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Przedmiotowy system oceniania 

i wymagania edukacyjne 

dla przedmiotów zawodowych 

w zawodzie technik teleinformatyk 

podstawa programowa 312[02] i 351103 



Zasady ogólne 
 

Zasady oceniania 

1. System oceniania z przedmiotów zawodowych w zawodzie technik teleinformatyk 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 teleinformatyk oznaczone numerami 
312[02] oraz 351103. 

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 teleinformatyk 

 

Podstawa programowa 312[02] 

Elektrotechnika i elektronika 

Język angielski dla teleinformatyków 

Komputerowe wspomaganie projektowania 

Podstawy teleinformatyki 

Pracownia elektroniczna 

Pracownia sieci teleinformatycznych 

Pracownia systemów komputerowych 

Praktyka zawodowa 

Przetwarzanie i obróbka sygnałów 

Technologia elementów teleinformatycznych 

Układy cyfrowe 

Urządzenia techniki komputerowej 

 

Podstawa programowa 351103 

Język obcy zawodowy 

Prowadzenie działalności gospodarczej 

Sieci komputerowe 

Pracownia sieci komputerowych 

Systemy komputerowe 

Pracownia systemów komputerowych 

Elektrotechnika i elektronika 

Pracownia elektrotechniki i elektroniki 

Urządzenia transmisji danych 

Pracownia urządzeń transmisji danych 

Sieci teleinformatyczne 

Pracownia sieci teleinformatycznych 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
elektrotechnika i elektronika (312[02]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- scharakteryzować podstawowe zjawiska zachodzące w polu elektrycznym, magnetycznym i 
elektromagnetycznym, 
- zastosować podstawowe prawa elektrotechniki do obliczania obwodów elektrycznych prądu 
stałego i zmiennego, 
- obliczyć spadki napięć, wartości prądów w gałęziach, wartości rezystancji odbiorników i 
rezystancji wewnętrznych źródeł energii elektrycznej, 
- obliczyć obwody elektryczne z mieszanym łączeniem rezystorów i wyznaczyć rezystancję 
zastępcza. 
- opisać zjawiska zachodzące w obwodach elektrycznych podczas stanów nieustalonych, 
- opisać zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych, 
- opisać działanie i zastosowanie elementów liniowych, 
- opisać budowę i działanie prostych mierników elektrycznych, 
- zanalizować błędy pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych, 
- opisać zasadę działania i zastosowanie mostków pomiarowych, 
- opisać podstawowe wielkości magnetyczne, 
- opisać zasadę działania mierników elektronicznych. 
- opisać zasadę działania podstawowych cyfrowych przyrządów pomiarowych, 
- zdefiniować podstawowe pojęcia stosowane w elektronice, 
- scharakteryzować działanie wzmacniaczy, 
- opisać budowę i działanie podstawowych układów analogowych, 
- zanalizować zasadę działania prostych układów elektronicznych, 
- zanalizować uszkodzenia w układach elektronicznych, 
- skorzystać z książek, katalogów i innych źródeł zawierających parametry i charakterystyki 
oraz aplikacje podstawowych elementów elektronicznych. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
język angielski dla teleinformatyków (312[02]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zastosować słownictwo techniczne związane z elektroniką, informatyką oraz matematyką w 
realizacji zadań zawodowych, 
- opisać rodzaje komputerów, porównać je ze względu na ich zastosowanie, 
- opisać jednostki składowania danych i ich przesyłania, 
- opisać płytę główną i jej części składowe, 
- opisać komputer i urządzenia z nim współpracujące, 
- odczytać instrukcje montażu oraz użytkowania urządzeń komputerowych, 
- zastosować słownictwo związane z interfejsem wprowadzania danych do komputera, 
- opisać metody przechowywania danych na nośnikach informacji oraz metody przenoszenia 
danych na nośniki, 
- opisać metody archiwizacji danych na nośnikach, 
- zastosować słownictwo związane z graficznym interfejsem użytkownika na przykładzie 
systemów Windows, MacOS, XWindow, 
- zastosować słownictwo umożliwiające pracę w systemach tekstowych, terminalowych na 
przykładzie systemu Unix, 
- opisać topologie sieciowe, składniki sieci, budowę ramek, standardy przesyłu danych w 
sieciach, okablowanie, gniazda sieciowe, 
- wykorzystać komunikatory internetowe, obsłużyć wideokonferencję, 
- zastosować słownictwo związane z siecią Internet (poczta elektroniczna, grupy newsowe, 
strony WWW, przeglądarki internetowe), 
- opracować dwujęzyczną stronę internetową, 
- zastosować słownictwo związane z zarządzaniem systemami informatycznymi, administracją 
siecią komputerową, 
- opisać kryptografię i bezpieczeństwo komputerowe, 
- opisać akronimy komputerowe, 
- wykorzystać słownictwo związane z aplikacjami biurowymi, 
- opisać bazy danych nastawione na składnię języka SQL, 
- wyszukać informacje w bazach danych i w Internecie, 
- zastosować słownictwo z zakresu grafiki komputerowej, przetwarzania dźwięku, 
przetwarzania obrazu wideo, 
- opisać schemat blokowy algorytmu, 
- opisać najnowsze osiągnięcia w informatyce, 
- przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną podczas poszukiwania pracy związanej z 
teleinformatyką, 
- udzielić informacji o działalności swojej firmy, 
- przygotować pisemną ofertę dla klienta. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
komputerowe wspomaganie projektowania (312[02]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- założyć warstwy w programach komputerowego wspomagania projektowania (CAD), 
- zastosować warstwy w programach komputerowego wspomagania projektowania (CAD), 
- narysować proste figury geometryczne w programach komputerowego wspomagania 
projektowania (CAD), 
