawodowa 

Programowanie strukturalne i obiektowe 

Systemy operacyjne i sieci komputerowe 

Urządzenia techniki komputerowej  

Zajęcia specjalizacyjne 

 

Podstawa programowa 351203 

Język obcy zawodowy 

Prowadzenie działalności gospodarczej 

Systemy operacyjne (obowiązujący od 2012) 

Pracownia systemów operacyjnych (obowiązujący od 2012) 

Systemy operacyjne (obowiązujący od 2013) 

Sieci komputerowe 

Pracownia sieci komputerowych 

Urządzenia techniki komputerowej 

Pracownia urządzeń techniki komputerowej 

Programowanie aplikacji internetowych 

Pracownia aplikacji internetowych 

Bazy danych 

Pracownia baz danych (obowiązujący od 2013) 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
język obcy zawodowy (312[01]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- posłużyć się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po 
angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu, 
- posłużyć się językiem angielskim  zakresie wykonywanych zadań, 
- sformułować samodzielnie dłuższe wypowiedzi zarówno ustne, jak i pisemne, 
- skorzystać z dwujęzycznych słownikow: ogólnych, technicznych i komputerowych oraz ze 
słownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego na płycie CD-ROM, 
- skorzystać ze słownika anglojęzycznego, 
- przeczytać ze zrozumieniem i przetłumaczyć anglojęzyczną literaturę i prasę z zakresu 
informatyki oraz teksty ogólne elektroniczne i techniczne, 
- wykorzystać programy multimedialne wspomagające naukę, 
- przeczytać ze zrozumieniem i przetłumaczyć anglojęzyczną dokumentacje techniczną sprzętu 
i oprogramowania oraz instrukcje obsługi programów użytkowych typu. Word, Excell, Access, 
Power Point; Corel, Photo Shop, 
- rozróżnić angielskie nazwy części komputera i podzespołów, 
- opisać w języku angielskim, ustnie i pisemnie, skład i ogólną budowę komputera, części 
komputerowe oraz urządzenia peryferyjne, 
- zainstalować i wykorzystać oprogramowanie napisane w języku angielskim, 
- rozróżnić komendy i polecenia wydawane przez komputer podczas obsługi sprzętu i 
oprogramowania, 
- przeprowadzić w języku angielskim korespondencje z firmami, instytucjami i osobami 
prywatnymi w sprawie systemów komputerowych, nowości na rynku informatycznym, 
programów i innych związanych z zawodem technika informatyka, przy użyciu poczty 
tradycyjnej i elektronicznej, 
- dokonać syntezy tekstów usłyszanych i przeczytanych, 
- przetworzyć przeczytane lub usłyszane informacje i zredagować notatkę w języku angielskim 
i polskim, 
- skorzystać z anglojęzycznych zasobów Internetu związanych z tematyką zawodową 
(poprawnie wpisać do przeglądarki, wyszuka, przeczytać i przetłumaczyć hasła dotyczące 
informatyki i komputerów), 
- przetłumaczyć, z zachowaniem zasad angielskiej gramatyki i ortografii, informatyczne teksty 
napisane w języku polskim, 
- napisać oprogramowanie w języku angielskim, 
- poprowadzić rozmowę bezpośrednio w języku angielskim, 
- porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólnotechniczne i 
terminologię zawodową, 
- wydać instrukcje i polecenia w języku angielskim, 
- uzyskać i przekazać, w drodze konwersacji telefonicznej, informacje na temat obsługi i 
serwisu sprzętu komputerowego, 
- posłużyć się słownictwem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
- zaprezentować w języku angielskim własne kwalifikacje podczas poszukiwania pracy, 
- skorzystać z anglojęzycznych źródeł informacji w celu doskonalenia się i aktualizowania 
wiedzy zawodowej. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
multimedia i grafika komputerowa (312[01]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zastosować oprogramowanie multimedialne, 
- rozróżnić pliki multimedialne, 
- zapisać i odtworzyć pliki dźwiękowe, 
- przeprowadzić konwersję między różnymi formatami dźwięku, 
- zastosować cyfrową obróbkę dźwięku, 
- zastosować filtry korygujące i wzbogacające dźwięk, 
- zastosować bazy gotowych efektów dźwiękowych, 
- nagrać głos i specjalne efekty dźwiękowe, 
- przetworzyć scenariusz w ścieżkę dźwiękową, 
- przeprowadzić edycję, miksowanie i montaż dźwięku, 
- zaprojektować grafikę rastrową 
- dobrać parametry grafiki i format plików graficznych, 
- zmienić atrybuty, zmodyfikować i przekształcić obiekty graficzne, 
- wykorzystać narzędzia retuszerskie, 
- zaimportować i wyeksportować grafikę, 
- wykonać przekształcenia i transformacje obiektów graficznych, 
- dokonać edycji węzłów, krzywych i konturów obiektów graficznych, 
- wypełnienie kolorem, teksturą obiekty graficzne, 
- pogrupować elementy graficzne, 
- ~ zaprojektować grafikę przeznaczoną na strony internetowe, 
- zaplanować animacje, zaprojektować scenariusze animacji, 
- zaprojektować i naszkicować animacje postaci, 
- zaprojektować tło, ruch tła i kamery, 
- zaimportować pliki wideo, zastosować rotoskopię, 
- zaprojektować animację do Internetu i na wideo, 
- zaprojektować prezentację multimedialną, 
- zastosować obiektowe języki skryptowe do obsługi zdarzeń i obiektów animacji, 
- zapisać obraz wideo na płytach CD i DVD i odtworzyć go, 
- zastosować kompresję obrazu i konwersję formatu plików wideo, 
- przetworzyć komputerowo i dokonać edycji filmu wideo, 
- zastosować filtry, przejścia i efekty specjalne, 
- dokonać montażu sekwencji obrazu wideo, 
- dołączyć podkład dźwiękowy do obrazu wideo, 
- dołączyć tekst do obrazu wideo, 
- wykonać zadania współpracując w zespole, 
- posłużyć się terminologią i literaturą zawodową w języku angielskim. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
oprogramowanie biurowe (312[01]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zastosować zasady bezpiecznej pracy z komputerem, 
- skonfigurować potrzebne oprogramowanie, 
- dobrać parametry: czcionki, akapitu, strony, sekcji, dokumentu, 
- zaprojektować, zmodyfikować i zastosować style, 
- zaimportować i wyeksportować dokumenty w różnych formatach, 
- zastosować mechanizmy OLE, 
- zastosować: tabele,  ramki, wykresy, elementy graficzne i edytor równań w dokumentach 
tekstowych, 
- wydrukować dokumenty, koperty i etykiety, 
- posłużyć się automatyczną korektą błędów i słownikiem synonimów, 
- zastosować nagłówki, stopki, przypisy i komentarze, 
- zastosować programy OCR, 
- posłużyć się korespondencją seryjną, 
- zastosować urządzenia wykorzystywane w pracy biurowej 
- wyjaśnić podstawowe hasła i pojęcia występujące w sieci Internet, 
- posłużyć się pocztą elektroniczną oraz zasobami sieci Internet, 
- wprowadzić tekst, liczby, daty i czas do arkusza kalkulacyjnego, 
- dokonać edycji i sformatować zawartość arkusza, skoroszytu, 
- zastosować różne rodzaje adresowania komórek, 
- zastosować formuły i funkcje do obliczeń, 
- zastosować połączenia pomiędzy arkuszami i skoroszytami, 
- narysować obiekty graficzne na arkuszach i dokonać ich edycji, 
- przedstawić wyniki obliczeń w postaci graficznej, 
- posortować, pogrupować i przefiltrować dane, 
- zaprogramować makroinstrukcje do automatyzacji działania arkusza, 
- zabezpieczyć dane w arkuszach, 
- zarządzić kontaktami, informacjami i przydzielić im priorytety, 
- zaplanować zadania przy użyciu kalendarza, 
- zaprojektować bazy danych i utworzyć tabele danych, 
- określić relacje między tabelami, połączyć tabele zewnętrzne, 
- dołączyć, usunąć rekordy i dokonać ich edycji, 
- wyszukać, posortować, pogrupować i przefiltrować rekordy, 
- zaprojektować zapytania, formularze, raporty, 
- zaprojektować elementy sterujące, 
- zastosować wyrażenia w zapytaniach, formularzach, raportach, 
- zaplanować i zastosować makra oraz polecenia języka SQL, 
- zaprojektować parametry wydruku formularzy, raportów, 
- zastosować ochronę baz danych, 
- zaplanować prezentacje i skorzystać z szablonów, 
- dołączyć do prezentacji slajdy i dokonać edycji zawartości slajdu, 
- zmodyfikować w prezentacji wykresy, diagramy i obiekty graficzne, 
- zastosować animację tekstu, rysunku i przejść między slajdami, 
- sporządzić dokumenty w języku angielskim, 
- wyjaśnić informacje w języku angielskim przekazywane przez komputer w poczcie 
elektronicznej i sieci Internet, 
- posłużyć się informacją z różnych źródeł w języku angielskim. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
praktyka zawodowa (312[01]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- scharakteryzować strukturę organizacyjną sekcji informatycznej w firmie, 
- rozróżnić rodzaje działalności prowadzonej w firmie, 
- zorganizować własne stanowisko pracy w zakresie przetwarzania informacji, 
- dobrać konfiguracje sprzętu i oprogramowania komputerowego do różnych zastosowań, 
- przetestować: i zdiagnozować: sprzęt komputerowy, 
- rozbudować i unowocześnić zestaw komputerowy poprzez wymianę elementów, 
- posłużyć się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, 
- zebrać dane dla systemów przetwarzania informacji, 
- posłużyć się programami użytkowymi w celu graficznego przedstawienia danych, 
- zorganizować i wykonać prace w zakresie usług informatycznych dla użytkowników i 
zleceniodawców, 
- obsłużyć lokalne sieci komputerowe, 
- zaprojektować: proste bazy danych na użytek przedsiębiorstwa, 
- posłużyć się bazami danych i systemami przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie, 
- skorzystać: z zasobów sieci Internet i poczty elektronicznej, 
- posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim. 
- - przetłumaczyć teksty w języku. angielskim przekazywane przez komputer w poczcie 
elektronicznej i sieci Internet, 
- skorzystać: z instrukcji obsługi programów w języku angielskim. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
programowanie strukturalne i obiektowe (312[01]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zastosować zasady bezpiecznej pracy z komputerem, 
- scharakteryzować budowę i zasadę działania programu komputerowego, 
- wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z programowaniem, 
- zastosować podstawowe algorytmy i sposoby ich zapisu, 
- posłużyć się edytorem, kompilatorem, debugerem oraz dokumentacją języka 

