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I. WST P 

Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe jest form  oceny poziomu opanowania 
wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu danego zawodu okre lonych w standardzie wymaga , 
ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Egzamin ten, zwany równie  egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewn trznym. 
Umo liwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osi gni  zdaj cego poprzez 
zastosowanie jednolitych wymaga , kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, 
opracowanych przez instytucje zewn trzne, funkcjonuj ce niezale nie od systemu kszta cenia. 

Rol  instytucji zewn trznych pe ni : Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okr gowych 
komisji egzaminacyjnych powo anych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie 
swojej dzia alno ci okr gowe komisje egzaminacyjne przygotowuj , organizuj  i przeprowadzaj  
zewn trzne egzaminy zawodowe. Egzaminy ocenia  b d  zewn trzni egzaminatorzy. 

Egzaminy zawodowe mog  zdawa  absolwenci wszystkich typów szkó  zawodowych 
ponadgimnazjalnych i policealnych, które kszta c  w zawodach uj tych w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego. Od czerwca w roku szkolnym 2008/2009, do egzaminów zawodowych 
mog  przyst powa  absolwenci dotychczasowych szkó  zasadniczych oraz rednich szkó  
zawodowych, którzy do ko ca lutego w roku szkolnym 2008/2009 nie zdali egzaminu z nauki 
zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego albo nie przyst pili do tych egzaminów. 

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ci gu roku szkolnego. Harmonogram 
egzaminów ustala i og asza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie pó niej ni  na cztery 
miesi ce przed terminem ich przeprowadzenia. 

Dla absolwentów zasadniczych szkó  zawodowych i szkó  policealnych egzaminy 
przeprowadzane s  od nast pnego tygodnia po zako czeniu zaj  dydaktyczno-wychowawczych, 
a dla absolwentów technikum i technikum uzupe niaj cego - od nast pnego tygodnia po zako czeniu 
egzaminu maturalnego. 

Do egzaminu mog  przyst pi  równie  absolwenci szkó  zawodowych kszta c cych m odzie  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla tej m odzie y, na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznych lub orzecze  lekarskich, warunki i formy egzaminu b d  
dostosowane do jej potrzeb zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania 
egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe do potrzeb absolwentów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi zamieszonym na stronie www.cke.edu.pl 

1. Wymagania, które trzeba spe ni , aby przyst pi  do egzaminu 

Zdaj cy powinien: 

1. Uko czy  szko  i otrzyma  wiadectwo uko czenia szko y. 
2. Z o y  pisemn  deklaracj  przyst pienia do egzaminu zawodowego do dyrektora swojej szko y, 

w terminie okre lonym w rozporz dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
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2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i s uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko ach publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z pó n. zm.) 

3. Zg osi  si  na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okr gow  komisj  
egzaminacyjn  z dokumentem potwierdzaj cym to samo  (z numerem PESEL). 

Zdaj cy o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przed o y  opini  lub 
orzeczenie wskazuj ce na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego 
indywidualnych potrzeb. 

UWAGA! 

Informacje o terminie i miejscu egzaminu przekazuje zdaj cym dyrektor szko y, a przypadku 
likwidacji lub przekszta cenia szko y dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej. W zale no ci od 
specyfiki zawodu, w którym przeprowadzony b dzie egzamin zawodowy, okr gowa komisja 
egzaminacyjna mo e wezwa  zdaj cego na szkolenie w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy 
zwi zane z wykonywaniem zadania egzaminacyjnego na okre lonych stanowiskach 
egzaminacyjnych. Szkolenie powinno by  zorganizowane nie wcze niej ni  na dwa tygodnie przed 
terminem egzaminu. 

2. Struktura egzaminu 

Struktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny. 

Etap pisemny sk ada si  z dwóch cz ci. Podczas cz ci I zdaj cy b d  rozwi zywa  zadania 
sprawdzaj ce wiadomo ci i umiej tno ci w a ciwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w cz ci II – 
zadania sprawdzaj ce wiadomo ci i umiej tno ci zwi zane z zatrudnieniem i dzia alno ci  
gospodarcz . 

Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu sk adaj cego si  z zada  zamkni tych 
zawieraj cych cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowied  jest prawid owa. 

W cz ci I test zawiera 50 zada , a w cz ci II – 20 zada . 

Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 120 minut. 

Etap praktyczny sprawdza umiej tno ci rozwi zywania typowych problemów zawodowych 
o charakterze czenia teorii z praktyka, w a ciwych dla zawodu, w zakresie wynikaj cym z zadania 
o tre ci ogólnej, ustalonym w standardzie wymaga  egzaminacyjnych. 

Czas trwania etapu praktycznego nie mo e by  krótszy ni  180 minut i d u szy ni  240 minut. 

3. Wiadomo ci i umiej tno ci sprawdzane na egzaminie 

Na egzaminie b d  sprawdzane tylko te wiadomo ci i umiej tno ci, które zosta y zapisane 
w standardzie wymaga  egzaminacyjnych dla danego zawodu. 
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Standardy wymaga  egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zosta y 
rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie 
standardów wymaga  b d cych podstaw  przeprowadzania egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje 
zawodowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 103, poz. 652 z pó n. zm.). Teksty standardów wymaga  
egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów s  zamieszczone w oddzielnie opublikowanym 
za czniku do w/w rozporz dzenia. 

Struktura standardu wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu odpowiada strukturze egzaminu. 
Oznacza to, e zawarte w standardzie umiej tno ci sprawdzane na egzaminie, ustalono odr bnie dla 
obu etapów egzaminu. 

Umiej tno ci zapisane w standardzie, sprawdzane w etapie pisemnym, s  przyporz dkowane 
do okre lonych obszarów wymaga . 

Umiej tno ci sprawdzane w cz ci pierwszej uj to w trzech obszarach wymaga : 

czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, 
rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, 
przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, 
bezpieczne wykonywanie zada  zawodowych zgodnie z przepisami bezpiecze stwa i higieny 
pracy, ochrony przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska. 

Umiej tno ci sprawdzane w cz ci drugiej uj to w dwóch obszarach wymaga : 

czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, 
wykresów, 
przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. 

W etapie praktycznym egzaminu sprawdzane umiej tno ci s  zwi zane z zadaniem o tre ci 
ogólnej. Z zadaniem ogólnym zwi zane s  odpowiednie uk ady umiej tno ci. Zakres egzaminu 
w tym etapie obejmuje w zale no ci od zawodu i jego specyfiki: 

opracowanie projektu realizacji okre lonych prac 
lub 

opracowanie projektu realizacji i wykonanie okre lonych prac. 

Standard wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu stanowi podstaw  do przygotowania zada  
egzaminacyjnych dla obu etapów egzaminu. Oznacza to, e zadania egzaminacyjne b d  sprawdza y 
tylko te umiej tno ci, które zapisane s  w standardzie wymaga  egzaminacyjnych dla danego 
zawodu. Rodzaj zada  egzaminacyjnych sprawdzaj cych umiej tno ci przyporz dkowane do danego 
obszaru wymaga  w etapie pisemnym b dzie wi za  si  ci le z tym obszarem. 