- wypełnić obiekty w programach komputerowego wspomagania projektowania (CAD), 
- stosować elementy geometryczne w programach komputerowego wspomagania 
projektowania (CAD), 
- rozpoznać symbole i oznaczenia stosowane w rysunku budowlanym, 
- zmodyfikować elektroniczną dokumentacje budowlaną, 
- rozpoznać symbole i oznaczenia stosowane w rysunku elektrycznym i elektronicznym, 
- narysować bloki obiektów, 
- wstawić gotowe obiekty, 
- odczytać dokumentację budowlana budynku, 
- zmodyfikować elektroniczną dokumentację teleinformatyczną, 
- rozróżnić i scharakteryzować elementy instalacji teleinformatycznej, 
- zlokalizować w dokumentacji budowlanej instalacje teleinformatyczne. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
podstawy teleinformatyki (312[02]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z liniami teletransmisyjnymi, 
- opisać budowę i działanie sieci transmisyjnych, 
- opisać i zastosować model OSI, 
- obsłużyć podstawowe rodzaje sieci teleinformatycznych, 
- opisać budowę oraz działanie sieci telekomunikacji satelitarnej i radiowej, 
- zastosować metody zarządzania sieciami i usługami sieciowymi, 
- zastosować metody kodowania danych, 
- zastosować podstawowe techniki komputerowe użytkowane w teleinformatyce, 
- opisać budowę i strukturę sieci inteligentnej, 
- opisać standardy telekomunikacyjne w zakresie współpracy z sieciami teleinformatycznymi, 
- opisać rynek usług teleinformatycznych, 
- określić koszt realizacji usługi teleinformatycznej, 
- określić koszty działalności przedsiębiorstwa teleinformatycznego, 
- zastosować przepisy prawa dotyczące działalności teleinformatycznej podczas wykonywania 
zadań zawodowych. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
pracownia elektroniczna (312[02]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zastosować zasady bezpiecznej pracy, 
- wykonać połączenia elementów elektrycznych i elektronicznych zgodnie ze schematami, 
- zastosować odpowiednie metody pomiarowe, 
- obliczyć i oszacować błąd pomiaru, 
- zanalizować działanie układu na podstawie uzyskanych wyników pomiaru, 
- wykorzystać komputer do obróbki wyników pomiaru, 
- skorzystać z katalogu elementów i układów analogowych oraz cyfrowych, 
- ocenić wpływ własności mierników na badany obwód, 
- dokonać pomiaru rezystancji, indukcyjności i pojemności różnymi metodami, 
- wykorzystać oscyloskop do obserwacji i pomiarów, 
- ocenić wpływ czynników zewnętrznych na parametry układów, 
- zbadać podstawowe parametry wzmacniaczy tranzystorowych, 
- zbadać charakterystyki różnych układów elektronicznych, 
- wyznaczyć podstawowe charakterystyki elementów półprzewodnikowych, 
- wyznaczyć podstawowe charakterystyki układów elektronicznych, 
- wyznaczyć charakterystyki częstotliwościowe układów, 
- zanalizować działanie układów zasilających, dobrać parametry elementów stabilizatorów, 
- dokonać pomiaru elementów impulsowych, 
- wyznaczyć charakterystyki czasowe układów, 
- zbadać nadajniki i odbiorniki linii transmisyjnych. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
pracownia sieci teleinformatycznych (312[02]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zdefiniować obszar zastosowań systemów cyfrowych, 
- dobrać i zastosować przetworniki analogowo - cyfrowe i cyfrowo -analogowe, 
- zastosować znajomość modelu OSI, 
- zastosować i wykorzystać adresacje IP sieci, 
- zastosować i skonfigurować usługi sieciowe w systemach operacyjnych 
Windows, 
- wykorzystać i skonfigurować mechanizmy sieciowe systemu UNIX/LINUX, 
- wykorzystać mechanizmy sieciowe systemu MAC - APPLE, 
- zastosować i wdrożyć mechanizmy sieciowe systemu NETWARE - NOVELL, 
- zastosować i wdrożyć technologie transmisji masowych, 
- wdrożyć i zastosować zarządzanie usługami sieciowymi, 
- zastosować metody kodowania i przetwarzania mowy i dźwięku, 
- obsłużyć i skonfigurować sieci bezprzewodowe, 
- zastosować zasady transmisji wąskopasmowej i szerokopasmowej, 
- skonfigurować pętle lokalne xDSL, 
- skonfigurować pętle ISDN, 
- wykonać połączenia światłowodowe, określić parametry łącza i światłowodowego, 
- skonfigurować i obsłużyć stacje bazową systemu GSM, 
- skonfigurować telefony komórkowe, 
- skonfigurować serwery stosowane w teleinformatyce. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
pracownia systemów komputerowych (312[02]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zaprogramować sterownik mikroprocesorowy w języku asemblera, 
- zastosować analizator do badań systemu mikroprocesorowego, 
- zdiagnozować podstawowe uszkodzenia w systemach mikroprocesorowych, 
- zainstalować sprzęt komputerowy i oprogramowanie, 
- posłużyć się klawiaturą, urządzeniami wskazującymi i monitorami, 
- zdiagnozować działania drukarek: atramentowych, igłowych i laserowych, 
- posłużyć się oprogramowaniem diagnostycznym i narzędziowym, 
- posłużyć się instrukcjami dołączanymi do urządzeń, 
- zainstalować i uaktualniać systemy operacyjne WINDOWS, 
- zorganizować usługi sieciowe w środowisku WINDOWS, 
- zainstalować i skonfigurować serwery Unix/Linux, 
- zainstalować i skonfigurować stacje robocze i serwery MAC-OS APPLE, 
- zainstalować i skonfigurować systemy NetWare Novell, 
- opracować programy zarządzające sieciami w języku asemblera i języku C, 
- skorzystać ze środowiska systemów rozproszonych, 
- utworzyć strony internetowe i środowisko Webowe, 
- utworzyć środowisko Webowe w oparciu o JavaBeans, 
- zorganizować pracę grupową, 
- wykonać zadania administratora, 
- zintegrować różne systemy. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
praktyka zawodowa (312[02]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 