programowania, 
- zastosować czytelny styl programowania i opracować dokumentację programu, 
- zlokalizować i usunąć błędy w programach, przetestować programy, 
- zastosować podstawowe typy danych, stałe, zmienne i funkcje, 
- zaprojektować wyrażenia z operatorami arytmetycznymi, logicznymi oraz relacji, 
- zastosować w programach instrukcje: proste, złożone, sterujące oraz iteracyjne, 
- posłużyć się podprogramami: własnymi i standardowymi z biblioteki, 
- zaplanować podział zadania/problemu na moduły, 
- zastosować strukturalne typy danych: tablice, pliki, zbiory, rekordy, 
- posłużyć się wskaźnikami do budowy dynamicznych struktur danych: stosów, kolejek, list, 

drzew, grafów, 
- wykorzystać w programach dźwięki, grafikę, animacje, 
- zaprojektować programy współpracujące z systemem operacyjnym, 
- zaprojektować programy odporne na błędne dane, 
- wyjaśnić różnice pomiędzy programowaniem strukturalnym i obiektowym, 
- scharakteryzować pojęcia dotyczące programowania obiektowego: obiekt, klasa, metoda, 

atrybut, 
- zastosować podstawowe konstrukcje języka obiektowego, 
- zaprojektować klasy i moduły, zastosować hermetyzacje, 
- posłużyć się konstruktorem i destruktorem, 
- zastosować dziedziczenie, funkcje wirtualne, zaprzyjaźnione, operatorowe, 
- zaprojektować aplikację typu SDI oraz MDI, 
- zaprojektować program o charakterze obliczeniowym, graficznym, 
- zaprojektować aplikacje sieciowe, bazodanowe, 
- wyjaśnić przeznaczenie i właściwości apletów, 
- zaprojektować aplikacje współbieżne, wielowątkowe, 
- wykonać złożony system informatyczny pracując w zespole, 
- zmodyfikować kod źródłowy zapisany w języku programowania, 
- zaprojektować programy dla różnych środowisk, w szczególności Windows, Linux/Unix, 
- skorzystać z informacji na temat programowania, zgromadzonych w sieci Internet oraz w 

innych źródłach, 
- posłużyć się angielską terminologią dotyczącą tematyki zawodowej. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
systemy operacyjne i sieci komputerowe (312[01]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zastosować zasady bezpiecznej pracy z komputerem, 
- posłużyć się systemem MS Windows, 
- utworzyć nowe obiekty, nowe dokumenty w środowisku Windows, 
- skopiować, przenieść, zmienić nazwy obiektów, 
- wydrukować dane, 
- skonfigurować urządzenia i środowisko pracy w systemie Windows, 
- zinterpretować i zmodyfikować zawartość Rejestru, 
- utworzyć i skonfigurować profile użytkownika, 
- wyjaśnić rolę pamięci wirtualnej i pliku wymiany w systemie Windows, 
- określić strukturę dysku, 
- przygotować nośniki informacji do zapisu, 
- posłużyć się programami obsługi dysku, 
- zastosować aplikacje i polecenia DOS, 
- zainstalować system Windows, 
- zainstalować i skonfigurować nowy sprzęt, 
- scharakteryzować protokół TCP/IP, 
- przesłać informacje i dane w sieciach, 
- skonfigurować system Windows do współpracy z różnymi sieciami komputerowymi, 
- scharakteryzować systemy wielodostępne Unix/Linux, 
- wyjaśnić cechy systemu Unix/Linux, 
- zastosować polecenia powłoki systemu Unix/Linux, 
- posłużyć się środowiskiem graficznym systemu Unix/Linux, 
- wyjaśnić przebieg instalacji systemu Unix/Linux, 
- skonfigurować połączenia sieciowe systemu Unix/Linux, 
- zastosować programy użytkowe systemu Unix/Linux, 
- wykonać zadania administracyjne w systemie Unix/Linux, 
- scharakteryzować sieci LAN i WAN, 
- scharakteryzować topologie, protokoły i typowe usługi sieciowe, 
- określić podstawowe składniki sieci, 
- wyjaśnić zasady działania różnych technologii sieciowych, 
- zastosować urządzenia do rozbudowy sieci, 
- posłużyć się pocztą elektroniczną i zasobami sieci Internet, 
- wyjaśnić zasadę działania sieci World Wide Web, 
- wykonać zadania administracyjne na serwerze i sieci lokalnej, 
- posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim, 
- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
urządzenia techniki komputerowej (312[01]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zastosować zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami techniki komputerowej, 
- posłużyć się binarnym systemem liczenia, 
- wyjaśnić przeznaczenie podstawowych układów cyfrowych, 
- wyjaśnić modułową budowę komputera i zasady współpracy poszczególnych urządzeń, 
- scharakteryzować standardy procesorów stosowanych do budowy komputerów oraz 

omówić ich podstawowe parametry, 
- scharakteryzować przeznaczenie i parametry złącz montowanych na płytach głównych, 
- wyjaśnić organizację i zarządzanie pamięcią operacyjną komputera, 
- określić funkcje chipsetów płyt głównych, 
- scharakteryzować standardy płyt głównych oraz dobrać odpowiedni model do procesora 

uwzględniając przeznaczenie komputera, 
- wyjaśnić zasadę pracy karty dźwiękowej, 
- scharakteryzować zasady zapisu i odczytu informacji na nośnikach magnetycznych i 

optycznych, 
- określić fizyczną budowę napędów dysków elastycznych, dysków twardych i optycznych, 
- wyjaśnić zasadę tworzenia obrazów na monitorach CRT oraz wyświetlaczach LCD, 
- scharakteryzować karty graficzne oraz ich dodatkowe funkcje, 
- scharakteryzować przeznaczenie interfejsów urządzeń peryferyjnych, 
- wyjaśnić zasadę działania klawiatury i urządzeń wskazujących, 
- scharakteryzować budowę i zasadę działania drukarek: atramentowych, igłowych i 

laserowych, 
- dobrać odpowiedni typ drukarki do charakteru wydruków, 
- scharakteryzować budowę i zasadę działania skanera, 
- scharakteryzować działanie modemów oraz zasadę transmisji danych przez kanał 

telefoniczny, 
- scharakteryzować budowę karty sieciowej oraz jej zadania, 
- scharakteryzować topologie i zaprojektować sieć komputerową, 
- scharakteryzować dodatkowe urządzenia wykorzystywane przy rozbudowie sieci 