Umiej tno ci uj te w standardzie wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu, dla obu etapów 
egzaminu, b d  omówione wraz z przyk adami zada  w rozdzia ach II. i III. informatora. 
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Ka dy zdaj cy powinien zapozna  si  ze standardem wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu, 
w którym chce potwierdzi  kwalifikacje zawodowe. Standard zamieszczony jest w rozdziale IV 
informatora. 

4. Kryteria zdania egzaminu 

Przyj to, e w etapie pisemnym zdaj cy mo e otrzyma  za ka de prawid owo rozwi zane 
zadanie 1 punkt. Zdaj cy zda ten etap egzaminu, je li uzyska: 

z cz ci I – co najmniej 50% punktów mo liwych do uzyskania, 
z cz ci II – co najmniej 30% punktów mo liwych do uzyskania. 

W etapie praktycznym, w zale no ci od zakresu egzaminu sformu owanego w zadaniu 
o tre ci ogólnej oceniany b dzie projekt realizacji okre lonych prac zgodnie z ustalonymi kryteriami 
oceniania przyj tymi dla danego zadania. Spe nienie ustalonych dla zadania kryteriów wykonania, 
pozwoli na uzyskanie maksymalnej liczby punktów. Zdaj cy zda ten etap egzaminu, je li uzyska co 
najmniej 75% punktów mo liwych do uzyskania. 

Zdaj cy zda egzamin zawodowy, je li spe ni wymagania ustalone dla obu etapów egzaminu. 

Zdaj cy, który zda  egzamin, otrzymuje dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe 
w danym zawodzie. 

UWAGA! 

Informacje o wynikach egzaminu zdaj cy uzyska od dyrektora szko y, do której ucz szcza . 
W przypadku zdaj cych, których szko y uleg y likwidacji, informacje o wynikach egzaminu uzyskuj  
we w a ciwej komisji okr gowej. 

Szczegó owe informacje o egzaminie zawodowym 

Szczegó owych informacji o egzaminie zawodowym oraz wyja nie  dotycz cych, mi dzy 
innymi, mo liwo ci: 

powtórnego zdawania egzaminu zawodowego przez osoby, które nie zda y egzaminu, 
przyst pienia do egzaminu w terminie innym ni  bezpo rednio po uko czeniu szko y, 
udost pniania informacji na temat wyniku egzaminu, 
otrzymania dyplomu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe, 

udziela dyrektor szko y i okr gowa komisja egzaminacyjna. 

5. Organizacja i przebieg etapu pisemnego egzaminu 

Etap pisemny egzaminu b dzie zorganizowany w szkole, do której ucz szcza e . 
W uzasadnionych przypadkach, w szczególno ci gdy liczba zdaj cych w danej szkole jest mniejsza 
ni  25 osób, dyrektor komisji okr gowej mo e wskaza  Ci inn  szko  albo placówk  kszta cenia 
praktycznego lub ustawicznego, zwane dalej „placówkami”, w której przyst pisz do etapu 
pisemnego egzaminu zawodowego. 
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W dniu egzaminu powiniene  zg osi  si  w szkole/placówce na 30 minut przed godzin  jego 
rozpocz cia. Powiniene  posiada  dokument potwierdzaj cy Twoj  to samo . 

Przed wej ciem do sali egzaminacyjnej b dziesz poproszony o potwierdzenie gotowo ci 
przyst pienia do etapu pisemnego egzaminu. 

S uchaj uwa nie informacji przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego, który b dzie omawia  
regulamin przebiegu egzaminu. 

Po zaj ciu miejsca w sali egzaminacyjnej otrzymasz arkusz egzaminacyjny i KART  
ODPOWIEDZI. 

Arkusz egzaminacyjny zawiera: 

stron  tytu ow  z nazw  i symbolem cyfrowym zawodu, w którym odbywa si  etap pisemny 
egzaminu oraz „Instrukcj  dla zdaj cego” (w instrukcji znajduj  si  dane o liczbie stron 
arkusza egzaminacyjnego, wskazania dotycz ce rozwi zywania zada , zaznaczania 
odpowiedzi i sposobu poprawiania odpowiedzi w KARCIE ODPOWIEDZI), 
test 70 zada  wielokrotnego wyboru, w tym 50 zada  w cz ci I ponumerowanych od 1 do 50 
oraz 20 zada  w cz ci II ponumerowanych od 51 do 70. 

KARTA ODPOWIEDZI stanowi jedn  stron  i zawiera: 

miejsce na wpisanie symbolu cyfrowego zawodu i oznaczenia wersji arkusza 
egzaminacyjnego (ze strony tytu owej arkusza egzaminacyjnego), 
miejsce, w którym nale y zamie ci  numer ewidencyjny PESEL, 
miejsce na wpisanie Twojej daty urodzenia, 
tabele z numerami zada  odpowiadaj cych cz ci I oraz cz ci II arkusza egzaminacyjnego 
z uk adem kratek A, B, C, D do zaznaczania odpowiedzi. 
Przeczytaj uwa nie „Instrukcj  dla zdaj cego” w arkuszu egzaminacyjnym i sprawd , czy 

Twój arkusz jest kompletny i nie ma w nim braków. Wykonaj polecenia zgodnie z „Instrukcj  dla 
zdaj cego”. 

Czas trwania etapu pisemnego egzaminu wynosi 120 minut (2 godziny zegarowe). 

UWAGA! 

Je li jeste  egzaminowanym o potwierdzonych specjalnych potrzebach edukacyjnych, to masz prawo 
do dostosowania warunków i formy przeprowadzania etapu pisemnego egzaminu zawodowego do 
swoich indywidualnych potrzeb. 

Szczegó owe informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania 
egzaminu zawodowego opracowuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i og asza ja na 
stronie internetowej CKE nie pó niej ni  do dnia 1 wrze nia roku szkolnego, w którym jest 
przeprowadzany egzamin zawodowy. 

Kolejno  rozwi zywania zada  jest dowolna. Dobrze jednak b dzie, je li rozplanujesz sobie 
czas egzaminu. Na rozwi zanie zada  z cz ci I arkusza powiniene  przeznaczy  oko o 80 minut, na 
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rozwi zanie zada  z cz ci II - oko o 30 minut. Pozosta e 10 minut powiniene  wykorzysta  na 
sprawdzenie, czy prawid owo zaznaczy e  odpowiedzi do poszczególnych zada  w KARCIE  

Pami taj! Pracuj samodzielnie! 

Przyst puj c do rozwi zywania ka dego zadania powiniene : 
uwa nie przeczyta  ca e zadanie, 
przeanalizowa  rysunki, tabele, itp. oraz tre  polece , 
dobrze zastanowi  si  nad wyborem prawid owej odpowiedzi, 
starannie zaznaczy  wybran  odpowied  w KARCIE ODPOWIEDZI zgodnie z instrukcj  
w arkuszu egzaminacyjnym. 

Po zako czeniu rozwi zywania zada , sprawd  w KARCIE ODPOWIEDZI, czy dla 
wszystkich zada  zaznaczy e  odpowiedzi. 

Przewodnicz cy og osi koniec egzaminu i poinformuje, w jaki sposób b dziesz móg  odda  
swoj  KART  ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny mo esz zatrzyma  dla siebie. 