- scharakteryzować strukturę organizacyjną i służby teleinformatyczne w firmie, 
- rozróżnić rodzaje działalności teleinformatycznej, 
- zorganizować stanowisko pracy w zakresie przetwarzania informacji zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa pracy oraz ergonomii, 
- dobrać konfigurację sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, 
- przetestować i zdiagnozować sprzęt teleinformatyczny, 
- zmodernizować zestaw komputerowy, 
- posłużyć się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, 
- zgromadzić dane dla systemów przetwarzania informacji, 
- zorganizować i wykonać prace w zakresie usług teleinformatycznych dla użytkowników i 

zleceniodawców, 
- obsłużyć lokalne sieci komputerowe oraz skontrolować ich pracę, 
- wykonać połączenia sieciowe na użytek przedsiębiorstwa, 
- obsłużyć sieci lokalne w przedsiębiorstwie teleinformatycznym, 
- skorzystać z zasobów sieci Internet i poczty elektronicznej, 
- posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim, 
- wykorzystać 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 
przetwarzanie i obróbka sygnałów (312[02]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- rozpoznać i scharakteryzować różnego typu sygnały, 
- podać definicję sygnału, 
- sklasyfikować sygnały, 
- scharakteryzować sygnał analogowy, 
- scharakteryzować sygnał cyfrowy, 
- określić podstawowe właściwości sygnału, 
- opracować wyniki pomiaru teleinformatycznego, 
- zastosować zasady przetwarzania wstępnego sygnałów, 
- dobrać odpowiednio układy zbierania danych, 
- wycechować i zidentyfikować sygnały, 
- obrobić wstępnie sygnał teletransmisyjny, 
- poddać sygnały procesom filtracji, 
- przeprowadzić proces przetwarzanie sygnałów, 
- dobrać parametry próbkowania przebiegów, 
- zastosować i dobrać metodę kwantyzacji, 
- określić i zastosować metodę multipleksowania i demultipleksowania, 
- dobrać przetworniki analogowo-cyfrowe, 
- dobrać przetworniki cyfrowo-analogowe, 
- sprowadzić prawidłowo sygnały analogowe do postaci cyfrowej, 
- opisać procesy złożonej dyskretyzacji danych, 
- opisać zasady działania przetworników elektronicznych, 
- opisać zasady transmisji sygnałów analogowych, 
- zastosować metody kodowania sygnałów, 
- zastosować podstawowe kody transmisyjne, 
- wyjaśnić zasady modulacji i demodulacji sygnałów, 
- zanalizować zasadę działania modulatorów i demodulatorów, 
- opisać zasadę transmisji sygnałów cyfrowych, 
- opisać metody przesyłania sygnału za pomocą modemów, 
- opisać metody transmisji sygnałów w światłowodach, 
- opisać metody przesyłania sygnałów traktem radiowym, 
- określić wpływ zakłóceń na procesy transmisji, 
- skorzystać ze źródeł informacji w zakresie przetwarzania sygnału. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
technologia elementów teleinformatycznych (312[02]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- określić parametry fizyko-chemiczne decydujące o przydatności materiałów w 
teleinformatyce, 
- rozpoznać materiały konstrukcyjne używane w teleinformatyce, 
- scharakteryzować zastosowanie podstawowych materiałów konstrukcyjnych 
- w zależności od czynników zewnętrznych, miejsca pracy, warunków itp., 
- dobrać materiały w zależności od określonego zastosowania i warunków pracy, 
- rozpoznać i dobrać materiały przewodzące, 
- określić podstawowe zastosowanie materiałów przewodzących, 
- rozróżnić materiały elektroizolacyjne oraz wyjaśnić ich zastosowanie, 
- rozróżnić tworzywa sztuczne i wyjaśnić ich zastosowanie, 
- rozpoznać podstawowe materiały kompozytowe stosowane w teleinformatyce, 
- określić zastosowanie materiałów kompozytowych w zależności od czynników zewnętrznych, 
warunków pracy itp., 
- rozróżnić kleje stosowane w technologii montażu elementów stosowanych w 
teleinformatyce, 
- rozróżni materiały magnetyczne, 
- zastosować materiały magnetyczne, 
- scharakteryzować sposoby przetwarzania tworzyw sztucznych stosowanych w 
teleinformatyce, 
- określić parametry decydujące o wytrzymałości materiałów, 
- określić podstawowe rodzaje obróbki elektromechanicznej metali i stopów, 
- rozróżnić i scharakteryzować połączenia elementów stosowanych w teleinformatyce, 
- dobrać sposób łączenia elementów w zależności od warunków zewnętrznych pracy instalacji, 
- nanieść elementy sieci teleinformatycznej na rysunek budowlany. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
układy cyfrowe (312[02]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zdefiniować obszar zastosowań systemów cyfrowych, 
- przedstawić sygnały techniki cyfrowej, 
- zastosować arytmetykę cyfrową w różnych systemach liczbowych, 
- zastosować konwersje pomiędzy systemami liczbowymi, 
- zastosować prawa algebry Bool'e, 
- zaprojektować uproszczony układ kombinacyjny o funkcji realizowanej na bramkach 
logicznych, 
- zanalizować działanie układów kombinacyjnych i sekwencyjnych, 
- opisać przerzutniki bistabilne w układach sekwencyjnych, 
- opisać oznaczenia oraz zinterpretować typowe parametry cyfrowych układów scalonych, 
- połączyć układy cyfrowe różnych standardów, 
- opisać działanie prostych układów sekwencyjnych, 
- przeanalizować pracę różnych typów rejestrów, liczników oraz zastosować je w konkretnych 
rozwiązaniach, 
- opisać sposób działania i wykorzystania komparatora, sumatora oraz jednostki ALU, 
- opisać działanie pamięci półprzewodnikowych, 
- zanalizować metody programowania pamięci półprzewodnikowej, 
- scharakteryzować metody pomiaru podstawowych parametrów statycznych i dynamicznych 
cyfrowych układów scalonych, 
- scharakteryzować metody testowania układów logicznych. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
urządzenia techniki komputerowej (312[02]) 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- przedstawić architekturę mikroprocesora, 
- zanalizować działanie systemu mikroprocesorowego, 
- omówić budowę komputera, 
- rozpoznać typy procesorów na podstawie oznaczenia i zastosowania, 
- dobrać płytę główną do zastosowanych procesorów, 
- rozpoznać typy pamięci operacyjnej stosowanej w komputerach, 
- odczytać producenta BIOS'u, płyty głównej i zaktualizować pamięć Flash EEPROM, 
- zlokalizować i nazwać złącza na płycie głównej, 
- zainstalować i skonfigurować w komputerze system operacyjny i oprogramowanie, 
- uruchomić i zainstalować urządzenia w płycie głównej, 
- skonfigurować w programie Setup-BIOS optymalne parametry dla konkretnej jednostki, 
- ergonomicznie zorganizować stanowisko pracy z komputerem, 
- dobrać kompatybilne urządzenia dla danej płyty głównej, 
- rozpoznać rodzaj interfejsu i złącza w komputerze, 
- zamontować w obudowie jednostki napędy dysków elastycznych, twardych optycznych itp., 
- dokonać korekcji błędów struktury logicznej dysku twardego, 
- podłączyć do jednostki centralnej urządzenia zewnętrzne, 
- obsłużyć i skonfigurować (w razie potrzeby) urządzenia zewnętrzne, 
- połączyć komputery w sieć o różnej architekturze, 
- dokonać możliwych testów urządzeń, 
- wykonać naprawę i regulację komputera oraz jego urządzeń wewnętrznych i peryferyjnych, 
- obsłużyć i rozpoznać różne typy palmtopów, 
- przedstawić na podstawie schematu blokowego zasadę działania telefonów komórkowych, 
- rozpoznać i obsłużyć różne typy telefonów komórkowych. 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
język obcy zawodowy (351103) 

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 (351103) 

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 
sieci komputerowe (351103) 

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 (351103) 