komputerowych, 
- zinterpretować parametry katalogowe podzespołów komputerowych, 
- posłużyć się oprogramowaniem diagnostycznym i narzędziowym, 
- posłużyć się instrukcjami dołączanymi do urządzeń, 
- posłużyć się angielską terminologią zawodową, 
- przetłumaczyć angielskie teksty dotyczące problematyki zawodowej. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
zajęcia specjalizacyjne – aplikacje internetowe (312[01]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zastosować przepisy prawa autorskiego, 
- zainstalować, skonfigurować oraz zastosować oprogramowanie zorientowane na pracę w 
sieci Internet, 
- zaprojektować dokumenty hipertekstowe i witryny WWW, 
- zastosować różne standardy kodowania znaków, 
- sformatować tekst, akapity, nagłówki, listy na stronach WWW, 
- zastosować hiperłącza, 
- umieścić na stronie grafikę, animacje i dźwięk, 
- zastosować tabele i ramki do prezentacji danych oraz rozmieszczenia elementów na stronie 
WWW, 
- zastosować arkusze stylów, 
- zaprojektować formularze do wprowadzania danych do aplikacji; 
- dołączyć do strony internetowej aplety Javy, 
- zastosować wybrany język skryptowy po stronie przeglądarki, 
- zastosować pliki, tablice i napisy w wybranym języku programowania, 
- zaprezentować wyniki działania aplikacji internetowej na wykresach, 
- zastosować techniki programowania w architekturze klient - serwer, 
- zaprojektować internetowe bazy danych, 
- połączyć się z bazą danych i wysłać zapytania ze strony WWW, 
- przedstawić zagrożenia bezpieczeństwa internetowych baz danych, 
- zastosować różne metody zabezpieczania informacji przechowywanej na serwerach 
internetowych, 
- wykorzystać metody uwierzytelniania oraz opracować własne metody, 
- zaprojektować aplikację internetową i umieścić ją na serwerze, 
- opracować dokumentację projektu, 
- dokonać optymalizacji działania aplikacji internetowych, 
- rozróżnić podstawowe hasła i pojęcia występujące w sieci Internet, 
- wyjaśnić podstawowe pojęcia i mechanizmy gospodarki rynkowej, 
- dokonać wyboru formy organizacyjno-prawnej tworzonego przedsiębiorstwa, 
- zastosować procedury związane z podejmowaniem działalności gospodarczej, 
- sporządzić dokumenty niezbędne do podjęcia działalności gospodarczej i zorganizować 
własną firmę, 
- sporządzić dokumenty księgowe (faktura, weksel, czek, przelew), 
- sporządzić umowy stosowane w działalności gospodarczej, 
- sporządzić deklaracje podatkowe, ubezpieczeniowe i rozliczeniowe, 
- skalkulować cenę wytworzonych produktów i usług, 
- zastosować Kodeks Pracy i obowiązujące przepisy prawa, 
- zinterpretować teksty pisane w języku angielskim, otrzymane w poczcie elektronicznej lub 
publikowane w sieci Internet. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
język obcy zawodowy (351203) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- posłużyć się poprawnie kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi z użyciem specjalistycznego 
słownictwa stosowanego w branży informatycznej, 
- obsłużyć klienta w języku angielskim zgodnie z jego oczekiwaniami, 
- przeczytać i prawidłowo przetłumaczyć ofertę handlową dotyczącą informatycznych 
systemów komputerowych, 
- prawidłowo zredagować w języku angielskim korespondencję wysyłaną za pomocą poczty 
elektronicznej, 
- zaplanować poprawnie przeprowadzoną rozmowę kontrahencką w języku angielskim 
zawodowym z uwzględnieniem wypowiedzi projektanta-wykonawcy oraz kontrahenta, 
- przeprowadzi rozmowę kontrahencką z klientem w języku angielskim z uwzględnieniem 
rodzaju proponowanych usług, 
- zastosować w prawidłowy sposób zwroty grzecznościowe w rozmowach kontrahenckich, 
- posłużyć się językiem angielskim w zakresie wspomagającym wykonywane zadań 
zawodowych technika informatyka z zastosowaniem poprawnej terminologii, 
- zinterpretować poprawnie typowe pytania stawiane przez klientów w języku angielskim, 
- wydać polecenia w języku angielskim dotyczące realizacji prac zawodowych zgodnie z 
zasadami gramatyki, 
- zastosować zwroty grzecznościowe w języku angielskim zgodnie z zasadami, 
- negocjować warunki zakupu określonego sprzętu w języku angielskim zgodnie z zasadami 
gramatyki i z wykorzystaniem odpowiedniej terminologii, 
- opracować w języku angielskim porozumienie o współpracy z kontrahentem zgodnie z 
zasadami gramatyki, 
- przetłumaczyć na język angielski z zachowaniem podstawowych zasad gramatyki i ortografii, 
teksty zawodowe napisane w języku polskim, 
- sporządzić notatkę na temat wysłuchanego tekstu P C, 
- przeczytać i przetłumaczyć anglojęzyczną korespondencję dotycząca zamawianej usługi, 
- przeczytać i przetłumaczyć anglojęzyczne instrukcje dotyczące zasad obsługi urządzeń 
informatycznych, 
- zredagować notatkę w języku angielskim z tekstu zawodowego słuchanego i czytanego, 
- odczytać informacje zamieszczone w dokumentacji technicznej i instrukcjach obsługi w 
języku angielskim, 
- porozumieć się z uczestnikami procesu pracy w języku angielskim wykorzystując słownictwo 
zawodowe, 
- przekazać w języku angielskim informacje dotyczące wykonywanych prac zgodnie z zasadami 
gramatyki, 
- przeczytać i przetłumaczyć anglojęzyczne instrukcje dotyczące stosowanego 
oprogramowania, 
- dokonać analizy informacji zamieszczonych w anglojęzycznej dokumentacji urządzeń i 
sprzętu, 
- słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi w języku angielskim kontrahentów zgodnie z zasadami 
aktywnego słuchania, 
- porozumiewać się z zespołem współpracowników poprawnie w języku angielskim zgodnie z 
zasadami, 
- skorzystać z anglojęzycznych zasobów Internetu związanych z tematyką zawodową, 
- dokonać analizy informacji zawartych w anglojęzycznej dokumentacji technicznej, 
- wyszukać w różnych źródłach informacje dotyczące sprzętu i urządzeń informatycznych, 
- skorzystać z anglojęzycznych portali internetowych przy wyszukiwaniu ofert szkoleniowych, 
- zgromadzić i przetłumaczyć poprawnie oferty szkoleniowe dla branży informatycznej. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
prowadzenie działalności gospodarczej (351203) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- rozróżniać podstawowe pojęcia z obszaru gospodarki rynkowej, 
- zdefiniować pojęcia: działalność gospodarcza, osobowość prawna, własność prywatna, 
- scharakteryzować pojęcia mikroprzedsiębiorca, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo, 
- zanalizować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych 
oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego, 
- sporządzić umowę o pracę, zlecenie oraz o dzieło, 
- stworzyć procedury polityki ochrony danych osobowych, 
- zidentyfikować przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego, 
- określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych oraz prawa podatkowego i prawa autorskiego, 
- PDG (3)1. zidentyfikować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w 
branży informatycznej, 
- PDG (3)2. zanalizować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży 
teleinformatycznej, 
- przewidywać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej, 
- scharakteryzować formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw, 
- zidentyfikować przedsiębiorstwa i instytucje występujące na rynku i powiązania między nimi, 
- dokonać analizy konkurencji, 
- sporządzić analizę SWOT prowadzonej działalności gospodarczej, 
- zaplanować rozwój działalności gospodarczej, 
- zdefiniować pojęcia: inkubator przedsiębiorczości, venture capital, franszczyzna, factoring, 
- zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie zaopatrzenia dystrybucji i serwisu, 
- dobrać partnerów handlowych i finansowych według oferty warunków współpracy, 
- zaplanować strategię własnej działalności gospodarczej, 
- wybrać odpowiednią do zamierzonego przedsięwzięcia formę opodatkowania działalności 
gospodarczej, 
- sporządzić biznesplan dla wybranej działalności gospodarczej, 
- sporządzić wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej, 
- sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej, 
- sporządzić dokumenty niezbędne do ewidencjonowania i rozliczania działalności 
gospodarczej, 
- zidentyfikować zasady prowadzenia korespondencji związanej z działalnością gospodarczą, 
- sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gosp., 
- zidentyfikować przepisy dotyczące obrotu i przechowywania dokumentów w 
przedsiębiorstwie, 
- skorzystać z elektronicznych usług administracji publicznej (e-PUAP, e-Deklaracje), 
- zdefiniować pojęcia: profil zaufany, podpis elektroniczny, 
- obsługiwać biurowe urządzenia techniczne, 
- zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie handlowej i usługowej 
działalności gospodarczej, 
- zastosować zasady marketing-mix, 
- zanalizować potrzeby rynku w zakresie oferty własnej działalności gospodarczej, 
- dobrać rodzaj reklamy właściwy dla realizacji określonych celów, 
- zaplanować budżet na marketing i reklamę własnej działalności gospodarczej, 
- zidentyfikować składniki kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, 



- określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy działalności gospodarczej, 
- zastosować zasady optymalizacji kosztów i przychodów, 
- zidentyfikować formy pozyskiwania kapitału oraz kredytowania działalności gospodarczej, 
- przestrzegać zasad kultury i etyki, 
- być kreatywnym i konsekwentnym w realizacji zadań, 
- przewidzieć skutki podejmowanych działań, 
- być otwarty na zmiany, 
- radzić sobie ze stresem, 
- aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe, 
- przestrzegać tajemnicy zawodowej, 
- ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania, 
- negocjować warunki porozumień, 
- współpracować w zespole, 
- rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, 
ochroną środowiska i ergonomią, 
- rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i 
ochrony środowiska w Polsce, 
- określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 
- przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych, 
- określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy, 
- określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
systemy operacyjne (351203) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zidentyfikować oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego, 
- dobrać oprogramowanie zabezpieczające system operacyjny, 
- zanalizować dokumentację techniczną oprogramowania systemów komputerowych, 
- zinterpretować zapisy dokumentacji technicznej oprogramowania systemów 
komputerowych, 
- przewidzieć skutki działania użytkownika systemu operacyjnego, 
- opracować wskazania dla użytkownika systemu operacyjnego, 
- stosować przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych, 
- dobrać odpowiedni sterownik dla urządzenia peryferyjnego, 
- rozróżnić oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego, 
- zidentyfikować metody odzyskiwania danych, 
- rozróżnić programy do odzyskiwania danych użytkownika z komputera osobistego, 
- rozróżnić metody wykonywania kopii bezpieczeństwa danych, 
- zidentyfikować oprogramowanie i urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych, 
- scharakteryzować rodzaje licencji oprogramowania komputerowego, 
- dobrać elementy i konfigurację oprogramowania systemu komputerowego, 
- dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji zadań określonych wymaganiami programu 
nauczania przedmiotu, 
-  scharakteryzować informatyczne systemy komputerowe pod kątem zainstalowanych 
systemów operacyjnych oraz oprogramowania, 
- scharakteryzować funkcje systemu operacyjnego, 
- scharakteryzować rodzaje oprogramowania użytkowego, 
- korzystać z publikacji elektronicznych dotyczących zagadnień objętych programem nauczania 
przedmiotu, 
- przestrzegać zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy, 
- zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań określonych 
wymaganiami programu nauczania przedmiotu. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
pracownia systemów operacyjnych (351203) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zainstalować różne systemy operacyjne, 
- zaktualizować system operacyjny, 
- zainstalować aplikacje, 
- zaktualizować aplikacje, 
- stosować środowiska wirtualne do instalacji systemów operacyjnych i aplikacji, 
- zastosować podstawowe polecenia wiersza poleceń, 
- użyć symboli wieloznacznych w poleceniach, 
- stworzyć proste pliki wsadowe, 
- zainstalować sterowniki urządzeń, 
- skonfigurować i zaktualizować sterowniki urządzeń, 
- zainstalować i skonfigurować składniki systemu operacyjnego, 
- skonfigurować ustawienia personalne użytkowników systemu operacyjnego, 
- zoptymalizować działanie systemu operacyjnego, 
- wykorzystać konsolę naprawczą systemu operacyjnego, 
- zastosować systemowe oprogramowanie narzędziowe do diagnostyki komputera i systemu 
operacyjnego, 
- zastosować systemowe oprogramowanie narzędziowe do konserwacji systemu 
operacyjnego, 
- zastosować systemowe oprogramowanie narzędziowe do zarządzania pamięcią masową, 
- zainstalować oprogramowanie zabezpieczające system operacyjny, 
- skonfigurować oprogramowanie zabezpieczające, 
- zainstalować sterownik dla urządzenia peryferyjnego, 
- skonfigurować sterowniki urządzeń peryferyjnych, 
- wykonać diagnostykę systemu operacyjnego i aplikacji, 
- zanalizować wyniki diagnozy systemu operacyjnego i aplikacji, 
- dobrać metodę naprawy usterki systemu operacyjnego i aplikacji, 
- usuwać uszkodzenia systemu operacyjnego i aplikacji, 
- dobrać oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego do 
określonych zadań, 
- zastosować oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego do 
określonych zadań, 
- dobrać programy do odzyskiwania danych według funkcji i warunków zastosowania, 
- wykonać prace związane z odzyskiwaniem danych użytkowników z komputera osobistego, 
- dobierać metody, oprogramowanie oraz urządzenia do wykonania różnych rodzajów kopii 
bezpieczeństwa danych, 
- wykonać wybrane rodzaje kopii bezpieczeństwa danych, 
- zanalizować przyczyny usterek pod kątem niewłaściwej obsługi komputera osobistego przez 
użytkownika, 
- sformułować wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego, 
- dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji zadań określonych wymaganiami programu 
nauczania przedmiotu, 
- zastosować zabezpieczenia systemu operacyjnego, 
- korzystać z publikacji elektronicznych dotyczących zagadnień objętych programem nauczania 
przedmiotu, 
- przestrzegać zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy, 
- zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań określonych 



wymaganiami programu nauczania przedmiotu, 
- zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 
- zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych, 
- stosować zasady BHP oraz przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska, 
- udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia, 
- przewidywać skutki podejmowanych działań, 
- aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe, 
- ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania, 
- współpracować w zespole, 
- planować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań, 
- dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań, 
- kierować wykonaniem przydzielonych zadań, 
- ocenić jakość wykonania przydzielonych zadań, 
- wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i 
jakość pracy, 
- komunikować się ze współpracownikami. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
systemy operacyjne (351203) 

obowiązujące od 2013 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zainstalować różne systemy operacyjne, 
- zaktualizować system operacyjny, 
- zainstalować aplikacje, 
- zaktualizować aplikacje, 
- stosować środowiska wirtualne do instalacji systemów operacyjnych i aplikacji, 
- zastosować podstawowe polecenia wiersza poleceń, 
- użyć symboli wieloznacznych w poleceniach, 
- stworzyć proste pliki wsadowe, 
- zainstalować sterowniki urządzeń, 
- skonfigurować i zaktualizować sterowniki urządzeń, 
- zainstalować i skonfigurować składniki systemu operacyjnego, 
- skonfigurować ustawienia personalne użytkowników systemu operacyjnego, 
- zoptymalizować działanie systemu operacyjnego, 
- wykorzystać konsolę naprawczą systemu operacyjnego, 
- zidentyfikować oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego, 
- zastosować systemowe oprogramowanie narzędziowe do diagnostyki komputera i systemu 
operacyjnego, 
- zastosować systemowe oprogramowanie narzędziowe do konserwacji systemu 
operacyjnego, 
- zastosować systemowe oprogramowanie narzędziowe do zarządzania pamięcią masową, 
- dobrać oprogramowanie zabezpieczające system operacyjny, 
- zainstalować oprogramowanie zabezpieczające system operacyjny, 
- skonfigurować oprogramowanie zabezpieczające, 
- zanalizować dokumentację techniczną oprogramowania systemów komputerowych, 
- zinterpretować zapisy dokumentacji technicznej oprogramowania systemów 
komputerowych, 
- przewidzieć skutki działania użytkownika systemu operacyjnego, 
- opracować wskazania dla użytkownika systemu operacyjnego, 
- stosować przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych, 
- dobrać odpowiedni sterownik dla urządzenia peryferyjnego, 
- zainstalować sterownik dla urządzenia peryferyjnego, 
- skonfigurować sterowniki urządzeń peryferyjnych, 
- wykonać diagnostykę systemu operacyjnego i aplikacji, 
- zanalizować wyniki diagnozy systemu operacyjnego i aplikacji, 
- dobrać metodę naprawy usterki systemu operacyjnego i aplikacji, 
- usuwać uszkodzenia systemu operacyjnego i aplikacji, 
- rozróżnić oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego, 
- dobrać oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego do 
określonych zadań, 
- zastosować oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego do 
określonych zadań, 
- zidentyfikować metody odzyskiwania danych, 
- rozróżnić programy do odzyskiwania danych użytkownika z komputera osobistego, 
- dobrać programy do odzyskiwania danych według funkcji i warunków zastosowania, 
- wykonać prace związane z odzyskiwaniem danych użytkowników z komputera osobistego, 