Je li wcze niej zako czysz rozwi zywanie zada , zg o  przez podniesienie r ki gotowo  do 
oddania KARTY ODPOWIEDZI. 

6. Organizacja i przebieg etapu praktycznego egzaminu 

Etap praktyczny egzaminu mo e by  zorganizowany w szkole lub innej placówce wskazanej 
przez okr gow  komisj  egzaminacyjn . 

W dniu egzaminu powiniene  zg osi  si  w szkole/placówce na 30 minut przed godzin  jego 
rozpocz cia. Powiniene  posiada  dokument ze zdj ciem potwierdzaj cy Twoj  to samo . 

Przed wej ciem do sali egzaminacyjnej b dziesz poproszony o potwierdzenie gotowo ci 
przyst pienia do etapu praktycznego egzaminu. 

S uchaj uwa nie informacji przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego etap praktyczny, który 
b dzie omawia  regulamin przebiegu etapu praktycznego egzaminu. 

Zadanie egzaminacyjne wraz z dokumentacj  do jego wykonania zamieszczone jest 
w arkuszu egzaminacyjnym. Na stronie tytu owej arkusza znajduje si  nazwa i symbol cyfrowy 
zawodu, w którym odbywa si  etap praktyczny egzaminu oraz „Informacja dla zdaj cego”. 

Przeczytaj uwa nie „Informacj  dla zdaj cego” znajduj c  si  na stronie tytu owej w arkuszu 
egzaminacyjnym i sprawd , czy arkusz jest kompletny i czy nie ma w nim usterek. Wykonaj 
polecenia zawarte w „Informacji dla zdaj cego”. 

Nast pnie zapoznaj si  z tre ci  zadania egzaminacyjnego, dokumentacj  do jego wykonania 
oraz wyposa eniem stanowiska egzaminacyjnego, które umo liwi Ci jego rozwi zanie. 

Etap praktyczny sprawdza umiej tno ci rozwi zywania typowych problemów zawodowych 
o charakterze czenia teorii z praktyk , w a ciwych dla zawodu, w zakresie wynikaj cym z zadania 
o tre ci ogólnej, ustalonym w  standardzie wymaga  egzaminacyjnych.  

Czas trwania etapu praktycznego nie mo e by  krótszy ni  180 minut i d u szy ni   240 minut. 
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Opracowanie projektu musi by  poprzedzone wnikliw  i starann  analiz  tre ci zadania oraz 
dokumentacj  w formie za czników stanowi cych jego uzupe nienie. Wyniki tej analizy decyduj  
o zawarto ci projektu, tym samym o jako ci wyniku rozwi zania zadania. Informacje zawarte 
w projekcie mo na przedstawi  w dowolny sposób, np. tekstu z elementami graficznymi, rysunkami 
lub szkicami. Do opracowania projektu mo na wykorzysta  komputer znajduj cy si  na stanowisku 
egzaminacyjnym. 

Pami taj! 

Zawarte w projekcie informacje musz  stanowi  logiczn , uporz dkowan  ca o . Zadanie 
musisz wykona  samodzielnie i w przewidzianym czasie. 

Je li wcze niej zako czy e  wykonywanie zadania, zg o  ten fakt przez podniesienie r ki. 

Wst p

10



II. ETAP PISEMNY 

1. Wymagania egzaminacyjne z przyk adami zada  do cz ci I 

Zakres wiadomo ci i umiej tno ci w a ciwych dla kwalifikacji w zawodzie 

Absolwent powinien umie : 

1. Czyta  ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, 
szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególno ci: 

1.1. rozpoznawa  elementy zestawu komputerowego na podstawie symboli graficznych, 
oznacze , parametrów, fotografii i rysunków, 

czyli: 
• rozpoznawa  elementy zestawu komputerowego, np.: uk ady scalone procesora, pami ci, 

szyny danych, szyny adresowe na podstawie symboli graficznych, oznacze , parametrów, 
• rozpoznawa  na podstawie fotografii lub rysunków pogl dowych elementy zestawu 

komputerowego, np.: p yty g ównej, nap dów, kart rozszerze . 

Przyk adowe zadanie 1. 

Na zdj ciu karty graficznej zaznaczono dwa z cza typu 

A. DVI 
B. DFP 
C. PCI 
D. D-SUB 
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1.2. okre la  funkcje elementów zestawu komputerowego na podstawie schematów 
blokowych, 

czyli: 
• okre la  na podstawie schematów blokowych funkcje, np.: uk adów scalonych, pami ci, 

uk adów steruj cych interfejsami, z cz, gniazd. 

Przyk adowe zadanie 2. 

Poni ej przedstawiono schemat blokowy budowy procesora. Który element odpowiada za operacje 
na liczbach sta oprzecinkowych? 

Schemat blokowy budowy procesora. 
A. IU 
B. FPU 
C. ALU 
D. MMU 

1.3. stosowa  poj cia, okre lenia i nazwy z zakresu tyfloinformatyki, 
czyli: 

• stosowa  poj cia, okre lenia i nazwy charakteryzuj ce, np.: oprogramowanie wspomagaj ce, 
urz dzenia brajlowskie i lektorskie z zakresu tyfloinformatyki. 

Przyk adowe zadanie 3. 

Maszyna lub program komputerowy zamieniaj cy tekst pisany w postaci znakowej na wypowied  w 
postaci d wi kowej to  

A. program LUNAR. 
B. urz dzenie DAISY. 
C. syntezator LOQUENDO. 
D. program ZoomText 9 Magnifier. 
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1.4. rozró nia  sformu owania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej 
informatycznych systemów komputerowych, 

czyli: 
• rozró nia  sformu owania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej 

informatycznych systemów komputerowych takich jak, np.: w instrukcji podzespo ów 
i urz dze  techniki komputerowej, instrukcjach instalacji oraz u ytkowania systemów 
operacyjnych i oprogramowania u ytkowego. 

Przyk adowe zadanie 4. 

Licencja OEM  

A. jest licencj  czasow . 
B. jest licencj  typu OPEN SOURCE. 
C. pozwala na zainstalowanie nabytego oprogramowania na kilku stacjach roboczych 

jednocze nie. 
D. uprawnia do zainstalowania nabytego oprogramowania tylko na jednej ci le okre lonej stacji 

roboczej. 

1.5. rozró nia  sformu owania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej sprz tu i 
oprogramowania wspomagaj cego, 

czyli: 
• rozró nia  sformu owania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej sprz tu i 

oprogramowania wspomagaj cego dla osób z dysfunkcj  wzroku, np.: w instrukcjach obs ugi 
monitora brajlowskiego, programu powi kszaj cego, programu lektorskiego. 

Przyk adowe zadanie 5. 

Monitor brajlowski Focus 40 i 80 umo liwia 

A. dotykow  obs ug  komputera. 
B. pisanie tekstów w edytorze. 
C. tworzenie ksi ek mówionych. 
D. edytowanie plików d wi kowych. 
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1.6. interpretowa  parametry katalogowe elektronicznych urz dze  wspomagaj cych, 
czyli: 

• interpretowa  parametry katalogowe elektronicznych urz dze  wspomagaj cych, np.: 
monitorów, drukarek, skanerów. 

Przyk adowe zadanie 6. 

