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Zawód:  technik informatyk 

Kwalifikacje: EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń  
    peryferyjnych i sieci 

 

   EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami  
internetowymi i bazami danych 

 

Klasa:    3 

Wymiar praktyki:  4 tygodnie (160 godzin) 

 

Program nauczania dla zawodu   TECHNIK INFORMATYK 351203 o strukturze 

przedmiotowej, autorzy: Zespół Przedmiotów Zawodowych Informatycznych 2017 

 

Ogólne cele kształcenia zawodowego 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy 

zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy w warunkach 

współczesnego świata. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich 

realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które 

wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych  

i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe 

techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy  

i umiejętności pracowników.  

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia 

ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie 

kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy 

ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności 

zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość 

sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój 

każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem 

indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia  

i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego 

otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma 

służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego.  
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Uszczegółowione efekty kształcenia: 

Uczeo po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał nauczania 

BHP 

- zorganizowad stanowisko montażowe zgodnie z wymogami ergonomii, 
przepisami bezpieczeostwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 
- dokonad analizy wszystkich zaprezentowanych zasad organizacji stanowiska 
serwisowego; 
- zastosowad środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac 
montażowych i instalacyjnych; 
- zastosowad środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania prac montażowych  
i instalacyjnych; 
- dokonad analizy przepisów i zasad bezpieczeostwa i higieny pracy oraz 
przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska pod kątem 
wykonywania prac montażowych i instalacyjnych; 
- przestrzegad wszystkich zasad bezpieczeostwa i higieny pracy oraz przepisów 
ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania prac montażowych i 
instalacyjnych; 
- przestrzegad zasad ochrony środowiska podczas wykonywania prac 
montażowych i instalacyjnych; 

Normy jakości w produkcji komputerów 
osobistych. 
Przepisy BHP podczas wykonywania 
powierzonych zadao zawodowych. 
Przepisy dotyczące certyfikatu zgodności 
komputerów osobistych z normami 
elektromagnetycznymi (CE). 
Zasady dotyczące ergonomii stanowiska 
pracy, ochrony środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej. 
 Gospodarka odpadami niebezpiecznymi. 
Organizacja i wyposażenie stanowiska 
montażowego i serwisowego. 
Organizacja pracy przedsiębiorstwa. 
Zasady odpowiedzialności za swoja pracę. 
Hierarchia służbowa na określonym 
stanowisku pracy. 
Obieg dokumentacji na stanowisku pracy. 
Tajemnica służbowa. 
Obszary wykorzystania języka obcego na 
powierzonym stanowisku pracy. 

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 

Uczeo po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał nauczania 

PKZ (efekty kształcenia wspólne dla obszaru elektryczno-elektronicznego) 
- zidentyfikowad symbole graficzne podzespołów systemu komputerowego; 
- zidentyfikowad oznaczenia podzespołów systemu komputerowego; 
zanalizowad - oznaczenia podzespołów systemu komputerowego; 
- zidentyfikowad podstawowe parametry techniczne elementów systemu 
komputerowego;  
- rozróżnid parametry sprzętu komputerowego; 
 - użyd publikacji dokumentacji technicznej w formie elektronicznej; 
- przestrzegad zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania 
pracy;  

Symbole graficzne i oznaczenia podzespołów 
komputerowych. 
Parametry techniczne podzespołów 
komputerowych. 
Dokumentacja techniczna urządzeo techniki 
komputerowej. 
Instalacja sterowników urządzeo 
peryferyjnych. 
Montaż zestawu komputerowego z 
podzespołów. 
Instalacja i konfiguracja urządzeo 
peryferyjnych. 
Diagnostyka komputera osobistego. 
Diagnostyka systemu operacyjnego 
Zasady naprawy i konserwacji urządzeo 
techniki komputerowej. 
Instalacja systemu operacyjnego na stacji 
roboczej (Windows, Linux). 
Aktualizacja systemu operacyjnego. 
Uruchamianie systemu operacyjnego. 
Konfiguracja i zrządzanie systemem 
operacyjnym. 
Zarządzanie dyskami i partycjami. 
Obsługa zasobów (foldery, pliki). 