- rozróżnić metody wykonywania kopii bezpieczeństwa danych, 
- zidentyfikować oprogramowanie i urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych, 
- dobierać metody, oprogramowanie oraz urządzenia do wykonania różnych rodzajów kopii 
bezpieczeństwa danych, 
- wykonać wybrane rodzaje kopii bezpieczeństwa danych, 
- zanalizować przyczyny usterek pod kątem niewłaściwej obsługi komputera osobistego przez 
użytkownika, 
- sformułować wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego, 
- scharakteryzować rodzaje licencji oprogramowania komputerowego, 
- dobrać elementy i konfigurację oprogramowania systemu komputerowego, 
- dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji zadań określonych wymaganiami programu 
nauczania przedmiotu, 
- zastosować zabezpieczenia systemu operacyjnego, 
- scharakteryzować informatyczne systemy komputerowe pod kątem zainstalowanych 
systemów operacyjnych oraz oprogramowania, 
- scharakteryzować funkcje systemu operacyjnego, 
- scharakteryzować rodzaje oprogramowania użytkowego, 
- korzystać z publikacji elektronicznych dotyczących zagadnień objętych programem nauczania 
przedmiotu, 
- przestrzegać zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy, 
- zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań określonych 
wymaganiami programu nauczania przedmiotu, 
- zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 
- zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych, 
- stosować zasady BHP oraz przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska, 
- udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia, 
- przewidywać skutki podejmowanych działań, 
- aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe, 
- ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania, 
- współpracować w zespole, 
- planować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań, 
- dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań, 
- kierować wykonaniem przydzielonych zadań, 
- ocenić jakość wykonania przydzielonych zadań, 
- wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i 
jakość pracy, 
- komunikować się ze współpracownikami. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
sieci komputerowe (351203) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- stosować systemy liczbowe używane w technice komputerowej do adresacji, 
- zidentyfikować topologie sieciowe, 
- rozróżnić topologie fizyczne, 
- rozróżnić topologie logiczne, 
- rozpoznać schematy topologii sieci LAN, 
- zanalizować normy dotyczące okablowania strukturalnego, 
- scharakteryzować pojęcia: okablowanie strukturalne, architektura sieciowa, punkt dyspunkt 
elektryczno-logiczny, 
- zidentyfikować kategorie i klasy okablowania strukturalnego, 
- zastosować normy i certyfikaty zgodności w procesie montażu okablowania strukturalnego, 
- scharakteryzować składniki modelu OSI, 
- scharakteryzować protokoły dostępu do sieci rozległej oraz warstwy sieciowej, transportowej 
i aplikacji, 
- zidentyfikować urządzenia sieciowe na podstawie opisu oraz parametrów technicznych, 
- zidentyfikować urządzenia sieciowe na podstawie wyglądu i symboli graficznych, 
- scharakteryzować urządzenia sieciowe na podstawie dokumentacji technicznej, 
- określić funkcje komputerowego systemu sieciowego, 
- zanalizować komputerowe systemy sieciowe, 
- rozróżnić usługi serwerowe, 
- scharakteryzować usługi serwerowe, 
- określić funkcje profili użytkowników, 
- określić zasady grupy użytkowników, 
- rozpoznać protokoły aplikacyjne, 
- zidentyfikować protokoły lokalnej sieci komputerowej, 
- scharakteryzować zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej, 
- dobrać elementy i konfiguracje systemu komputerowego, 
- dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań, 
- stosować zabezpieczenie sprzętu komputerowego , 
- stosuje zabezpieczenia systemu operacyjnego, 
- posłużyć się terminologią dotyczącą lokalnych sieci komputerowych, 
- scharakteryzować urządzenia sieciowe, 
- korzystać z publikacji elektronicznych dotyczących zagadnień objętych programem nauczania 
przedmiotu, 
- przestrzegać zasad zarządzania projektem w trakcje organizacji i planowania pracy, 
- zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań określonych 
wymaganiami programu nauczania przedmiotu. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
pracownia sieci komputerowych (351203) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zastosować zasady projektowania i montażu sieci lokalnych, 
- zanalizować wymagania inwestora/zleceniodawcy dotyczące montażu lokalnej sieci 
komputerowej, 
- zanalizować dokumentację techniczną i plany budynków podczas projektowania i 
modernizacji, 
- sporządzić schematy modernizacji sieci i dokumentację projektu, 
- przestrzegać harmonogramu realizacji prac montażowych oraz procedur odbioru, 
- przewidzieć rozwój i modernizację sieci komputerowej na etapie projektu, 
- scharakteryzować podstawowe pojęcia dotyczące elementów okablowania strukturalnego, 
- sklasyfikować elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia sieciowe i 
oprogramowanie sieciowe na etapie montażu sieci, 
- dobrać elementy komputerowej sieci strukturalnej do określonej architektury sieci, 
- dobrać urządzenia sieciowe do określonych warunków montażowych, 
- dobrać oprogramowanie sieciowe do realizacji określonych zadań, 
- zidentyfikować materiały, urządzenia i narzędzia występujące w procesie budowy lokalnej 
sieci komputerowej, 
- zidentyfikować etapy robót projektowych, monterskich i konfiguracyjnych, 
- oszacować ilości materiałów, urządzeń, narzędzi, oprogramowania oraz pracy na podstawie 
norm, obmiarów i założeń projektowych, 
- skalkulować  ceny według ustalonych metod i norm, 
- sporządzić kosztorys modernizowanej sieci komputerowej jako dokument finansowy, 
- zidentyfikować różnego rodzaje medium transmisyjne podczas prac montażowych, 
- rozróżnić rodzaje i kategorie medium transmisyjnego, 
- dobrać medium transmisyjne do projektu lokalnej sieci komputerowej, 
- rozróżnić narzędzia, przyrządy oraz urządzenia do montażu okablowania strukturalnego, 
- dobrać określone narzędzia, przyrządy oraz urządzenia do realizowanych prac montażowych, 
- zastosować zasady montażu okablowania strukturalnego, 
- wykonać montaż okablowania strukturalnego według projektu, 
- sprawdzić poprawność montażu okablowania strukturalnego, 
- zidentyfikować urządzenia do pomiarów okablowania strukturalnego, 
- dobrać urządzenia do pomiaru określonego medium transmisyjnego, 
- wykonać pomiar okablowania strukturalnego, 
- zanalizować wyniki pomiarów okablowania strukturalnego, 
- zidentyfikować klasy adresów IPv4/IPv6, 
- zanalizować strukturę sieci pod względem adresacji IP, 
- określić liczbę hostów w danej sieci komputerowej oraz ich przynależność do sieci, 
- scharakteryzować elementy struktury adresów IP w sieci(adres IP, adres rozgłoszeni owy, 
podsieć, maska podsieci), 
- określić klasę adresów IP oraz liczbę możliwych podsieci w modernizowanej strukturze 
sieciowej, 
- określić poprawność adresów IP w podsieciach, 
- sporządzić dokumentacje projektu modernizacji adresacji IP, 
- scharakteryzować rodzaje pomiarów i testów pasywnych i aktywnych struktury logicznej 
lokalnej sieci komputerowej, 
- monitorować funkcjonowanie sieci korzystając z analizatorów lokalnej sieci komputerowej, 
- wykonać aktywne pomiary sieci logicznej z iniekcją zestawów testowych, 



- zastosować zasady tworzenia dokumentacji powykonawczej lokalnej sieci komputerowej, 
- opracować dokumentacje powykonawcze lokalnej sieci komputerowej, 
- zmodernizować serwer, 
- zrekonfigurować serwer, 
- scharakteryzować funkcje zarządzanego przełącznika sieciowego, 
- zalogować sie do programu konfiguracyjnego zarządzanego przełącznika sieciowego przez 
stronę WWW, 
- skonfigurować ustawienia zarządzanego przełącznika sieciowego, 
- zaktualizować oprogramowanie zarządzanego przełącznika sieciowego, 
- scharakteryzować sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych, 
- wydzielić sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych, 
- skonfigurować sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych, 
- scharakteryzować funkcje routerów i firewalli sieciowych, 
- zalogować się do programu konfiguracyjnego routera przewodowego przez stronę WWW, 
- zalogować się do programu konfiguracyjnego firewall przez stronę WWW, 
- skonfigurować ustawienia routera przewodowego, 
- skonfigurować ustawienia firewalla, 
- zaktualizować oprogramowanie routera i firewall sprzętowego, 
- zidentyfikować urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej i ich funkcje, 
- zalogować się do programu konfiguracyjnego urządzeń dostępu do lokalnej sieci 
bezprzewodowej przez stronę WWW, 
- skonfigurować urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej, 
- zaktualizować oprogramowanie urządzeń dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej, 
- zidentyfikować urządzenia telefonii internetowej VoIP i ich funkcje, 
- zalogować się do programu konfiguracyjnego urządzeń telefonii internetowej VoIPD, 
- skonfigurować urządzenia telefonii internetowej VoIP, 
- zaktualizować oprogramowanie urządzeń telefonii internetowej VoIP, 
- zidentyfikować sieciowe narzędzia diagnostyczne, 
- dobrać narzędzia diagnostyczne do określonych pomiarów, 
- zastosować właściwe narzędzia do wykonania określonych pomiarów diagnostycznych, 
- scharakteryzować podstawowe pojęcia dotyczące sieci wirtualnych, 
- dobrać urządzenia, typ łącza danych i oprogramowanie do tworzenia i administrowania 
sieciami wirtualnymi, 
- stworzyć różne konfiguracje wirtualnych sieci, 
- monitorować i rekonfigurować sieci wirtualne, 
- scharakteryzować oprogramowanie i urządzenia do monitorowania sieci komputerowej, 
- monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych, 
- zanalizować monitoring lokalnych sieci komputerowych, 
- zainstalować różne sieciowe systemy operacyjne, 
- zweryfikować poprawność instalacji, 
- skonfigurować interfejs sieciowy korzystając z poleceń systemowych, 
- skonfigurować interfejs sieciowy korzystając z plików konfiguracyjnych, 
- scharakteryzować hierarchiczną strukturę drzew, NDS, 
- zmapować i udostępniać dyski sieciowe, 
- zastosować różne obiekty systemu plików w celu udostępniania zasobów sieci 
komputerowej, 
- założyć nowych użytkowników, 
- ustawić użytkownikom prawa dostępu, 
- utworzyć grupę użytkowników, 
- zmienić uprawnienia użytkowników i grup, 
- zastosować zasady zarządzania kontami sieciowymi, 