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 
systemy komputerowe (351103) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- scharakteryzować proces konfiguracji BIOS-u komputera 
- scharakteryzować proces uruchamiania komputera 
- określić funkcje elementów systemu komputerowego 
- określić funkcje systemu operacyjnego 
- określić funkcje oprogramowania monitorującego system komputerowy 
- określić funkcje oprogramowania zabezpieczającego system komputerowy 
- posłużyć się terminologią dotyczącą informatycznych systemów komputerowych 
- scharakteryzować sposoby licencjonowania oprogramowania komputerowego 
- sporządzić wykaz zainstalowanego oprogramowania 
- zarządzać licencjami zainstalowanego oprogramowania 
- rozpoznać symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego 
- dobrać elementy i konfigurację oprogramowania systemu komputerowego 
- dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji zadań określonych wymaganiami programu 
nauczania przedmiotu 
- scharakteryzować metody zabezpieczenia systemu komputerowego 
- scharakteryzować parametry sprzętu komputerowego 
- 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 komputerowych (351103) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- zainstalować różne systemy operacyjne 
- skonfigurować ustawienia systemu operacyjnego 
- zaktualizować system operacyjny 
- zainstalować aplikacje 
- skonfigurować ustawienia aplikacji 
- zaktualizować aplikacje 
- zainstalować sterowniki urządzeń 
- skonfigurować i zaktualizować sterowniki urządzeń 
- dobrać zabezpieczenia systemu operacyjnego 
- zmodernizować system komputerowy 
- zrekonfigurować system komputerowy 
- zlokalizować uszkodzenia sprzętowe systemu komputerowego na podstawie opisu 
- zlokalizować uszkodzenia sprzętowe systemu komputerowego na podstawie diagnozy 
- zlokalizować uszkodzenia oprogramowania systemu komputerowego na podstawie opisu 
- zlokalizować uszkodzenia oprogramowania systemu komputerowego na podstawie diagnozy 
- zastosować narzędzia informatyczne do gromadzenia danych 
- zastosować narzędzia informatyczne do porządkowania danych 
- zastosować narzędzia informatyczne do prezentacji danych 
- wykonać kopię bezpieczeństwa systemu operacyjnego 
- wykonać kopię bezpieczeństwa danych 
- dobrać elementy i konfigurację sprzętową systemu komputerowego 
- dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji zadań określonych wymaganiami programu 
nauczania przedmiotu 
- zastosować zabezpieczenia 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 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 
elektrotechnika i elektronika (351103) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- posługiwać się pojęciami dotyczącymi jednostek układu SI oraz stosowanych w 
elektrotechnice i elektronice: podstawowe i pochodne, główne i pokrewne, notacja wykładnicza 
- posługiwać się pojęciami dotyczącymi obwodów elektrycznych i elektronicznych 
- zdefiniować okres oraz częstotliwość wielkości okresowej 
- narysować wykres wielkości okresowej tętniącej i przemiennej 
- scharakteryzować budowę oraz zasadę działania cewki indukcyjnej i kondensatora 
- posługiwać się pojęciami dotyczącymi elementów półprzewodnikowych: półprzewodnik 
samoistny, półprzewodnik domieszkowany, model pasmowy półprzewodnika 
- posługiwać się pojęciami dotyczącymi elementów optoelektronicznych: detektor i źródło 
promieniowania, wyświetlacz 
- posługiwać się pojęciami dotyczącymi wzmacniaczy 
- posługiwać się pojęciami dotyczącymi układów prostowniczych, stabilizacyjnych i zasilających 
- posługiwać się pojęciami dotyczącymi generatorów 
- posługiwać się pojęciami dotyczącymi układów kombinacyjnych 
- posługiwać się pojęciami dotyczącymi układów sekwencyjnych 
- określać funkcje elementów optoelektronicznych 
- zdefiniować napięcie 
- wyznaczyć pojemność kondensatora oraz układu kondensatorów 
- wyznaczyć indukcyjność własną cewki oraz układu cewek 
- wyznaczyć indukcyjność wzajemną układu dwóch cewek sprzężonych magnetycznie 
- scharakteryzować zjawisko rezonansu w obwodach zawierających elementy RLC 
- wyznaczyć wartość skuteczną, częstotliwość oraz fazę początkową przebiegu sinusoidalnego 
- zastosować I i II prawo Kirchoffa oraz prawo Ohma 
- wyznaczyć rezystancję zastępczą 
- zapisać dzielnik prądowy i napięciowy 
- stosować metodę kolejnych przekształceń oraz metodę superpozycji do wyznaczenia 
rozpływu prądów w obwodzie oraz spadków napięć na elementach 
- stosować twierdzenie Thevenina do zastępowania połączenia równoległego dwóch 
rzeczywistych źródeł napięcia 
- stosować definicję mocy czynnej do sprawdzenia bilansu mocy czynnej, wyznaczania 
dopasowania odbiornika do rzeczywistego źródła napięcia oraz sprawności układu 
- zastosować I i II prawo Kirchohffa oraz prawo Ohma 
- wyznaczyć impedancję i admitancję układów złożonych z elementów RLC i określić na tej 
podstawie charakter obwodu 
- wyznaczyć moc czynną, bierną, pozorną i zespoloną 
- oszacować wartości parametrów wzmacniaczy 
- oszacować wartości parametrów prostowników, stabilizatorów i zasilaczy 
- oszacować wartości parametrów generatorów 
- rozpoznać na schemacie obwodu wymuszenia oraz odbiorniki 
- rozpoznać elementy układu elektrycznego na podstawie symboli i opisu 
- rozpoznać elementy układu elektrycznego na podstawie symbolu i opisu 
- rozpoznać elementy półprzewodnikowe na podstawie opisu i symbolu 
- rozpoznać elementy optoelektroniczne na podstawie opisu i symbolu 
- rozpoznać wzmacniacz na podstawie opisu i schematu 
- rozpoznać prostownik, stabilizator, zasilacz na podstawie opisu i schematu 