EE.08.1(1) stosowad podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i elektroniki; 

EE.08.1(2) rozróżniad podstawowe elementy elektroniczne; 

EE.08.1(3) wymieniad funkcje i wyjaśnia zasady działania urządzeo techniki 
komputerowej; 

EE.08.1(4) posługiwad się dokumentacją techniczną urządzeo techniki 
komputerowej; 

EE.08.1(5) dobierad urządzenia techniki komputerowej do określonych 
warunków technicznych; 

EE.08.1(6) montowad komputer osobisty i serwer z podzespołów; 
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EE.08.1(7) modernizowad komputery osobiste oraz serwery; 
Aplikacje systemowe. 
Instalowanie i usuwanie aplikacji. 
Rejestr systemu. 
Programy użytkowe i narzędziowe. 
 

EE.08.1(8) instalowad, aktualizowad systemy operacyjne i oprogramowanie 
użytkowe; 

EE.08.1(9) wykonywad konfigurację po instalacji systemu komputerowego; 

EE.08.1(10) instalowad, konfigurowad i aktualizowad sterowniki urządzeo; 

EE.08.1(11) przygotowywad do pracy urządzenia mobilne; 

EE.08.1(12) sporządzad specyfikację techniczną, cenniki i kosztorysy stanowisk 
komputerowych; 

EE.08.1(13) rozpoznawad rodzaje licencji i oprogramowania komputerowego; 

EE.08.1(14) stosowad przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym 
systemów informatycznych 

EE.08.1(15) stosowad przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu. 

2. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej 

Uczeo po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał nauczania 

PKZ (efekty kształcenia wspólne dla obszaru elektryczno-elektronicznego) 
-  dobrad oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadao w 
konfiguracji i monitoringu sieciowego; 
-  zastosowad metody zabezpieczenia sprzętu komputerowego; zabezpieczyd 
dostęp do systemu operacyjnego; 
-  rozróżniad rodzaje oprogramowania użytkowego; scharakteryzowad rodzaje 
oprogramowania użytkowego wykorzystywanego przy administrowaniu 
sieciowymi systemami operacyjnymi; 
- zastosowad różne rodzaje oprogramowania użytkowego do administrowania 
sieciowymi systemami operacyjnymi; zastosowad zasady dotyczące organizacji 
montażu lokalnych sieci komputerowych;  
- zdefiniowad podstawowe pojęcia dotyczące elementów okablowania 
strukturalnego; 
- zastosowad metody zabezpieczenia sprzętu komputerowego; 

Sieciowe systemy operacyjne. 
Windows Server, Linux, NetWare. 
Instalacja serwera i konfiguracja serwera. 
Programy do administracji lokalnymi sieciami 
komputerowymi. 
Symulatory programów konfiguracyjnych 
urządzeo sieciowych. 
Zasada aktualizowania oprogramowania 
urządzeo sieciowych. 
Funkcje zarządzalnych przełączników. 
Rodzaje i sposób obsługi urządzeo telefonii 
internetowej. 
Sieci wirtualne. 
Metody ataków sieciowych. 
Rodzaje oprogramowania zabezpieczającego 
zasoby sieciowe. 
Rodzaje i dobór UPS sieciowego. 
Archiwizacja zasobów sieciowych. 
Rodzaje testów i pomiarów pasywnych. 
Rodzaje testów i pomiarów aktywnych. 
Urządzenia diagnostyczne. 
Narzędzia pomiarowe. 
Konta użytkowników: lokalne i domenowe. 
Grupy użytkowników. 
Prawa użytkowników. 
Profil użytkownika. 
Zasady zabezpieczeo dla domeny i jednostki 
organizacyjnej. 
Zadania administracyjne. 
Narzędzia administracyjne. 