- scharakteryzować usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej, 
- skonfigurować usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej, 
- zarządzać centralnie stacjami roboczymi, 
- zastosować skrypty logowania, 
- kontrolować ruch w sieci, 
- analizować logi zdarzeń, 
- analizować budowę sieci komputerowej pod kątem możliwości jej zmodernizowania, 
- dobrać materiały, narzędzia oraz urządzenia do modernizacji lokalnej sieci komputerowej, 
- wykonać modernizację i rekonfigurację lokalnej sieci komputerowej, 
- przestrzegać zasad polityki bezpieczeństwa, 
- przestrzegać zasad udostępniania zasobów sieciowych, 
- przestrzegać zasad ochrony zasobów sieciowych, 
- skonfigurować usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP), 
- skonfigurować usługi odpowiedzialne za system nazw, 
- skonfigurować usługi odpowiedzialne za routing, 
- skonfigurować usługi odpowiedzialne za zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z 
sieci(firewall), 
- zanalizować możliwości techniczne dostępu do sieci Internet, 
- dobrać urządzenia dostępu do sieci Internet oraz dostawcę łącza, 
- skonfigurować dostęp do sieci internet, 
- rozdzielić połączenie internetowe w sieci lokalnej, 
- zainstalować usługi serwerów internetowych, 
- udostępnić usługi serwerów internetowych, 
- skonfigurować usługi serwerów internetowych, 
- scharakteryzować możliwe awarie lokalnej sieci komputerowej, 
- zdiagnozować wadliwe działanie elementów okablowania strukturalnego, 
- dokonać sprawdzenia i wymiany wadliwych urządzeń sieciowych, 
- dokonać naprawy okablowania strukturalnego, 
- zlokalizować przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych, 
- usunąć przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych, 
- zidentyfikować zagrożenia lokalnej sieci komputerowej pod względem zawirusowania, 
niekontrolowanym przepływem danych oraz ich utratą, 
- dobrać i zastosować urządzenia i oprogramowanie zabezpieczające przed zawirusowaniem, 
niekontrolowanym przepływem danych i ich utratą, 
- dobrać i zastosować urządzenia do podtrzymywania napięcia w sieci (UPS), 
- dobrać elementy i konfiguracje systemu komputerowego, 
- korzystać z publikacji elektronicznych dotyczących zagadnień objętych programem nauczania 
przedmiotu, 
- przestrzegać zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy, 
- zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań, 
- zorganizować stanowisko pracy zgodnie zobowiązującymi wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 
- zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych, 
- stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 
- udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz stanach zagrożenia 
zdrowia i życia, 
- przewidywać skutki podejmowanych działań, 
- aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe, 
- ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania, 
- współpracować w zespole, 



- planować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań, 
- dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań, 
- kierować wykonaniem przydzielonych zadań, 
- oceniać jakość wykonania przydzielonych zadań, 
- wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i 
jakość pracy, 
- komunikować się ze współpracownikami. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
urządzenia techniki komputerowej (351203) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zamieniać liczby w różnych systemach liczbowych, 
- wykonywać działania arytmetyczne z użyciem różnych systemów liczbowych, 
- zapisywać liczby binarne ze znakiem, 
- zapisywać liczby binarne stało i zmiennoprzecinkowe, 
- scharakteryzować zasadę działania poszczególnych elementów jednostki centralnej, 
- scharakteryzować  funkcje poszczególnych elementów jednostki centralnej, 
- scharakteryzować urządzenia techniki komputerowej pod kątem zastosowań, 
- zastosować urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych, 
- określić czynności związane z przygotowaniem komputera osobistego do pracy, 
- ocenić czas niezbędny do wykonania czynności związanych z przygotowaniem komputera 
osobistego do pracy, 
- opracować plan działań związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy, 
- zinterpretować przepisy zawarte w dokumentacji technicznej sprzętu komputerowego, 
- zidentyfikować zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, 
- sporządzić dokumentacje rejestracyjną i sprawozdawczą dotyczącą obrotu zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym, 
- określić konsekwencje prawne nie stosowania się do zapisów prawa dotyczących certyfikacji 
CE i recyclingu, 
- scharakteryzować zasadę działania interfejsów komputera osobistego, 
- scharakteryzować zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego, 
- porównać zasady działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego, 
- analizować przepisy dotyczące odpadów niebezpiecznych, 
- sporządzić dokumentację przekazywania odpadów niebezpiecznych, 
- określić konsekwencje prawne nie stosowania się do procedur postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi, 
- określić zasady ergonomii, bhp i ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, 
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- zidentyfikować symbole graficzne podzespołów komputerowych, 
- zidentyfikować podstawowe parametry techniczne elementów systemu komputerowego, 
- dobrać kompatybilne elementy systemu komputerowego, 
- dobrać konfiguracje systemu komputerowego do określonego zastosowania, 
- dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji zadań, 
- scharakteryzować parametry sprzętu komputerowego, 
- porównać parametry sprzętu komputerowego, 
- korzystać z publikacji elektronicznych dotyczących instalacji i konfiguracji urządzeń 
komputerowych, 
- korzystać z publikacji elektronicznych dotyczących eksploatacji urządzeń komputerowych, 
- przestrzegać zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy, 
- zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
pracownia urządzeń techniki komputerowej (351203) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zaplanować kolejność prac montażowych, 
- dobrać narzędzia i urządzenia do określonych czynności monterskich, 
- dobrać podzespoły komputerowe według zaplanowanej konfiguracji, 
- wykonać montaż zestawu komputerowego zgodnie z zaplanowaną konfiguracją, 
- zabezpieczyć kable i przewody wewnątrz jednostki centralnej, 
- zweryfikować poprawność montażu za pomocą testu POST, 
- wykonać konfigurację BIOS SETUP, 
- dobrać podzespoły kompatybilne z obecną konfiguracją komputera osobistego, 
- wykonać modernizację i rekonfigurację komputera osobistego, 
- wykonać rekonfigurację BIOS SETUP, 
- zanalizować konfigurację komputera osobistego, 
- wykorzystać konsolę naprawczą systemu operacyjnego, 
- zidentyfikować oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego, 
- zastosować systemowe oprogramowanie narzędziowe do diagnostyki komputera i systemu 
operacyjnego, 
- zastosować systemowe oprogramowanie narzędziowe do konserwacji systemu 
operacyjnego, 
- zastosować systemowe oprogramowanie narzędziowe do zarządzania pamięcią masową, 
- zidentyfikować sprzętowe elementy systemy komputerowego, 
- sporządzić cennik stanowiska komputerowego, 
- Skalkulować koszty według określonych metod i norm, 
- zaprojektować stanowisko komputerowe, 
- rozróżniać rodzaje materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych, 
- dobrać materiały eksploatacyjne do określonych urządzeń peryferyjnych, 
- wymienić materiały eksploatacyjne w różnych urządzeniach peryferyjnych, 
- zdefiniować czynności konserwacyjne, 
- zaplanować harmonogram przeglądów i czynności konserwacyjnych, 
- wykonać konserwację urządzeń peryferyjnych zgodnie z harmonogramem, 
- zidentyfikować narzędzia do naprawy sprzętu komputerowego, 
- dobrać odpowiednie narzędzia do określonych zadań naprawczych, 
- zastosować narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem i przepisami BHP, 
- rozpoznać kody błędów uruchamiania komputera osobistego, 
- podać znaczenie określonego kodu błędu, 
- zaproponować sposób rozwiązania przyczyny powstawania błędu, 
- wykonać diagnostykę podzespołów komputera osobistego, 
- zanalizować wyniki diagnostyki podzespołów komputera osobistego, 
- ocenić możliwość naprawy lub wymiany podzespołu komputera osobistego, 
- dobrać metodę usuwania uszkodzeń podzespołów komputera osobistego, 
- usuwać typowe uszkodzenia podzespołów komputera osobistego, 
- wykonać diagnostykę pracy urządzeń peryferyjnych, 
- zanalizować wyniki diagnostyki pracy urządzeń peryferyjnych, 
- określić przyczynę uszkodzenia i zaproponować sposób naprawy, 
- zanalizować proces diagnostyki i naprawy komputera osobistego, 
- zidentyfikować czynności operacyjne podczas diagnostyki i naprawy komputera osobistego, 
- sporządzić harmonogram prac związanych z diagnostyką i naprawą komputera osobistego, 