- rozpoznać generator na podstawie opisu i schematu 
- rozpoznać bramkę logiczną na podstawie symbolu, równania, tabeli prawdy 
- rozpoznać przerzutnik na podstawie symbolu, równania, tabeli wzbudzeń, tabeli przejść 
wejść-wyjść (prawdy) 
- sporządzić schemat ideowy analogowego układu elektronicznego 
- sporządzić schemat logiczny układu kombinacyjnego na podstawie realizowanej formuły 
boolowskiej 
- Rozróżniać parametry elementów półprzewodnikowych 
- Rozróżniać parametry elementów optoelektornicznych 
- rozróżniać parametry wzmacniaczy 
- rozróżniać parametry prostowników, stabilizatorów i zasilaczy 
- rozróżniać parametry generatorów 
- rozróżniać parametry statyczne elementów i układów techniki cyfrowej 
- rozróżniać parametry dynamiczne elementów i układów techniki cyfrowej 
- określić funkcje elementów półprzewodnikowych 
- określać funkcje analogowych układów elektronicznych na podstawie dokumentacji 
technicznej 
- określać funkcje scalonych układów techniki cyfrowej na podstawie dokumentacji 
technicznej 
- znajdować w katalogu lub instrukcji informacje dotyczące elektronicznych układów 
analogowych 
- znajdować w katalogu lub instrukcji informacje dotyczące elektronicznych układów 
cyfrowych 
- zastosować oprogramowanie komputerowe do wyznaczenia i obrazowania wielkości 
elektrotechnicznych i elektronicznych 
- wyznaczyć impedancję i admitancję w oparciu o liczby zespolone 
- wyznaczyć rozpływ prądów i spadki napięć w obwodzie zawierającym elementy RLC 
korzystając z liczb zespolonych 
- narysować w skali liniowej przebieg sinusoidalny o znanych parametrach 
- narysować w skali liniowej wykres wskazowy szeregowego połączenia RL, RC, RLC oraz 
równoległego połączenia RL, RC, RLC dla elementów idealnych i rzeczywistych 
- narysować w skali liniowej wykresy krzywych rezonansowych 
- sporządzić w skali liniowej charakterystyki napięciowo - prądowe elementów 
półprzewodnikowych 
- sporządzić w skali liniowej charakterystyki napięciowo -  prądowe elementów 
optoelektronicznych 
- sporządzić w skali liniowej i logarytmicznej podstawowe charakterystyki wzmacniaczy 
- sporządzić w skali liniowej charakterystyki prostowników, stabilizatorów i zasilaczy 
- sporządzić w skali liniowej charakterystyki generatorów 
- sporządzić w skali liniowej podstawowe charakterystyki statyczne i dynamiczne bramek 
logicznych i przerzutników 
- charakteryzować parametry wzmacniaczy 
- charakteryzować parametry prostowników, stabilizatorów, zasilaczy 
- charakteryzować parametry generatorów 
- charakteryzować parametry statyczne elementów i układów techniki cyfrowej 
- charakteryzować parametry dynamiczne elementów i układów techniki cyfrowej 
- dobierać analogowe układy elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych 
- dobierać scalone układy cyfrowe do określonych warunków eksploatacyjnych 
- zastosować oprogramowanie komputerowe do wyznaczenia i obrazowania wielkości 
elektrotechnicznych i elektronicznych 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
pracownia elektrotechniki i elektroniki (351103) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- posługiwać się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych 
- posługiwać się rysunkiem technicznym podczas prac instalacyjnych 
- wykonywać prace z zakresu obróbki ręcznej 
- wykonać połączenia elementów i układów elektrycznych prądu i napięcia stałego na 
podstawie schematów ideowych 
- wykonać połączenia elementów i układów elektrycznych prądu i napięcia sinusoidalnego na 
podstawie schematów ideowych 
- wykonać połączenia elementów i układów elektronicznych na podstawie schematów 
ideowych 
- dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych 
- wykonać pomiary wielkości elektrycznych elementów i układów elektrycznych prądu i 
napięcia stałego 
- wykonać pomiary wielkości elektrycznych elementów i układów elektrycznych prądu i 
napięcia sinusoidalnego 
- wykonać pomiary wielkości elektrycznych elementów elektronicznych 
- wykonać pomiary wielkości elektrycznych analogowych układów elektronicznych 
- wykonać pomiary wielkości elektrycznych cyfrowych układów elektronicznych 
- przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel 
- przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń w postaci wykresów 
- posługiwać się dokumentacją techniczną 
- posługiwać się katalogami 
- posługiwać się instrukcjami 
- przestrzegać norm wynikających z dokumentacji 
- stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań 
- sporządzać wykresy w skali logarytmicznej 
- dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych 
- dokonać analizy pracy układów elektrycznych prądu i napięcia stałego na podstawie 
schematów ideowych oraz wyników pomiarów 
- dokonać analizy pracy układów elektrycznych prądu i napięcia sinusoidalnego na podstawie 
schematów ideowych oraz wyników pomiarów 
- dokonać analizy pracy analogowych układów elektronicznych na podstawie schematów 
ideowych oraz wyników pomiarów 
- dokonać analizy pracy cyfrowych układów elektronicznych na podstawie schematów 
ideowych oraz wyników pomiarów 
- sporządzać dokumentację z wykonywanych prac. 
- stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań 
- 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 transmisji danych (351103) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- wyjaśnić zjawiska związane z transmisją sygnałów w torach miedzianych 
- wyjaśniać zjawiska związane z transmisja sygnałów w torach światłowodowych 
- wyjaśniać zjawiska związane z transmisja sygnałów w torach radiowych i satelitarnych 
- dokonać klasyfikacji mediów transmisyjnych na podstawie oznaczeń 
- dokonać klasyfikacji mediów transmisyjnych na podstawie parametrów katalogowych 
- dokonać klasyfikacji mediów transmisyjnych na podstawie właściwości transmisyjnych 
- rozpoznać parametry jednostkowe linii długiej na podstawie opisu 
- rozpoznać parametry jednostkowe linii długiej na podstawie jednostek 
- rozpoznać parametry falowe linii długiej na podstawie wzoru 
- rozpoznać metody kodowania stosowane w torach miedzianych  
- rozpoznać metody kodowania stosowane w torach światłowodowych 
- rozpoznać metody kodowania stosowane w torach radiowych 
- rozpoznać techniki modulacji na podstawie opisu, oznaczenia i przebiegu czasowego 
- rozróżnić rodzaje sygnałów na podstawie opisu 
- rozróżnić rodzaje sygnałów na podstawie przebiegów czasowych 
- Rozróżnić rodzaje sygnałów na podstawie na podstawie wyników pomiarów 
- wyjaśnić zasadę działania modemu i bramki VoIP 
- wyjaśnić zasadę działania urządzeń dostępowych Ethernet, PDH i SDH 
- wyjaśnić zasadę działania urządzeń  umożliwiających zwiększenie transmisji 
- posługiwać się terminologią dotyczącą instalacji, uruchamiania oraz utrzymywania urządzeń 
dostępowych Ethernet 
- posługiwać się terminologią dotyczącą instalacji, uruchamiania oraz utrzymywania 
modemów i bramek VoIP 
- posługiwać się terminologią dotyczącą instalacji, uruchamiania oraz utrzymywania urządzeń 
dostępowych PDH i SDH 
- odczytywać schematy blokowe i montażowe modemów i bramek VoIP 
- odczytywać schematy blokowe i montażowe urządzeń dostępowych Ethernet 
- odczytywać schematy blokowe i montażowe urządzeń dostępowych PDH i SDH 
- posługiwać się instrukcjami i dokumentacją techniczną urządzeń 
- rozróżniać rodzaje komutacji na podstawie opisu 
- rozróżniać rodzaje komutacji na podstawie obszarów zastosowań 
- rozróżniać rodzaje i typy sygnalizacji w łączach abonenckich na podstawie opisu 
- rozpoznawać sygnały w łączu abonenckim  na podstawie opisu  
- rozpoznawać sygnały w łączu abonenckim  na podstawie przebiegu czasowego 
- wykonywać pomiary linii abonenckiej 
- odczytywać schematy blokowe i montażowe oraz dokumentację techniczną aparatów 
telefonicznych i telefaksów 
- odczytywać schematy blokowe i montażowe oraz dokumentację techniczną central 
- identyfikować parametry aparatów telefonicznych i telefaksów 
- identyfikować parametry central abonenckich 
- wykonywać pomiary uruchomieniowe oraz testy okresowe central abonenckich 
- wykonywać pomiary uruchomieniowe modemów 
- oceniać jakość działania central abonenckich 
- oceniać jakość działania modemów 
- scharakteryzować system komputerowy pod względem urządzeń do przechowywania danych 