EE.08.2(1) rozpoznawad topologie sieci komputerowych; 

EE.08.2(2) interpretowad projekty sieci komputerowych; 

EE.08.2(3) rozpoznawad i stosowad normy dotyczące medium sieciowego; 

EE.08.2(4) rozpoznawad protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci 
rozległej; 

EE.08.2(5) dobierad elementy lokalnej sieci komputerowej, uwzględniając 
określone warunki techniczne; 

EE.08.2(6) dobierad przyrządy i urządzenia do montażu sieci komputerowych; 

EE.08.2(7) montowad okablowanie sieciowe; 
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EE.08.2(8) wykonywad pomiary okablowania strukturalnego; 
Uprawnienia NTFS. 
Przydziały dyskowe. 
 

EE.08.2(9) monitorowad sied bezprzewodową; 

EE.08.2(10) stosowad adresację protokołu Internetowego (IP); 

EE.08.2(11) stosowad podział sieci na podsieci; 

EE.08.2(12) wykonywad pomiary i testy sieci logicznej; 

EE.08.2(13) modernizowad lokalną sied komputerową; 

EE.08.2(14) określad rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci 
komputerowej; 

EE.08.2(15) podłączad sied lokalną do Internetu; 

EE.08.2(16) rozpoznawad i stosowad podstawowe protokoły routingu. 

3. Eksploatacja urządzeo peryferyjnych i sieciowych 

Uczeo po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał nauczania 

PKZ (efekty kształcenia wspólne dla obszaru elektryczno-elektronicznego) 
- rozróżniad i interpretowad parametry urządzeo peryferyjnych, ,mobilnych i 
sieciowych; 
- przestrzegad zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania 
pracy; 
- stosowad zabezpieczenia sprzętu komputerowego; 
- charakteryzowad urządzenia sieciowe; 

Dokumentacja techniczna urządzeo techniki 
komputerowej. 
Instalacja sterowników urządzeo 
peryferyjnych. 
Montaż zestawu komputerowego z 
podzespołów. 
Instalacja i konfiguracja urządzeo 
peryferyjnych, sieciowych i mobilnych. 
Diagnostyka komputera osobistego. 
Zasady naprawy i konserwacji urządzeo 
techniki komputerowej. 
Sieciowe systemy operacyjne. 
Windows Server, Linux, NetWare. 
Instalacja serwera i konfiguracja serwera. 
Programy do administracji lokalnymi sieciami 
komputerowymi. 
Programy użytkowe i narzędziowe. 
Symulatory programów konfiguracyjnych 
urządzeo sieciowych. 
Zasada aktualizowania oprogramowania 
urządzeo sieciowych. 
Funkcje zarządzalnych przełączników. 
Rodzaje i sposób obsługi urządzeo telefonii 
internetowej. 

EE.08.3(1) określad funkcje, opisad budowę i wyjaśnia zasadę działania urządzeo 
peryferyjnych i sieciowych; 

EE.08.3(2) przygotowad urządzenia peryferyjne systemu komputerowego do 
pracy; 

EE.08.3(3) instalowad sterowniki urządzeo peryferyjnych systemu 
komputerowego; 

EE.08.3(4) konfigurowad urządzenia peryferyjnych systemu komputerowego; 

EE.08.3(5) przygotowad urządzenia sieciowe do pracy; 

EE.08.3(6) dobierad i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeo peryferyjnych 
systemu komputerowego; 

EE.08.3(7) wykonywad konserwację urządzeo sieciowych i peryferyjnych systemu 
komputerowego; 

EE.08.3(8) monitorowad pracę urządzeo lokalnej sieci komputerowej; 

EE.08.3(9) stosowad przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi; 

EE.08.3(10) konfigurowad przełączniki lokalnej sieci komputerowej; 
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EE.08.3(11) konfigurowad sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej; 

EE.08.3(12) konfigurowad routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora 
sieciowa (ang. firewall); 

EE.08.3(13) konfigurowad urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej; 

EE.08.3(14) tworzyd sieci wirtualne za pomocą połączeo internetowych. 