Jednostka Mbps podawana w parametrach katalogowych drukarek, np. ViewPlus Pro Gen II oznacza 

A. uniwersaln  magistral  szeregow . 
B. szybko  transmisji danych. 
C. wska niki wizualne. 
D. bufor danych. 

2. Przetwarza  dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ci: 

2.1  stosowa  narz dzia informatyczne do zbierania, porz dkowania, przetwarzania 
i prezentowania danych, 

czyli 
• stosowa  klasyczne narz dzia informatyczne, np.: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, 

systemy baz danych, programy do prezentacji multimedialnych, programy do zbierania, 
porz dkowania, przetwarzania i prezentowania danych. 

Przyk adowe zadanie 7. 

Do gromadzenia i przetwarzania danych tekstowych i liczbowych stosujemy program 

A. MS Word 
B. Wordpad 
C. MS Access 
D. MS PowerPoint 
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2.2  analizowa  prac  systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych 
w wyniku przeprowadzonych testów, 

czyli: 
• analizowa  prac  systemów informatycznych, np.: prac  systemu sieciowego na podstawie 

testu po czenia, na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych testów, prac  
drukarek sieciowych na podstawie próbnych wydruków. 

Przyk adowe zadanie 8. 

W a ciciel firmy poprosi  administratora sieci o podanie adresu bramy internetowej firmy. 
Administrator wykona  polecenie ipconfig /all i uzyska  nast puj c  odpowied  

 
Który z poni szych adresów, jest adresem bramy internetowej firmy?  

A. 192.168.10.1 
B. 192.168.10.4 
C. 192.168.10.49 
D. 213.192.64.1 

2.3 dobiera  elementy zestawu komputerowego do okre lonych zastosowa , 
czyli: 

• dobiera  elementy zestawu komputerowego, np.: karty sieciowe do czenia si  jednostki 
komputerowej z sieci . 

Przyk adowe zadanie 9. 

Bezprzewodowy dost p komputera do sieci Internet poprzez tzw. hotspot b dzie mo liwy po 
zainstalowaniu w nim karty sieciowej wyposa onej w 

A. modu  WiFi. 
B. z cze USB. 
C. gniazdo RJ-45. 
D. interfejs RS-232C. 
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2.4 dobiera  sprz t i programy wspomagaj ce u ytkowanie komputera przez osoby 
z dysfunkcj  wzroku, 

czyli: 
• dobiera  sprz t i programy wspomagaj ce u ytkowanie komputera przez osob  z dysfunkcj  

wzroku, np.: program powi kszaj cy, drukark  brajlowsk , linijk  brajlowsk , monitor 
brajlowski. 

Przyk adowe zadanie 10. 

Dla osoby z dysfunkcja wzroku lub z widzeniem obwodowym do odczytywania tekstu lub obrazu 
nale y zastosowa  program 

A. MAGic 
B. NVDA 
C. JAWS 12 
D. WindowEyes 

2.5 stosowa  zasady przetwarzania informacji do postaci dost pnej niewidomym 
i s abowidz cym, 

czyli: 
• stosowa  zasady przetwarzania informacji, np.: odczyt tekstu drukowanego za pomoc  

programu mówi cego do postaci dost pnej niewidomym i s abowidz cym. 

Przyk adowe zadanie 11. 

Przetworzenie tekstu drukowanego z mo liwo ci  jego odczytu, zapisu do pliku tekstowego 
i ods uchania przez osob  z dysfunkcj  wzroku przebiega nast puj co: 

A. skanowanie tekstu, zapisanie do pliku tekstowego i odczytanie za pomoc  programu 
mówi cego. 

B. skanowanie tekstu, rozpoznanie tekstu przez program OCR i odczyt za pomoc  programu 
mówi cego. 

C. rozpoznanie tekstu przez program OCR, zapisanie do pliku tekstowego i odczyt za pomoc  
programu mówi cego. 

D. skanowanie tekstu, rozpoznawanie przez program OCR, zapisanie do pliku tekstowego 
i odczyt za pomoc  programu mówi cego. 
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2.6 stosowa  zasady instalowania i u ytkowania systemów operacyjnych, 
czyli: 

• stosowa  zasady instalowania i u ytkowania systemów operacyjnych, np.: instalacji 
i konfiguracji systemu operacyjnego wg potrzeb u ytkownika, aktualizacji systemu 
operacyjnego, tworzenia obrazu partycji systemowej z podstawowym oprogramowaniem 
u ytkowym. 

Przyk adowe zadanie 12. 

Do tworzenia kopii systemu operacyjnego zastosujemy program Clonezilla. Prawid owe rozszerzenie 
pliku kopii systemu operacyjnego to 

A. *.ra 
B. *.cdr 
C. *.img 
D. *.raw 

2.7 stosowa  zasady administrowania lokaln  sieci  komputerow  pod czon  do Internetu, 
czyli: 

• stosowa  zasady administrowania lokaln  sieci  komputerow  pod czon  do Internetu, np.: 
adresowanie komputerów w sieci lokalnej, udost pnianie uzyskanego po czenia 
internetowego innym komputerom w sieci lokalnej, zapewnienie bezpiecze stwa zasobów 
sieciowych oraz bezpiecze stwa sieci pod czonej do Internetu. 

Przyk adowe zadanie 13. 

Adres sieci pozwalaj cy na wykorzystanie maksymalnie dwóch hostów to 

A. 172.16.10.252/30 
B. 172.16.10.252/26 
C. 172.16.10.252/22 
D. 172.16.10.252/18 

2.8 stosowa  zasady zabezpiecze  komputerowych, 
czyli: 

• stosowa  zabezpieczenia systemu komputerowego, np.: korzystanie z programów 
antywirusowych i typu FireWall, bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej. 

Przyk adowe zadanie 14. 

W systemie komputerowym zainstalowano program pocztowy WindowsLive. W celu zapewnienia 
bezpiecznego po czenia szyfrowanego w konfiguracji tego programu nale y uwzgl dni  parametr 

A. ftp 
B. ssl 
C. ssh 
D. http 
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3. Bezpiecznie wykonywa  zadania zawodowe zgodnie z przepisami 
bezpiecze stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo arowej oraz ochrony 
rodowiska, a w szczególno ci: 

3.1 dobiera  rodki ochrony indywidualnej do prac zwi zanych z uruchamianiem 
i u ytkowaniem urz dze  komputerowych, 

czyli: 
• dobiera  rodki ochrony indywidualnej do prac zwi zanych z uruchamianiem i u ytkowaniem 

urz dze  komputerowych, np.: z wymian  podzespo ów komputera, naprawami sieci 
komputerowej z u yciem elektronarz dzi. 

Przyk adowe zadanie 15. 

Wska  rodek ochrony indywidualnej, który powinien zastosowa  pracownik podczas wymiany 
podzespo ów p yty g ównej. 