- scharakteryzować system komputerowy pod względem urządzeń służących do komunikacji 
pomiędzy elementami systemu 
- scharakteryzować system komputerowy pod względem urządzeń do odbierania danych 
- scharakteryzować system komputerowy pod względem urządzeń do wizualizacji i prezentacji 
danych 
- posługiwać się terminologią dotyczącą topologii sieci komputerowych 
- posługiwać się terminologią dotyczącą parametrów sieci komputerowych 
- scharakteryzować budowę i zasadę działania urządzeń stosowanych w sieciach 
przewodowych 
- scharakteryzować budowę i zasadę działania urządzeń stosowanych w sieciach 
bezprzewodowych 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
pracownia urządzeń transmisji danych (351103) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- scharakteryzować budowę oraz parametry torów  i kabli symetrycznych 
- scharakteryzować budowę oraz parametry torów i kabli współosiowych 
- scharakteryzować budowę oraz parametry torów i kabli światłowodowych 
- scharakteryzować budowę oraz parametry torów radiowych i satelitarnych 
- rozróżnić złącza rozłączne, spawy mechaniczne i spawy łukiem elektrycznym na podstawie 
refelktogramu, oznaczeń i ich parametrów 
- rozróżnić rodzaje włókien światłowodowych na podstawie oznaczeń i ich parametrów 
- rozpoznać źródła światłą stosowane w technice światłowodowej na podstawie wyglądu, 
parametrów katalogowych oraz symboli graficznych 
- rozpoznać detektory światła stosowane w technice światłowodowej na podstawie wyglądu, 
parametrów katalogowych oraz symboli graficznych 
- rozpoznać wzmacniacze stosowane w technice światłowodowej na podstawie wyglądu, 
parametrów katalogowych oraz symboli graficznych 
- rozpoznać mufę stosowane w technice światłowodowej na podstawie wyglądu, parametrów 
katalogowych oraz symboli graficznych 
- ocenić poprawność uzyskanych wyników pomiarów tłumienia i refelktancji złączy 
światłowodowych w II i III oknie optycznym na podstawie zaleceń i instrukcji TP S.A. 
- ocenić poprawność uzyskanych wyników pomiarów tłumienia i refelktancji złączy 
światłowodowych w II i III oknie optycznym na podstawie zaleceń 
- scharakteryzować parametry anten kierunkowych 
- scharakteryzować parametry anten sektorowych 
- scharakteryzować parametry anten dookolnych 
- rozróżnić rodzaje masztów stosowanych do montażu urządzeń radiokomunikacyjnych 
realizujących odbiór zbiorczy polaryzacyjny 
- rozróżnić rodzaje masztów stosowanych do montażu urządzeń radiokomunikacyjnych 
realizujących odbiór zbiorczy przestrzenny 
- rozróżnić rodzaje podstaw masztów stosowanych do montażu urządzeń 
radiokomunikacyjnych  
- scharakteryzować zwielokrotnienie w dziedzinie czasu(TDM) 
- scharakteryzować zwielokrotnienie w dziedzinie częstotliwości (FDM) 
- scharakteryzować zwielokrotnienie w dziedzinie kodu(CDM) 
- scharakteryzować zwielokrotnienie w dziedzinie długości fali(xWDM-WDM, DWDM, 
CWDM,UWDM) 
- rozróżnić system PDH(hierarchia europejska i amerykańska) na podstawie opisu i oznaczeń 
- rozróżnić system SDH(hierarchia europejska) i SONET (hierarchia amerykańska) na podstawie 
opisu i oznaczeń 
- scharakteryzować synchronizację bezpośrednią i elementową 
- scharakteryzować synchronizację typu master-slave 
- scharakteryzować synchronizację wzajemną 
- scharakteryzować synchronizację 
- rozróżnić sieci optyczne FITL,FTTB, FTTC, FTTH, FTTO,FTTD,FTTW na podstawie opisu i 
schematu blokowego 
- rozróżnić sieci optyczne FDDI,PDH i SDH na podstawie opisu i schematu blokowego 
- rozróżnić optyczne sieci telewizji kablowej (CATV) na podstawie opisu i schematu blokowego 
- rozróżnić sieci GSM i UMTA na podstawie opisu i schematu blokowego 
- rozpoznać topologię łańcuchową sieci optycznej i jej konfigurację 
- rozpoznać topologię pierścienia sieci optycznej i jej konfigurację 



- rozpoznać strukturę sieci GSM i UMTS 
- określić podstawowe funkcje central abonenckich 
- określić podstawowe funkcje central lokalnych 
- określić podstawowe funkcje central tandemowych 
- określić a podstawowe funkcje central międzymiastowych 
- określić podstawowe funkcje central międzynarodowych 
- określić podstawowe funkcje central międzynarodowych tranzytowych 
- określić podstawowe funkcje central cyfrowych i serwerowych 
- scharakteryzować budowę oraz określa funkcje przełącznicy głównej 
- scharakteryzować budowę oraz określa funkcje pola komutacyjnego 
- scharakteryzować budowę oraz określa funkcje zespołu obsługi i zespołu przełączającego 
- scharakteryzować budowę oraz określa funkcje abonenckiego zespołu liniowego 
- scharakteryzować budowę oraz określa funkcje urządzeń sterujących, zasilających i 
badaniowych 
- klasyfikować przestrzenne pola komutacyjne z komutacją kanałów 
- klasyfikować czasowo-przestrzenne pola komutacyjne z komutacją kanałów 
- rozróżnić czasowe pole komutacyjne na podstawie opisu i symbolu 
- rozróżnić przestrzenne pole komutacyjne na podstawie opisu i symbolu 
- rozróżnić czasowo-przestrzenne pole komutacyjne na podstawie opisu i symbolu 
- przestrzegać wymagań producenta dotyczących warunków zasilania liniowych urządzeń 
telekomunikacyjnych 
- przestrzegać wymagań producenta dotyczących warunków klimatyzacji liniowych urządzeń 
telekomunikacyjnych 
- przestrzegać wymagań producenta dotyczących ochrony przed wyładowaniami 
elektrostatycznymi, zabezpieczeń liniowych urządzeń telekomunikacyjnych 
- przestrzegać zasad zabezpieczeń sprzętowych w centralach telefonicznych 
- przestrzegać zasad zabezpieczeń programowych w centralach telefonicznych 
- scharakteryzować wybór tonowy i impulsowy 
- scharakteryzować sygnały w łączu abonenckim 
- scharakteryzować proces zestawiania połączenia głosowego 
- scharakteryzować proces zestawienia połączenia transmisji danych i wiadomości tekstowych 
- scharakteryzować proces zestawiania połączenia konferencyjnego 
- scharakteryzować usługi oferowane w sieciach ATM 
- scharakteryzować usługi oferowane w sieciach ISDN 
- scharakteryzować usługi oferowane w sieciach X.25 
- scharakteryzować usługi oferowane w sieciach Frame Relay 
- scharakteryzować usługi oferowane w sieciach GSM i UMTS 
- dokonać analizy parametrów łącza transmisji danych w oparciu o sekundy z błędami 
- dokonać analizy parametrów łącza transmisji danych w oparciu o sekundy z poważnymi 
błędami 
- rozróżnić technologie sieciowe z komutacją pakietów 
- rozróżnia technologie sieciowe z komutacją komórek 
- definiować i konfigurować usługi dla abonentów domowych 
- definiować i konfigurować usługi dla abonentów biznesowych 
- przestrzegać zasad udostępniania zasobów sieciowych w sieciach teleinformatycznych 
- przestrzegać zasad ochrony zasobów sieciowych w sieciach teleinformatycznych 
- dokonać analizy protokołów RTP i RTCP 
- dokonać analizy protokołów sygnalizacyjnych 
- scharakteryzować struktury optyczne IP/SDH/WDM 
- scharakteryzować struktury optyczne IP/SDH 