4. Naprawa urządzeo techniki komputerowej 

Uczeo po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał nauczania 

PKZ (efekty kształcenia wspólne dla obszaru elektryczno-elektronicznego) 
- rozróżniad i interpretowad parametry urządzeo peryferyjnych; 
- przestrzegad zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania 
pracy; 
- stosowad zabezpieczenia sprzętu komputerowego; 
- korzystad z publikacji elektronicznych; 
- dobierad oprogramowanie użytkowe i diagnostyczne; 

Dokumentacja techniczna urządzeo techniki 
komputerowej. 
Instalacja sterowników urządzeo 
peryferyjnych. 
Montaż zestawu komputerowego z 
podzespołów. 
Instalacja i konfiguracja urządzeo 
peryferyjnych. 
Diagnostyka komputera osobistego. 
Diagnostyka systemu operacyjnego 
Zasady naprawy i konserwacji urządzeo 
techniki komputerowej.  
Programy użytkowe i narzędziowe. 
 

EE.08.4(1) posługiwad się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego; 

EE.08.4(2) tworzyd i przywracad kopie danych; 

EE.08.4(3) identyfikowad błędy urządzeo techniki komputerowej; 

EE.08.4(4) lokalizowad oraz usuwad uszkodzenia sprzętowe urządzeo techniki 
komputerowej; 

EE.08.4(5) dobierad i stosowad narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę 
urządzeo techniki komputerowej; 

EE.08.4(6) odzyskiwad dane użytkownika z urządzeo techniki komputerowej; 

EE.08.4(7) formułowad wskazania eksploatacyjne dla użytkownika po wykonaniu 
naprawy urządzeo techniki komputerowej; 

EE.08.4(8) sporządzad kosztorys naprawy urządzeo techniki komputerowej. 

5. Administrowanie systemami operacyjnymi 

Uczeo po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał nauczania 

PKZ (efekty kształcenia wspólne dla obszaru elektryczno-elektronicznego) 
- przestrzegad zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania 
pracy; 
- określad funkcje systemu operacyjnego; 
- charakteryzowad informatyczne systemy komputerowe; 
- stosowad zabezpieczenie systemu komputerowego; 
- charakteryzowad 

Instalacja systemu operacyjnego na stacji 
roboczej (Windows, Linux). 
Aktualizacja systemu operacyjnego. 
Uruchamianie systemu operacyjnego. 
Konfiguracja i zrządzanie systemem 
operacyjnym. 
Sieciowe systemy operacyjne. 
Windows Server, Linux, NetWare. 
Instalacja serwera i konfiguracja serwera. 
Programy do administracji lokalnymi sieciami 
komputerowymi. 

EE.08.5(1) konfigurowad ustawienia personalne systemu operacyjnego według 
zaleceo klienta; 

EE.08.5(2) konfigurowad interfejsy sieciowe; 
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EE.08.5(3) stosowad polecenia systemów operacyjnych; 
Konta użytkowników: lokalne i domenowe. 
Grupy użytkowników. 
Prawa użytkowników. 
Profil użytkownika. 
Zasady zabezpieczeo dla domeny i jednostki 
organizacyjnej. 
Zadania administracyjne. 
Narzędzia administracyjne. 
Uprawnienia NTFS. 
Przydziały dyskowe. 

EE.08.5(4) stosowad zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych  
i sieciowych; 

EE.08.5(5) udostępniad zasoby lokalnie i sieciowo; 

EE.08.5(6) przestrzegad zasad udostępniania i ochrony zasobów lokalnych  
i sieciowych; 

EE.08.5(7) konfigurowad usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego; 

EE.08.5(8) zarządzad funkcjami profili użytkowników; 

EE.08.5(9) zarządzad kontami i grupami użytkowników; 

EE.08.5(10) zarządzad zasadami grup; 

EE.08.5(11) konfigurowad role katalogowe lokalnej sieci; 

EE.08.5(12) zarządzad lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi; 

EE.08.5(13) rozpoznawad protokoły aplikacyjne; 

EE.08.5(14) monitorowad działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej; 

EE.08.5(15) podłączad lokalną sied komputerową do Internetu z poziomu 
systemu operacyjnego; 

EE.08.5(16) lokalizowad i usuwad przyczyny wadliwego działania systemów 
operacyjnych; 

6. Programowanie aplikacji 

Uczeo po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał nauczania 

EE.09.1(1) stosowad podstawy algorytmiki; 
Algorytmy. 
Narzędzia programistyczne. 
Etapy tworzenia programu. Dokumentacja 
programu. 
Istota programowania obiektowego. 
Składnia języka. Typy danych. Funkcje. 
Tablice. 
Klasy i obiekty. 
 