A. Opaska antystatyczna. 
B. R kawice bawe niane. 
C. Okulary ochronne. 
D. Fartuch roboczy. 

3.2 stosowa  przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo arowej i ochrony 
rodowiska obowi zuj ce podczas uruchamiania i eksploatacji systemów 

komputerowych, 
czyli: 

• stosowa  przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy podczas uruchamiania i eksploatacji 
systemów komputerowych, np.: o wietlenia i wilgotno ci w pomieszczeniu, zabezpieczenia 
urz dze  przed nag ymi spadkami napi cia, awari  sieci energetycznej, 

• stosowa  przepisy ochrony przeciwpo arowej podczas uruchamiania i eksploatacji systemów 
komputerowych, np.: obs ugi urz dze  pod napi ciem, 

• stosowa  przepisy ochrony rodowiska podczas uruchamiania i eksploatacji systemów 
komputerowych dotycz ce, np.: utylizacji urz dze  komputerowych. 

Przyk adowe zadanie 16. 

W celu zabezpieczenia stacji roboczej przed nag ym, nieprzewidzianym wy czeniem pr du nale y 
zastosowa  

A. urz dzenie UPS. 
B. listw  przepi ciow . 
C. wy cznik instalacyjny. 
D. dodatkowy akumulator. 
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3.3 wskaza  skutki niestosowania norm i obowi zuj cych przepisów bezpiecze stwa 
i higieny pracy oraz wymaga  technologicznych podczas uruchamiania i eksploatacji 
systemów komputerowych, 

czyli: 
• wskaza  skutki niestosowania norm i obowi zuj cych przepisów bezpiecze stwa i higieny 

pracy oraz wymaga  technologicznych podczas uruchamiania i eksploatacji systemów 
komputerowych, np.: wskaza  skutki niew a ciwego u ycia narz dzi podczas wymiany 
podzespo ów, skutki niestosowania obowi zuj cych przepisów podczas napraw podzespo ów 
b d cych pod napi ciem. 

Przyk adowe zadanie 17. 

Niestosowanie przepisów bhp przez pracownika serwisu wykonuj cego napraw  podzespo ów stacji 
roboczej b d cej pod napi ciem przede wszystkim mo e skutkowa  

A. urazem narz du s uchu u pracownika. 
B. elektromagnetycznym uszkodzeniem dysku. 
C. mechanicznym uszkodzeniem stacji roboczej. 
D. pora eniem pracownika pr dem elektrycznym. 

3.4 rozró nia  rodki ochrony stosowane podczas prac z wykorzystaniem narz dzi 
i urz dze  zasilanych energi , 

czyli: 
• rozró nia  rodki ochrony podstawowej i dodatkowej podczas prac z wykorzystaniem 

narz dzi oraz urz dze  zasilanych energi  elektryczn , np.: stosowanie obudów, barier 
ochronnych lub os on, izolowanie stanowiska, samoczynne wy czanie zasilania. 

Przyk adowe zadanie 18. 

Przy eksploatacji urz dze  elektromagnetycznych stosuje si  techniczne rodki ochrony przed 
pora eniem pr dem elektrycznym. Stosowanie barier ochronnych to ochrona 

A. typu SELV. 
B. typu FELV. 
C. przed dotykiem po rednim. 
D. przed dotykiem bezpo rednim. 
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3.5 okre la  czynno ci zwi zane z udzielaniem pierwszej pomocy w wypadkach pora enia 
pr dem elektrycznym, 

czyli: 
• okre la  czynno ci zwi zane z udzielaniem pierwszej pomocy oraz reanimacj  osoby 

pora onej pr dem elektrycznym np.: wy czenie dop ywu pr du, zastosowanie sztucznego 
oddychania, masa u serca. 

Przyk adowe zadanie 19. 

Podczas naprawy sprz tu komputerowego pracownik uleg  pora eniu pr dem elektrycznym. 
W pierwszej kolejno ci nale y  

A. przygotowa  i przetransportowa  poszkodowanego do szpitala. 
B. sprawdzi , czy poszkodowany reaguje na bod ce zewn trzne w tym s owa. 
C. wy czy  dop yw pr du i upewni  si , czy bezpiecznie mo na zbli y  si  do 

poszkodowanego. 
D. u o y  poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i zapewni  sta  temperatur  cia a. 
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2. Wymagania egzaminacyjne z przyk adami zada  do cz ci II 

Absolwent powinien umie : 

1. Czyta  ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, 
wykresów, a w szczególno ci: 

1.1. rozró nia  podstawowe poj cia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz 
prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów reguluj cych podejmowanie 
i wykonywanie dzia alno ci gospodarczej, 

czyli: 
• rozró nia  poj cia z obszaru funkcjonowania gospodarki, np.: rynek, popyt, poda , 

bezrobocie, inflacja, 
• rozró nia  poj cia z zakresu prawa pracy, np.: umowa o prac , urlop, wynagrodzenie 

za prac ,  
• rozró nia  poj cia z zakresu prawa podatkowego, np.: podatek dochodowy, podatek VAT, 

akcyza, PIT, 
• rozró nia  poj cia z obszaru podejmowania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, np.: 

REGON, numer identyfikacji podatkowej-NIP, rachunek bankowy. 

Przyk adowe zadanie 1. 

Poprzez okre lenie p acy brutto nale y rozumie  kwot  wynagrodzenia pracownika 

A. bez podatku dochodowego. 
B. okre lon  w umowie o prac . 
C. obliczon  do wyp aty. 
D. pomniejszon  o sk adki ZUS. 

1.2. rozró nia  dokumenty zwi zane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem 
i wykonywaniem dzia alno ci gospodarczej, 

czyli: 
• rozró nia  dokumenty zwi zane z zatrudnieniem, np.: umowa o prac , Kodeks pracy, 

deklaracja ZUS,  
• rozró nia  dokumenty zwi zane z dzia alno ci  gospodarcz , np.: polecenie przelewu, 

faktura, deklaracja podatkowa. 
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Przyk adowe zadanie 2.  

Jak nazywa si  przedstawiony na 
rysunku dokument reguluj cy 
rozliczenie bezgotówkowe? 

A. Czek potwierdzony. 
B. Polecenie przelewu. 
C. Faktura VAT. 
D. Weksel prosty. 

1.3. identyfikowa  i analizowa  informacje dotycz ce wymaga  i uprawnie  pracownika, 
pracodawcy, bezrobotnego i klienta, 

czyli: 
• identyfikowa  i analizowa  obowi zki i uprawnienia pracownika okre lone w Kodeksie 

pracy, umowie o prac , np.: prawo do urlopu, czas pracy, wynagrodzenie za prac , 
• identyfikowa  i analizowa  obowi zki i uprawnienia pracodawcy okre lone w Kodeksie 

pracy, umowie o prac , wzgl dem ZUS, urz du skarbowego, np.: terminowe wyp acanie 
wynagrodze , odprowadzanie sk adek ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, 
zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,  

• identyfikowa  i analizowa  obowi zki i uprawnienia bezrobotnego na podstawie Ustawy 
o zatrudnieniu i przeciwdzia aniu bezrobociu, np.: rejestracja w biurze pracy, zasady 
pobierania zasi ku, oferty pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych absolwentów, 

• identyfikowa  i analizowa  obowi zki i uprawnienia klienta podane w umowach kupna-
sprzeda y, z tytu u gwarancji, reklamacji przy zakupach towarów i us ug. 

Przyk adowe zadanie 3. 

Na podstawie której z wymienionych poni ej umów, przys uguje pracownikowi prawo do urlopu 
wypoczynkowego? 