- zanalizować przyczyny usterek pod kątem niewłaściwej obsługi komputera osobistego przez 
użytkownika, 
- wykazać wpływ niewłaściwej obsługi komputera osobistego na określone uszkodzenia, 
- sformułować wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego, 
- stosować zasady i normy kosztorysowania prac związanych z naprawą komputera 
osobistego, 
- obliczyć koszt części, podzespołów i robocizny dotyczący określonej naprawy komputera 
osobistego, 
- sporządzać kosztorys naprawy komputera osobistego, 
- dobrać elementy i konfigurację sprzętową systemu komputerowego, 
- korzystać z publikacji elektronicznych dotyczących systemów komputerowych, 
- przestrzegać zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy, 
- zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań, 
- zidentyfikować zasady ergonomii, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 
- zaprojektować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 
- rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, 
- dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych, 
- zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych, 
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 
- zdefiniować zasady udzielania pierwszej pomocy, 
- zastosować zasady pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w 
stanach zagrożenia zdrowia i życia;, 
- przewidzieć skutki podejmowanych działań., 
- aktualizować wiedze i doskonalić umiejętności zawodowe, 
- ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania, 
- współpracować w zespole, 
- planować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań, 
- dobrać osoby do wykonania określonych zadań, 
- kierować wykonaniem przydzielonych zadań, 
- oceniać jakość wykonanych zadań, 
- wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i 
jakość pracy, 
- komunikować się ze współpracownikami. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
programowanie aplikacji internetowych (351203) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- scharakteryzować pojęcia dotyczące podstawowych wbudowanych typów danych (char, int, 
float, double) oraz ich specyfikatorów, 
- zastosować deklaracje stałych i zmiennych w odniesieniu do wbudowanych typów danych, 
- zastosować wbudowane typy danych w wybranych językach programowania, 
- zidentyfikować pojęcia dotyczące własnych typów danych (typ wyliczeniowy, unie, klasy, 
tablice), 
- zastosować deklaracje stałych i zmiennych w odniesieniu do własnych typów danych, 
- zidentyfikować pola i metody występujące we własnych typach danych, 
- stworzyć własne typy danych w wybranych językach programowania, 
- zidentyfikować etapy tworzenia programu komputerowego, 
- zidentyfikować dane wejściowe, wyjściowe oraz pomocnicze, 
- zaprojektować strukturę programu pod względem niezbędnych instrukcji, procedur i funkcji 
(metod), 
- zanalizować programy (strukturę danych oraz algorytmy), 
- zanalizować algorytmy w postaci schematów blokowych, listy kroków lub drzew decyzyjnych, 
- stworzyć schematy algorytmów, 
- zidentyfikować operatory arytmetyczne, bitowe, logiczne oraz relacji, 
- zidentyfikować wbudowane instrukcje, funkcje (metody), procedury i obiekty wybranych 
języków programowania, 
- dobrać odpowiednie wbudowane instrukcje, procedury, funkcje (metody) do określonych 
zadań, 
- wywołać instrukcje, funkcje (metody) i procedury, 
- zdefiniować (stworzyć) obiekty, 
- przypisać wartości obiektom, 
- zdefiniować własne procedury i funkcje , 
- wywoływać własne procedury i funkcje (metody), 
- zanalizować poprawność tworzonych procedur, funkcji i obiektów, 
- zidentyfikować różne środowiska programistyczne, 
- dobrać środowiska programistyczne do określonych zadań, 
- przygotować do pracy środowiska programistyczne, 
- wykorzystać różne środowiska programistyczne do tworzenia aplikacji internetowych, 
- kompilować i uruchamiać kody źródłowe w różnych środowiskach programistycznych, 
- scharakteryzować funkcje oraz możliwości wykorzystania języków programowania w 
aplikacjach internetowych realizujących zadania po stronie serwera;, 
- dobierać język programowania do określonego zadania realizowanego po stronie serwera;, 
- wykorzystywać różne języki programowania do współpracy z internetową bazą danych;, 
- wykorzystywać różne języki programowania do pobierania, przechowywania i przekazywania 
danych;, 
- wykorzystywać języki programowania do pracy z plikami i multimediami;, 
- wykorzystywać różne języki programowania do tworzenia mechanizmów uwierzytelniania i 
kontroli;, 
- wykorzystywać różne języki programowania do tworzenia systemów zarządzania treścią;, 
- tworzyć skrypty wykonywane po stronie klienta w różnych językach programowania, 
- wykorzystywać skrypty do prezentacji treści strony WWW, 
- scharakteryzować strukturę frameworków w różnych środowiskach programistycznych, 
- zastosować różne funkcje rozszerzające struktury frameworków, 



- zastosować frameworki w tworzeniu aplikacji internetowych., 
- skonfigurować internetowe bazy danych, 
- pobrać dane z aplikacji internetowych, 
- wczytać dane z aplikacji internetowych do bazy danych, 
- przeprowadzić testy aplikacji internetowych, 
- analizować testy aplikacji internetowych, 
- zmodyfikować kody źródłowe na podstawie testów, 
- zastosować komentarze w kodzie źródłowym aplikacji, 
- zastosować pliki pomocy w aplikacjach internetowych, 
- publikować pliki aplikacji na zdalnych serwerach, 
- konfigurować serwery oraz przeglądarki do pracy z aplikacjami internetowymi, 
- stosować metody uwierzytelniania połączeń, 
- tworzyć certyfikaty i obiekty zwiększające bezpieczeństwo aplikacji internetowych, 
- korzystać z publikacji elektronicznych dotyczących zagadnień objętych programem nauczania 
przedmiotu, 
- przestrzegać zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy, 
- rozróżnić programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań z zakresu 
programowania aplikacji internetowych (edytor, kompilator, translator, linker, debugger), 
- dobrać program do określonego zadania, 
- zastosować programy wspomagające programowanie. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
pracownia aplikacji internetowych (351203) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- scharakteryzować pojęcia HTML, XML, XHTML, znacznik otwarty i zamknięty, 
- zidentyfikować elementy szablonu strony WWW w języku HTML, 
- zastosować znaczniki edycji tekstu, akapitu, linii, 
- zastosować znaczniki edycji tabel, 
- zastosować hiperłącza wewnętrzne i zewnętrzne, 
- zastosować ramki i bloki, 
- zastosować różne rodzaje list, 
- zastosować znaczniki osadzania obrazów, 
- zidentyfikować elementy strony WWW, 
- zaplanować rozmieszczenie elementów na stronie internetowej, 
- zastosować odpowiednie znaczniki i ich atrybuty do tworzenia poszczególnych elementów 
strony, 
- wykonać deklarację strony kodowej i sekcji META, 
- zadeklarować ramki i bloki dokonując podziału strony, 
- wstawić na stronę obiekty zewnętrzne typu obraz, dźwięk, 
- zastosować hiperłącza i mapy odsyłaczy, 
- zanalizować poprawność kodu źródłowego strony w języku HTML, 
- otworzyć plik HTML w wybranej przeglądarce internetowej, 
- zdefiniować ogólną strukturę arkusza CSS, 
- utworzyć wpisane, osadzone i zewnętrzne arkusze stylów CSS, 
- zidentyfikować podstawowe atrybuty stylów CSS, 
- zastosować wybrane atrybuty stylów CSS do formatowania obiektów na stronie 
internetowej, 
- zweryfikować poprawność formatowania obiektów strony za pomocą atrybutów CSS, 
- zastosować model blokowy strony, 
- zaprojektować style prezentacji strony internetowej, 
- zastosować atrybuty definiujące opis formy prezentacji strony internetowej, 
- zmienić opis formy prezentacji strony internetowej przez modyfikację arkuszy stylów CSS, 
- opisać założenia edytora WYSIWYG, 
- scharakteryzować edytory HTML pod kątem posiadania funkcji WYSIWYG, 
- rozróżnić edytory WYSIWYG dostępne na rynku, 
- dobrać odpowiedni edytor do założonych zadań, 
- skorzystać z funkcji edytora WYSIWYG do tworzenia witryn i aplikacji internetowych, 
- zanalizować poprawność działania witryn i aplikacji internetowych w edytorach WYSIWYG, 
- scharakteryzować pojęcia: witryna, portal, wortal, struktura witryny internetowej, 
- zastosować zasady tworzenia prezentacji witryn internetowych, 
- zaprojektować witryny internetowe o różnych strukturach, 
- zaprojektować strukturę nawigacji witryną internetową, 
- dobrać znaczniki i ich atrybuty do tworzenia różnych form prezentacji treści na stronach 
internetowych, 
- zanalizować projekt strony lub witryny internetowej, 
- wykonać stronę internetową według projektu, 
- scharakteryzować proces walidacji strony internetowej, 
- wykorzystać walidatory do testowania stron internetowych, 
- zanalizować wyniki walidacji stron internetowych, 