- scharakteryzować struktury optyczne IP/WDM oraz IP/DWDM 
- scharakteryzować routing statyczny i dynamiczny 
- scharakteryzować routing klasowy i bezklasowy 
- scharakteryzować oraz określa funkcje i zastosowanie routerów dostępowych 
- scharakteryzować oraz określa funkcje i zastosowanie routerów szkieletowych 
- scharakteryzować oraz określa funkcje i zastosowanie routerów brzegowych 
- określić budowę zarządcy i agenta protokołu zarządzania siecią SNMP 
- określić funkcje zarządcy i agenta protokołu zarządzania siecią SNMP 
- określić bezpieczeństwo użytkowników protokołu zarządzania siecią SNMP 
- posłużyć się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami oraz przestrzega norm w 
tym zakresie 
- sporządzić dokumentację z wykonywanych prac 
- zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań określonych 
wymaganiami programu nauczania przedmiotu 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
sieci teleinformatyczne (351103) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- scharakteryzować budowę oraz parametry torów  i kabli symetrycznych 
- scharakteryzować budowę oraz parametry torów i kabli współosiowych 
- scharakteryzować budowę oraz parametry torów i kabli światłowodowych 
- scharakteryzować budowę oraz parametry torów radiowych i satelitarnych 
- rozróżnić złącza rozłączne, spawy mechaniczne i spawy łukiem elektrycznym na podstawie 
refelktogramu, oznaczeń i ich parametrów 
- rozróżnić rodzaje włókien światłowodowych na podstawie oznaczeń i ich parametrów 
- rozpoznać źródła światłą stosowane w technice światłowodowej na podstawie wyglądu, 
parametrów katalogowych oraz symboli graficznych 
- rozpoznać detektory światła stosowane w technice światłowodowej na podstawie wyglądu, 
parametrów katalogowych oraz symboli graficznych 
- rozpoznać wzmacniacze stosowane w technice światłowodowej na podstawie wyglądu, 
parametrów katalogowych oraz symboli graficznych 
- rozpoznać mufę stosowane w technice światłowodowej na podstawie wyglądu, parametrów 
katalogowych oraz symboli graficznych 
- ocenić poprawność uzyskanych wyników pomiarów tłumienia i refelktancji złączy 
światłowodowych w II i III oknie optycznym na podstawie zaleceń i instrukcji TP S.A. 
- ocenić poprawność uzyskanych wyników pomiarów tłumienia i refelktancji złączy 
światłowodowych w II i III oknie optycznym na podstawie zaleceń 
- scharakteryzować parametry anten kierunkowych 
- scharakteryzować parametry anten sektorowych 
- scharakteryzować parametry anten dookolnych 
- rozróżnić rodzaje masztów stosowanych do montażu urządzeń radiokomunikacyjnych 
realizujących odbiór zbiorczy polaryzacyjny 
- rozróżnić rodzaje masztów stosowanych do montażu urządzeń radiokomunikacyjnych 
realizujących odbiór zbiorczy przestrzenny 
- rozróżnić rodzaje podstaw masztów stosowanych do montażu urządzeń 
radiokomunikacyjnych  
- scharakteryzować zwielokrotnienie w dziedzinie czasu(TDM) 
- scharakteryzować zwielokrotnienie w dziedzinie częstotliwości (FDM) 
- scharakteryzować zwielokrotnienie w dziedzinie kodu(CDM) 
- scharakteryzować zwielokrotnienie w dziedzinie długości fali(xWDM-WDM, DWDM, 
CWDM,UWDM) 
- rozróżnić system PDH(hierarchia europejska i amerykańska) na podstawie opisu i oznaczeń 
- rozróżnić system SDH(hierarchia europejska) i SONET (hierarchia amerykańska) na podstawie 
opisu i oznaczeń 
- scharakteryzować synchronizację bezpośrednią i elementową 
- scharakteryzować synchronizację typu master-slave 
- scharakteryzować synchronizację wzajemną 
- scharakteryzować synchronizację 
- rozróżnić sieci optyczne FITL,FTTB, FTTC, FTTH, FTTO,FTTD,FTTW na podstawie opisu i 
schematu blokowego 
- rozróżnić sieci optyczne FDDI,PDH i SDH na podstawie opisu i schematu blokowego 
- rozróżnić optyczne sieci telewizji kablowej (CATV) na podstawie opisu i schematu blokowego 
- rozróżnić sieci GSM i UMTA na podstawie opisu i schematu blokowego 
- rozpoznać topologię łańcuchową sieci optycznej i jej konfigurację 
- rozpoznać topologię pierścienia sieci optycznej i jej konfigurację 



- rozpoznać strukturę sieci GSM i UMTS 
- określić podstawowe funkcje central abonenckich 
- określić podstawowe funkcje central lokalnych 
- określić podstawowe funkcje central tandemowych 
- określić a podstawowe funkcje central międzymiastowych 
- określić podstawowe funkcje central międzynarodowych 
- określić podstawowe funkcje central międzynarodowych tranzytowych 
- określić podstawowe funkcje central cyfrowych i serwerowych 
- scharakteryzować budowę oraz określa funkcje przełącznicy głównej 
- scharakteryzować budowę oraz określa funkcje pola komutacyjnego 
- scharakteryzować budowę oraz określa funkcje zespołu obsługi i zespołu przełączającego 
- scharakteryzować budowę oraz określa funkcje abonenckiego zespołu liniowego 
- scharakteryzować budowę oraz określa funkcje urządzeń sterujących, zasilających i 
badaniowych 
- klasyfikować przestrzenne pola komutacyjne z komutacją kanałów 
- klasyfikować czasowo-przestrzenne pola komutacyjne z komutacją kanałów 
- rozróżnić czasowe pole komutacyjne na podstawie opisu i symbolu 
- rozróżnić przestrzenne pole komutacyjne na podstawie opisu i symbolu 
- rozróżnić czasowo-przestrzenne pole komutacyjne na podstawie opisu i symbolu 
- przestrzegać wymagań producenta dotyczących warunków zasilania liniowych urządzeń 
telekomunikacyjnych 
- przestrzegać wymagań producenta dotyczących warunków klimatyzacji liniowych urządzeń 
telekomunikacyjnych 
- przestrzegać wymagań producenta dotyczących ochrony przed wyładowaniami 
elektrostatycznymi, zabezpieczeń liniowych urządzeń telekomunikacyjnych 
- przestrzegać zasad zabezpieczeń sprzętowych w centralach telefonicznych 
- przestrzegać zasad zabezpieczeń programowych w centralach telefonicznych 
- scharakteryzować wybór tonowy i impulsowy 
- scharakteryzować sygnały w łączu abonenckim 
- scharakteryzować proces zestawiania połączenia głosowego 
- scharakteryzować proces zestawienia połączenia transmisji danych i wiadomości tekstowych 
- scharakteryzować proces zestawiania połączenia konferencyjnego 
- scharakteryzować usługi oferowane w sieciach ATM 
- scharakteryzować usługi oferowane w sieciach ISDN 
- scharakteryzować usługi oferowane w sieciach X.25 
- scharakteryzować usługi oferowane w sieciach Frame Relay 
- scharakteryzować usługi oferowane w sieciach GSM i UMTS 
- dokonać analizy parametrów łącza transmisji danych w oparciu o sekundy z błędami 
- dokonać analizy parametrów łącza transmisji danych w oparciu o sekundy z poważnymi 
błędami 
- rozróżnić technologie sieciowe z komutacją pakietów 
- rozróżnia technologie sieciowe z komutacją komórek 
- definiować i konfigurować usługi dla abonentów domowych 
- definiować i konfigurować usługi dla abonentów biznesowych 
- przestrzegać zasad udostępniania zasobów sieciowych w sieciach teleinformatycznych 
- przestrzegać zasad ochrony zasobów sieciowych w sieciach teleinformatycznych 
- dokonać analizy protokołów RTP i RTCP 
- dokonać analizy protokołów sygnalizacyjnych 
- scharakteryzować struktury optyczne IP/SDH/WDM 
- scharakteryzować struktury optyczne IP/SDH 