A. Umowy – zlecenia. 
B. Umowy o dzie o. 
C. Umowy o prac . 
D. Umowy agencyjnej. 
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2. Przetwarza  dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ci: 

2.1. analizowa  informacje zwi zane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy 
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dzia alno ci gospodarczej, 

czyli: 
• analizowa  oferty urz dów pracy, placówek doskonal cych w zawodzie oraz oferty kursów 

zawodowych, dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dostosowania ich do potrzeb rynku 
pracy, 

• analizowa  oferty zak adów pracy, urz dów pracy, biur po rednictwa dotycz ce 
poszukiwania pracownika i zatrudnienia, przedstawione w formie og osze  prasowych, 
internetowych, tablic og osze ,  

• analizowa  informacje zwi zane z podejmowaniem i wykonywaniem dzia alno ci 
gospodarczej zawarte, np.: w Kodeksie spó ek handlowych, danych z urz du pracy na temat 
lokalnego rynku pracy, zapotrzebowania na us ugi i towary. 

Przyk adowe zadanie 4. 

W lokalnej prasie ukaza o si  og oszenie nast puj cej tre ci: 

 
Wymagania stawiane przez firm  spe nia osoba, która uko czy a 

A. technikum budowlane, pracuje w magazynie i ma prawo jazdy kat.B. 
B. technikum elektryczne, ma prawo jazdy kat B i zna j zyk niemiecki. 
C. technikum chemiczne, korzysta z komputera i pracowa a jako magazynier. 
D. technikum mechaniczne, obs uguje komputer i zna j zyk niemiecki. 
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2.2. sporz dza  dokumenty zwi zane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz 
podejmowaniem i wykonywaniem dzia alno ci gospodarczej, 

czyli: 
• sporz dza  dokumenty zwi zane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem, np.: list intencyjny, 

list  motywacyjny, curriculum vitae,  
• sporz dzi  dokumenty niezb dne przy uruchamianiu indywidualnej dzia alno ci 

gospodarczej, np.: wniosek o zarejestrowanie firmy, zg oszenie do urz du statystycznego 
o nadanie numeru REGON i urz du skarbowego o przyznanie numeru identyfikacji 
podatkowej-NIP,  

• sporz dzi  dokumenty zwi zane z wykonywaniem dzia alno ci gospodarczej, np.: zg oszenie 
do ZUS, polecenie przelewu, faktur , ksi g  przychodów i rozchodów. 

Przyk adowe zadanie 5.  

Na jak  kwot  w z  hotel wystawi faktur  firmie za korzystanie z noclegu przez dwóch jej 
pracowników podczas s u bowego wyjazdu?  

 
A. 108 z  
B. 116 z  
C. 208 z  
D. 216 z  

2.3. rozró nia  skutki wynikaj ce z nawi zania i rozwi zania stosunku pracy, 
czyli: 

• rozró nia  skutki zawarcia umowy o prac , umowy zlecenia, umowy o dzie o, np.: op aty 
sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne, prawo do urlopu, wysoko  podatku,  

• rozró nia  skutki rozwi zania umowy o prac  z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez 
wypowiedzenia, niezgodne z prawem, np.: przywrócenie do pracy, 

• rozró nia  skutki zawarcia i rozwi zania umowy o prac  dla pracodawcy, np.: wystawienie 
wiadectwa pracy, odprowadzanie sk adek pracowniczych, p acenie podatków, ustalenie 

wymiaru urlopów, wyp acanie zaliczek.  
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Przyk adowe zadanie 6. 

Jaka kwota wynagrodzenia brutto w z  zosta a naliczona pracownikowi za miesi c pracy, 
zatrudnionemu w HURTOWNI „AS” S.A. na podstawie umowy o prac ?  

A. 2 400 z  
B. 1 600 z  
C. 1 200 z  
D.    240 z  

Odpowiedzi do przyk adowych zada  

Cz  I 

Zadanie 1  Zadanie 2  Zadanie 3 C Zadanie 4  Zadanie 5 A 
Zadanie 6  Zadanie 7  Zadanie 8  Zadanie 9  Zadanie 10  
Zadanie 11  Zadanie 12 C Zadanie 13 A Zadanie 14 B Zadanie 15  
Zadanie 16 A Zadanie 17:       Zadanie 18  Zadanie 19 C  
 
Cz  II  

Zadanie 1 B Zadanie 2 B Zadanie 3 C Zadanie 4 D Zadanie 5 D Zadanie 6 A 
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III. ETAP PRAKTYCZNY 

1. Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okre lonego zadania egzaminacyjnego 
wynikaj cego z zadania o tre ci ogólnej: 

Opracowanie projektu realizacji i wykonanie okre lonych prac z zakresu przygotowania 
stanowiska komputerowego i materia ów informacyjnych do u ytkowania przez osob  
niewidom  i s abowidz c .  

Absolwent powinien umie : 

1 Sporz dza  harmonogram prac zwi zanych z przygotowaniem stanowiska komputerowego do 
u ytkowania przez osob  niewidom  i s abowidz c . 

2 Analizowa  dokumentacj  sprz tow  lub programow  w celu przygotowania stanowiska 
komputerowego do u ytkowania przez osob  niewidom  i s abowidz c . 

3 Personalizowa  ustawienia systemu operacyjnego na potrzeby u ytkowania przez osob  
niewidom  i s abowidz c . 

4 Dobiera  i konfigurowa  oprogramowanie oraz urz dzenia wspomagaj ce u ytkowanie 
komputera przez osoby niewidome i s abowidz ce. 

5 Zabezpiecza  system komputerowy do pracy w lokalnej sieci komputerowej z dost pem do 
Internetu. 

6 Wykonywa  adaptacj  materia ów informacyjnych na potrzeby osób niewidomych 
i s abowidz cych. 

7 Opracowywa  wskazania dla u ytkownika przygotowanego stanowiska komputerowego. 

2. Komentarz do standardu wymaga  egzaminacyjnych 

Zadania egzaminacyjne s  opracowywane na podstawie zadania o tre ci ogólnej 
sformu owanego w standardzie wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu. 

Tre  zadania umo liwia przygotowanie wielu ró norodnych zada  egzaminacyjnych, 
dotycz cych prac zwi zanych z przygotowaniem stanowiska komputerowego do u ytkowania przez 
osob  niewidom  i s abowidz c . 

Podstaw  opracowania projektu realizacji prac b dzie tre  zadania i do czona 
dokumentacja. 
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Rozwi zanie zadania b dzie obejmowa : 

1 Opracowanie projektu realizacji prac prowadz cych do skonfigurowania systemu 
komputerowego i urz dze  peryferyjny dla osoby niewidomej i s abowidz cej na podstawie 
dokumentacji. 

2 Wykonanie okre lonych prac z zakresu przygotowania stanowiska komputerowego i materia ów 
informacyjnych do u ytkowania przez osob  niewidom  i s abowidz c .  

Projekt realizacji prac powinien zawiera  w swej strukturze: 

1 Tytu  pracy egzaminacyjnej. 
2 Za o enia do projektu wynikaj ce z tre ci zadania. 
3 Harmonogram prac zwi zanych z przygotowaniem stanowiska komputerowego do u ytkowania 

przez osob  niewidom  i s abowidz c . 
4 Wykaz dzia a  prowadz cych do konfiguracji systemu komputerowego i personalizacji ustawie  

systemu na potrzeby u ytkownika z dysfunkcj  wzroku. 
5 Wskazania dla u ytkowników systemu komputerowego. 