- przetestować strony internetowe w różnych przeglądarkach, 
- poprawić kod źródłowy pod kątem poprawy błędów wynikających z testowania i walidacji, 
- opublikować strony i witryny na serwerach WWW, 
- skorzystać z klientów ftp, 
- zidentyfikować modele barw wykorzystywanych przy tworzeniu stron internetowych., 
- opisać kolor za pomocą nazwy lub kodu szesnastkowego, 
- zastosować atrybutu koloru za pomocą trypletu RGB, 
- zastosować pojęcia: grafika rastrowa i wektorowa, rozdzielczość, 
- zidentyfikować formaty plików graficznych i multimedialnych, 
- zastosować zasady cyfrowego zapisu obrazu, 
- zastosować zasady doboru palety barw do projektowanych witryn, 
- dobrać obrazy, elementy graficzne i multimedia do koncepcji projektu witryny, 
- zaprojektować witrynę internetową z zastosowaniem różnych technik i formatów 
graficznych, 
- zaprojektować elementy graficzne, ikony nawigacyjne i inne elementy witryn internetowych, 
- dobrać edytor grafiki lub multimediów do tworzenia i obróbki obrazów statycznych, animacji 
i filmów, 
- stworzyć tekstury, ikony oraz obrazy statyczne według projektu, 
- stworzyć przyciski i menu na potrzeby stron internetowych, 
- stworzyć animacje na potrzeby stron internetowych, 
- zmienić atrybuty obiektów graficznych, 
- zmodyfikować obiekty graficzne, 
- zidentyfikować filtry i efekty dotyczące obróbki obiektów graficznych, 
- dobrać formaty plików graficznych i multimedialnych do publikacji w sieci Internet, 
- stworzyć obrazy wideo, 
- stworzyć pliki dźwiękowe, 
- skorzystać z oprogramowania do obróbki dźwięku i grafiki, 
- stworzyć animację komputerową na potrzeby budowy stron internetowych, 
- zmodyfikować elementy graficzne, obrazy i dźwięk na potrzeby publikacji internetowych, 
- zidentyfikować zasady komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku, 
- przestrzegać zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku, 
- wykorzystywać skrypty do interakcji z użytkownikiem strony WWW, 
- dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji zadań określonych wymaganiami programu 
nauczania przedmiotu, 
- korzystać z publikacji elektronicznych dotyczących zagadnień objętych programem nauczania 
przedmiotu, 
- przestrzegać zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy, 
- zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań określonych 
wymaganiami programu nauczania przedmiotu, 
- zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 
przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 
- zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych, 
- stosować zasady BHP oraz przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska, 
- udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia, 
- przewidywać skutki podejmowanych działań, 
- aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe, 
- ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania, 
- współpracować w zespole, 
- planować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań, 



- dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań, 
- kierować wykonaniem przydzielonych zadań, 
- ocenić jakość wykonania przydzielonych zadań, 
- wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i 
jakość pracy, 
- komunikować się ze współpracownikami. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
bazy danych (351203) 
obowiązujące od 2012 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- scharakteryzować składnię strukturalnego języka zapytań, 
- skorzystać z funkcji strukturalnego języka zapytań, 
- zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu wyszukiwania informacji w bazie 
danych, 
- zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu zmiany informacji w bazie 
danych, 
- zidentyfikować elementy bazy danych, 
- zaprojektować i stworzyć tabele bazy danych, 
- znormalizować tabele bazy danych, 
- określić relacje między tabelami bazy danych, 
- wykorzystać oprogramowanie do wspomagania projektowania relacyjnych baz danych, 
- zaimportować dane innej z bazy danych, 
- zaimportować dane z arkusza kalkulacyjnego, 
- zaimportować dane z pliku tekstowego, 
- zaprojektować formularz do przetwarzania danych, 
- wykorzystać formularz i podformularz do przetwarzania danych, 
- scharakteryzować rodzaje zapytań (kwerend) wykorzystywanych do przetwarzania danych, 
- zastosować różne rodzaje zapytań do przetwarzania danych, 
- zaprojektować i wykonać raport z bazy danych, 
- utworzyć proste makro w bazie danych, 
- zainstalować systemy baz danych, 
- zainstalować systemy zarządzania bazami danych, 
- zmodyfikować bazę danych, 
- rozbudować strukturę bazy danych, 
- scharakteryzować sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych, 
- dobrać sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych, 
- zarządzać bazą danych, 
- zarządzać bezpieczeństwem bazy danych, 
- określić uprawnienia użytkowników bazy danych, 
- określić zabezpieczenia dla użytkowników bazy danych, 
- skonfigurować bazę danych do pracy w środowisku wielu użytkowników, 
- zarządzać kopiami zapasowymi baz danych, 
- zarządzać odzyskiwaniem danych, 
- kontrolować spójność fizyczną bazy danych, 
- kontrolować spójność logiczną bazy danych, 
- określić przyczyny uszkodzenia bazy danych, 
- naprawić bazę danych korzystając z odpowiedniego oprogramowania, 
- dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji zadań określonych wymaganiami programu 
nauczania przedmiotu, 
- korzystać z publikacji elektronicznych dotyczących zagadnień objętych programem nauczania 
przedmiotu, 
- przestrzegać zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy, 
- zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań określonych 
wymaganiami programu nauczania przedmiotu. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
pracownia baz danych (351203) 

obowiązujące od 2013 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- scharakteryzować składnię strukturalnego języka zapytań, 
- skorzystać z funkcji strukturalnego języka zapytań, 
- zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu wyszukiwania informacji w bazie 
danych, 
- zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu zmiany informacji w bazie 
danych, 
- zidentyfikować elementy bazy danych, 
- zaprojektować i stworzyć tabele bazy danych, 
- znormalizować tabele bazy danych, 
- określić relacje między tabelami bazy danych, 
- wykorzystać oprogramowanie do wspomagania projektowania relacyjnych baz danych, 
- zaimportować dane innej z bazy danych, 
- zaimportować dane z arkusza kalkulacyjnego, 
- zaimportować dane z pliku tekstowego, 
- zaprojektować formularz do przetwarzania danych, 
- wykorzystać formularz i podformularz do przetwarzania danych, 
- scharakteryzować rodzaje zapytań (kwerend) wykorzystywanych do przetwarzania danych, 
- zastosować różne rodzaje zapytań do przetwarzania danych, 
- zaprojektować i wykonać raport z bazy danych, 
- utworzyć proste makro w bazie danych, 
- zainstalować systemy baz danych, 
- zainstalować systemy zarządzania bazami danych, 
- zmodyfikować bazę danych, 
- rozbudować strukturę bazy danych, 
- scharakteryzować sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych, 
- dobrać sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych, 
- zarządzać bazą danych, 
- zarządzać bezpieczeństwem bazy danych, 
- określić uprawnienia użytkowników bazy danych, 
- określić zabezpieczenia dla użytkowników bazy danych, 
- skonfigurować bazę danych do pracy w środowisku wielu użytkowników, 
- zarządzać kopiami zapasowymi baz danych, 
- zarządzać odzyskiwaniem danych, 
- kontrolować spójność fizyczną bazy danych, 
- kontrolować spójność logiczną bazy danych, 
- określić przyczyny uszkodzenia bazy danych, 
- naprawić bazę danych korzystając z odpowiedniego oprogramowania, 
- dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji zadań określonych wymaganiami programu 
nauczania przedmiotu, 
- korzystać z publikacji elektronicznych dotyczących zagadnień objętych programem nauczania 
przedmiotu, 
- przestrzegać zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy, 
- zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań określonych 
wymaganiami programu nauczania przedmiotu. 