- scharakteryzować struktury optyczne IP/WDM oraz IP/DWDM 
- scharakteryzować routing statyczny i dynamiczny 
- scharakteryzować routing klasowy i bezklasowy 
- scharakteryzować oraz określa funkcje i zastosowanie routerów dostępowych 
- scharakteryzować oraz określa funkcje i zastosowanie routerów szkieletowych 
- scharakteryzować oraz określa funkcje i zastosowanie routerów brzegowych 
- określić budowę zarządcy i agenta protokołu zarządzania siecią SNMP 
- określić funkcje zarządcy i agenta protokołu zarządzania siecią SNMP 
- określić bezpieczeństwo użytkowników protokołu zarządzania siecią SNMP 
- posłużyć się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami oraz przestrzega norm w 
tym zakresie 
- sporządzić dokumentację z wykonywanych prac 
- zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań określonych 
wymaganiami programu nauczania przedmiotu 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
pracownia sieci teleinformatycznych (351103) 

obowiązujące od 2012 
 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
- montować złącza kablowe 
- montować przełącznice 
- montować elementy okablowania urządzeń telekomunikacyjnych 
- dobierać przyrządy metody pomiaru tłumienia złączy światłowodowych 
- dobierać przyrządy metody pomiaru tłumienia odcinków światłowodu 
- dobierać przyrządy metody pomiaru tłumienia parametrów transmisyjnych: tłumienności 
jednostkowej traktu światłowodu i poszczególnych odcinków 
- mierzyć parametry światłowodów metodą transmisyjną 
- mierzyć parametry światłowodów metodą rozproszenia wstecznego 
- montować instalacje antenowe 
- uruchamiać instalacje antenowe 
- obliczać przepływności podstawowych struktur plezjochronicznych – PDH: E1, E2, E3, E4, E5 
(hierarchia europejska) oraz T1, T2, T3, T4(hierarchia amerykańska) 
- obliczać przepływności podstawowych struktur synchronicznych – SDH i SONET:STM-0, STM-
1, STM-4, STM-16, STM-64, STM-256 (hierarchia europejska) oraz STS-1, STS-3, STS-12, STS-48, 
STS-192, STS-768 (hierarchia amerykańska w wersji elektrycznej) i OC-1,OC-3,OC-12,OC-48,OC-
192,OC-768 (hierarchia amerykańska w wersji optycznej) 
- instalować urządzenia zasilające urządzenia teletransmisyjne 
- instalować urządzenia zabezpieczające urządzenia teletransmisyjne 
- montować podzespoły i urządzenia transmisyjne 
- demontować podzespoły i urządzenia transmisyjne 
- uruchamiać urządzenia transmisyjne 
- uruchamiać systemy transmisyjne 
- sprawdzać alarmy w urządzeniach transmisyjnych 
- wykonywać pomiary systemów transmisyjnych 
- interpretować wyniki pomiarów systemów transmisyjnych 
- lokalizuje uszkodzenia w traktach transmisyjnych 
- instalować urządzenia zasilające systemy komutacyjne 
- instalować urządzenia zabezpieczające systemy komutacyjne 
- scharakteryzować sygnalizację informacyjną 
- scharakteryzować sygnalizację sygnałową(prądem stałym, prądem przemiennym, 
impulsową-cyfrową) 
- scharakteryzować sygnalizację abonencką 
- scharakteryzować sygnalizację liniową 
- scharakteryzować sygnalizację rejestrową 
- scharakteryzować sygnalizację cyfrową 
- scharakteryzować sygnalizację nadzorczą, adresową, zarządzającą 
- scharakteryzować sygnalizację SS7 
- przeprowadzać testy sieci komutacyjnej 
- przeprowadzać pomiary parametrów sieci komutacyjnej 
- lokalizować uszkodzone podzespoły cyfrowej centrali telefonicznej na podstawie alarmów 
- lokalizować uszkodzone podzespoły cyfrowej centrali telefonicznej na podstawie wyników 
testu 
- wymieniać uszkodzone elementy w urządzeniach komutacyjnych 
- montować podzespoły i urządzenia sieci komutacyjnej 



- demontować podzespoły i urządzenia sieci komutacyjnej 
- dodawać abonentów analogowych do sieci komutacyjnej 
- dodawać abonentów cyfrowych do sieci komutacyjnej 
- scharakteryzować usługi oferowane w sieciach ATM 
- scharakteryzować usługi oferowane w sieciach ISDN 
- scharakteryzować usługi oferowane w sieciach X.25 
- scharakteryzować usługi oferowane w sieciach Frame Relay 
- scharakteryzować usługi oferowane w sieciach GSM i UMTS 
- dodawać usługi dla nowych użytkowników 
- zmieniać funkcjonujące usługi 
- wyznaczyć natężenie ruchu w sieci 
- wyznaczyć prawdopodobieństwo wystąpienia natłoku w sieci 
- wyznaczyć po jakim wystąpi natłok w sieci 
- określić budowę zarządcy i agenta protokołu zarządzania siecią SNMP 
- określić funkcje zarządcy i agenta protokołu zarządzania siecią SNMP 
- określić bezpieczeństwo użytkowników protokołu zarządzania siecią SNMP 
- monitorować ruch w sieci teleinformatycznej 
- zapobiegać przeciążeniom sieci teleinformatycznej 
- konfigurować tunele 
- konfigurować wirtualne prywatne sieci teleinformatyczne 
- monitorować działanie sieci teleinformatycznych za pomocą standardowych testów 
- instalować urządzenia zasilające urządzenia teleinformatyczne 
- instalować urządzenia zabezpieczające urządzenia teleinformatyczne 
- zabezpieczać sieci teleinformatyczne przed zawirusowaniem 
- zabezpieczać sieci teleinformatyczne przed niekontrolowanym przepływem informacji 
- zabezpieczać sieci teleinformatyczne przed utratą danych 
- zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań 
- organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 
- zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych 
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 
- udzielać 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 decyzje 
- współpracować w zespole 
- planować pracę zespołu w celu wykonywania przydzielonych zadań 
- dobierać osoby do wykonania przydzielonych zadań 
- kierować wykonaniem przydzielonych zadań 
- oceniać jakość wykonania przydzielonych zadań 
- wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i 
jakość pracy 
- komunikować się ze współpracownikami 