Dokumentacja z wykonania prac powinna zawiera : 

1 Rejestr wykonanych czynno ci prowadz cych do personalizacji ustawie  systemu 
komputerowego potwierdzonych wydrukowanymi zrzutami obrazów z ekranu  monitor a. 

Struktura projektu realizacji prac, w zale no ci od za o e  (danych okre lonych w zadaniu) 
mo e by  ró na od przedstawionej powy ej co do liczby elementów struktury i ich nazw, 
z zachowaniem algorytmu rozwi zania zadania. 

Projekt realizacji prac lub jego elementy mog  by  opracowane z wykorzystaniem komputera 
i oprogramowania wskazanego w standardzie wymaga  egzaminacyjnych. 

Komputer z w a ciwym oprogramowaniem b dzie dost pny na stanowisku egzaminacyjnym. 

Kryteria oceniania projektu realizacji prac b d  uwzgl dnia : 

– poprawno  sformu owania tytu u, 
– poprawno  sformu owanych za o e  do projektu w odniesieniu do tre ci zadania 

i dokumentacji, 
– poprawno  harmonogramu prac zwi zanych z przygotowaniem stanowiska komputerowego do 

u ytkowania przez osob  niewidom  i s abo widz c , 
– analiz  dokumentacji sprz tu i programowania w celu przygotowania stanowiska 

komputerowego do u ytkowania przez osob  niewidom  i s abo widz c , 
– ustawienie systemu operacyjnego na potrzeby u ytkowania przez osob  niewidom  

i s abowidz c , 
– dobór i konfiguracje oprogramowania oraz urz dze  wspomagaj cych u ytkowanie komputera 

przez osoby niewidome i s abowidz ce, 
– zabezpieczenie system komputerowy do pracy w lokalnej sieci komputerowej z dost pem do 

Internetu, 
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– adaptacj  materia ów informacyjnych na potrzeby osób niewidomych i s abowidz cych, 
– wskazania dla u ytkownika przygotowanego stanowiska komputerowego, 
– rejestr wykonanych czynno ci prowadz cych do personalizacji ustawie  systemu 

komputerowego potwierdzonych wydrukowanymi zrzutami obrazów z ekranu  monitor a. 

oraz 

– przejrzysto  struktury projektu, 
– logik  uk adu przedstawianych tre ci, 
– poprawno  terminologiczn  i merytoryczn , w a ciw  dla zawodu. 

3. Przyk ad zadania praktycznego. 

W firmie na stanowisko asystenta sekretarki zatrudniono osob  niewidom  pos uguj c  si  
pismem brajla. W celu przygotowania stanowiska pracy dla asystenta w a ciciel firmy zakupi  na 
jego potrzeby: monitor komputerowy, drukark  brajlowsk  i stacj  robocz . Na stacji roboczej jest: 

– zainstalowany system operacyjny Windows XP Professional z pakietem aktualizacyjnym 
Service Pack oraz pakiet MS Office, 

– konto Administrator bez has a. 
Przygotuj dla asystenta sekretarki stacj  robocz . Zainstaluj na niej: 

– program do odczytywania plików PDF, 
– program z grupy SCREEN READER, 
– program Winbraille, 
–  aktualn  wersj  programu antywirusowego i baz  sygnatur wirusów. 

Sprawd  czy system operacyjny nie jest zainfekowany przez programy typu wirus. 
Za ó  dla asystenta sekretarki konto ASYSTENT (typ - z ograniczeniami, has o – QWERTY). 
Zainstaluj drukark  brajlowsk  i zmie  globalne ustawienia wydruku strony na nast puj ce: 

– j zyk – polski, 
– numer strony - po o enie - góra strony; wyrównanie – do prawej, 
– liczba wierszy na stronie – 25, 
– liczba znaków w wierszu – 28, 
– margines prawy strony – 2 znaki. 

Dla asystenta sekretarki napisz w edytorze tekstu instrukcj  obs ugi drukarki brajlowskiej 
sk adaj c  si  maksymalnie z jednej strony formatu A4. Wydrukuj instrukcj  zgodnie z przyj tymi 
globalnymi ustawieniami na drukarce brajlowskiej.  

Opracuj projekt realizacji prac obejmuj cych przygotowanie stanowiska pracy asystenta 
sekretarki dla osoby niewidomej oraz wskazania dla u ytkownika przygotowanego stanowiska 
komputerowego. Sporz d  i wydrukuj na drukarce brajlowskiej instrukcj  jej obs ugi. 
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Projekt realizacji prac powinien zawiera : 

1 Tytu  pracy egzaminacyjnej zgodny z tre ci  zadania. 
2 Za o enia do projektu realizacji prac wynikaj ce z tre ci zadania. 
3 Wykaz dzia a  zwi zanych z przygotowaniem stacji roboczej i drukarki brajlowskiej 

obs ugiwanych przez osob  niewidom . 
4 Instrukcj  obs ugi drukarki brajlowskiej. 
5 Wskazania dla u ytkownika przygotowanego stanowiska komputerowego. 

Dokumentacja z wykonania prac powinna zawiera : 

1 Wydruk instrukcji obs ugi drukarki zgodnie z przyj tymi globalnymi ustawieniami drukarki 
brajlowskiej. 

2 Rejestr wykonanych czynno ci prowadz cych do personalizacji ustawie  systemu 
komputerowego potwierdzonych wydrukowanymi zrzutami obrazów z ekranu  monitor a. 

Do sporz dzenia zrzutów zastosuj program MS WORD. Na jednej stronie o rozmiarze A4, 
orientacji poziomej, umie  po jednym opisanym zrzucie z ekranu monitora komputerowego. Ka d  
stron  podpisz w nag ówku swoim numerem PESEL. Sporz dzon  dokumentacj  zapisz na no niku 
USB i popro  przewodnicz cego ZNEP o jej wydrukowanie. 

Do wykonania zadania wykorzystaj: 

– p yt  CD z programem z grupy SCREEN READER, 
– p yt  CD z programem ADOBE READER, 
– p yt  CD z programem Winbraille wersja 4.20.11, 
– p yt  CD ze sterownikami urz dze  wchodz cych w sk ad przygotowywanego stanowiska 

komputerowego, 
– p yt  CD z instalatorem programu antywirusowego, 
– s uchawki, 
– no nik USB. 

Obecnie komputer nie jest pod czony do Internetu. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. 
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4. Komentarz do rozwi zania zadania wraz z kryteriami oceniania 

Rozwi zanie zadania obejmuje opracowanie projektu realizacji prac zwi zanych 
z przygotowaniem systemu komputerowego i urz dze  peryferyjnych do u ytkowania przez osob  
z dysfunkcj  wzroku oraz sporz dzon  dokumentacj  z wykonania prac. 

Projekt realizacji prac powinien mie  okre lon  budow . Elementy struktury i ich nazwy 
odnale  mo na w tre ci zadania po sformu owaniu „Projekt realizacji prac powinien zawiera ”. 