EE.09.1(2) stosowad zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów; 

EE.09.1(3) stosowad podstawowe zasady programowania; 

EE.09.1(4) wykorzystywad środowisko programistyczne: edytor i kompilator; 

EE.09.1(5) korzystad z wbudowanych typów danych; 

EE.09.1(6) tworzyd własne typy danych; 

EE.09.1(7) stosowad instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych 
języków programowania; 

EE.09.1(8) tworzyd własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych 
języków programowania; 
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EE.09.1(9) kompilowad i uruchamia kody źródłowe; 

EE.09.1(10) stosowad gotowe rozwiązania programistyczne; 

EE.09.1(11) testowad tworzoną aplikację i modyfikowad jej kod źródłowy; 

EE.09.1(12) dokumentowad tworzoną aplikację. 

7. Tworzenie i administrowanie bazami danych 

Uczeo po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał nauczania 

EE.09.2(1) posługiwad się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych; 
Tworzenie, konfiguracja i kontrola bazy 
danych. 
Pobieranie, przekazywanie danych do 
internetowej bazy danych. 
Metody uwierzytelniania z wykorzystaniem 
internetowej bazy danych. 
 

EE.09.2(2) projektowad relacyjne bazy danych; 

EE.09.2(3) stosowad lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych; 

EE.09.2(4) korzystad z podstawowych funkcji strukturalnego języka zapytao; 

EE.09.2(5) posługiwad się strukturalnym językiem zapytao do obsługi baz 
danych; 

EE.09.2(6) tworzyd strukturę tabel i powiązao między nimi; 

EE.09.2(7) importowad dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych; 

EE.09.2(8) tworzyd formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych; 

EE.09.2(9) modyfikowad i rozbudowad struktury baz danych; 

EE.09.2(10) zarządzad systemem bazy danych; 

EE.09.2(11) pobierad dane z aplikacji i przechowad je w bazach danych; 

EE.09.2(12) tworzyd kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii; 

EE.09.2(13) kontrolowad spójnośd baz danych; 

EE.09.2(14) dokonywad naprawy baz danych; 

8. Tworzenie stron i aplikacji internetowych 

Uczeo po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał nauczania 

EE.09.3(1) tworzyd projekt graficzny i strukturę witryny internetowej; 
Zasada wykonywania aplikacji po stronie 
klienta i serwera. 
Systemy zarządzania treścią. 
Rodzaje technologii i języków programowania EE.09.3(2) wykonywad strony internetowe zgodnie z projektami; 
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EE.09.3(3) identyfikowad systemy zarządzania treścią; 
właściwych do 
 budowy aplikacji realizujących zadania  
po stronie klienta i serwera. 
Współpraca aplikacji z internetową bazą 
danych. 
Dynamiczne zarządzanie treścią 
 i multimediami. 
Konfiguracja internetowych baz danych  
na potrzeby aplikacji internetowych. 
Testowanie aplikacji internetowych 
wykonywanych po stronie serwera. 
Bezpieczeostwo aplikacji wykonywanych  
po stronie serwera. 
Konfiguracja serwerów i przeglądarek pod 
obsługę aplikacji internetowych. 
Frameworki. 
Zasady tworzenia witryn internetowych. 

EE.09.3(4) stosowad edytory spełniające założenia WYSIWYG; 

EE.09.3(5) posługiwad się hipertekstowymi językami znaczników; 

EE.09.3(6) posługiwad się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS); 

EE.09.3(7) stosowad elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron 
internetowych; 

EE.09.3(8) stosowad elementy multimedialne na stronach internetowych; 

EE.09.3(9) stosowad skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy 
tworzeniu aplikacji internetowych; 

EE.09.3(10) stosowad reguły walidacji stron internetowych; 

EE.09.3(11) testowad i publikuje witryny internetowe; 

EE.09.3(12) zamieszczad opracowane aplikacje w Internecie; 

 