S  one nast puj ce: 

1. Tytu  pracy egzaminacyjnej zgodny z tre ci  zadania. 
2. Za o enia do projektu realizacji prac wynikaj ce z tre ci zadania. 
3. Wykaz dzia a  zwi zanych z przygotowaniem stacji roboczej i drukarki brajlowskiej 

obs ugiwanych przez osob  niewidom . 
4. Instrukcj  obs ugi drukarki brajlowskiej. 
5. Wskazania dla u ytkownika przygotowanego stanowiska komputerowego. 
6. Wydruk instrukcji obs ugi drukarki zgodnie z przyj tymi globalnymi ustawieniami drukarki 

brajlowskiej. 
7. Rejestr wykonanych czynno ci prowadz cych do personalizacji ustawie  systemu 

komputerowego potwierdzonych wydrukowanymi zrzutami obrazów z ekranu  monitor a. 

Elementy te powinny wyst powa  w projekcie realizacji prac, np. jako tytu y lub podtytu y 
rozdzia ów. Zawarto  merytoryczna projektu musi by  odpowiednia do informacji wynikaj cych 
z tre ci zadania. Opracowanie projektu realizacji prac musi by  zatem poprzedzone wnikliw , 
starann  analiz  tre ci zadania i za czników stanowi cych jej uzupe nienie. Wyniki tej analizy s  
za o eniami do projektu, tj. informacjami o charakterze „danych” do rozwi zania zadania. Za o enia 
powinny wyst pi  w strukturze opracowywanego projektu pod dowoln  nazw , np. Za o enia, Dane 
do projektu, itp. Decyduj  one o zawarto ci projektu, tym samym o jako ci wyniku rozwi zania 
zadania. 

Projekt realizacji prac jest opracowaniem o charakterze twórczym w odniesieniu do formy 
i sposobu jego przedstawienia, natomiast za o enia - dane do projektu wynikaj  z tre ci zadania i s  
ci le okre lone. Zatem informacje stanowi ce tre  merytoryczn  projektu mo na przedstawi  

w dowolny sposób, np. tekstu z elementami graficznymi (schematami, rysunkami, tabelami, itp.).  
Projekt powinien by  przejrzysty, logicznie uporz dkowany zarówno w swej strukturze jak 

i w sposobie oraz kolejno ci przedstawiania tre ci merytorycznych. 

Kryteria oceniania projektu realizacji prac b d  uwzgl dnia : 

– poprawno  sformu owania tytu u pracy, 
– poprawno  sformu owanych za o e  w odniesieniu do tre ci zadania i za czonej dokumentacji, 
– poprawno  wykazu dzia a  zwi zanych z przygotowaniem stacji roboczej i drukarki 

brajlowskiej obs ugiwanych przez osob  niewidom , 
– instrukcj  obs ugi drukarki brajlowskiej, 
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– wydruk instrukcji obs ugi drukarki zgodnie z przyj tymi globalnymi ustawieniami drukarki 
brajlowskiej, 

– rejestr wykonanych czynno ci prowadz cych do personalizacji ustawie  systemu 
komputerowego potwierdzonych wydrukowanymi zrzutami obrazów z ekranu  monitor a, 

– wskazania dla u ytkownika, 

oraz 

– przejrzysto  struktury projektu, 
– logik  uk adu przedstawianych tre ci, 
– poprawno  terminologiczn  i merytoryczn , w a ciw  dla zawodu. 
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IV. ZA CZNIKI 

1. Standard wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu 

Zawód: technik tyfloinformatyk 
symbol cyfrowy: 312[03] 

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

Cz  I – zakres wiadomo ci i umiej tno ci w a ciwych dla kwalifikacji 
w zawodzie 

Absolwent powinien umie : 

1. Czyta  ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, 
szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególno ci: 
1.1. rozpoznawa  elementy zestawu komputerowego na podstawie symboli graficznych, 

oznacze , parametrów i wygl du; 
1.2. okre la  funkcje elementów zestawu komputerowego na podstawie schematów 

blokowych; 
1.3. stosowa  poj cia, okre lenia i nazwy z zakresu tyfloinformatyki; 
1.4. rozró nia  sformu owania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej 

informatycznych systemów komputerowych; 
1.5. rozró nia  sformu owania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej sprz tu 

i oprogramowania wspomagaj cego; 
1.6. interpretowa  parametry katalogowe elektronicznych urz dze  wspomagaj cych. 

2. Przetwarza  dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ci: 
2.1 stosowa  narz dzia informatyczne do zbierania, porz dkowania, przetwarzania 

i prezentowania danych; 
2.2 analizowa  prac  systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych w wyniku 

przeprowadzonych testów; 
2.3 dobiera  elementy zestawu komputerowego do okre lonych zastosowa ; 
2.4 dobiera  sprz t i programy wspomagaj ce u ytkowanie komputera przez osoby 

niewidome i s abowidz ce; 
2.5 stosowa  zasady przetwarzania informacji do postaci dost pnej osobom niewidomym 

i s abowidz cym; 
2.6 stosowa  zasady instalowania i u ytkowania systemów operacyjnych;  
2.7 stosowa  zasady administrowania lokaln  sieci  komputerow  pod czon  do Internetu; 
2.8 stosowa  zasady zabezpiecze  systemów komputerowych. 
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3. Bezpiecznie wykonywa  zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze stwa i higieny 
pracy, ochrony przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska, a w szczególno ci: 
3.1 stosowa  przepisy i zasady bezpiecze stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo arowej 

oraz ochrony rodowiska podczas uruchamiania i eksploatacji urz dze  komputerowych; 
3.2 przewidywa  zagro enia wyst puj ce podczas uruchamiania i eksploatacji urz dze  

komputerowych; 
3.3 organizowa  stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
3.4 stosowa  rodki ochrony indywidualnej podczas prac z wykorzystaniem narz dzi 

i urz dze  zasilanych energi  elektryczn ; 
3.5 stosowa  zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas uruchamiania 

i eksploatacji urz dze  komputerowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem sytuacji 
pora enia pr dem elektrycznym. 

Cz  II − zakres wiadomo ci i umiej tno ci zwi zanych z zatrudnieniem 
i dzia alno ci  gospodarcz  

Absolwent powinien umie : 

1. Czyta  ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, 
wykresów, a w szczególno ci: 
1.1. rozró nia  podstawowe poj cia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz 

prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów reguluj cych podejmowanie 
i wykonywanie dzia alno ci gospodarczej; 

1.2. rozró nia  dokumenty zwi zane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem 
dzia alno ci gospodarczej; 

1.3. identyfikowa  i analizowa  informacje dotycz ce wymaga  i uprawnie  pracownika, 
pracodawcy, bezrobotnego i klienta. 

2. Przetwarza  dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ci: 
2.1 analizowa  informacje zwi zane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy 

i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dzia alno ci gospodarczej; 
2.2 sporz dza  dokumenty zwi zane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz 

podejmowaniem i wykonywaniem dzia alno ci gospodarczej; 
2.3 rozró nia  skutki wynikaj ce z nawi zania i rozwi zania stosunku pracy. 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okre lonego zadania egzaminacyjnego 
wynikaj cego z zadania o tre ci ogólnej – opracowanie projektu realizacji i wykonanie 
okre lonych prac z zakresu przygotowania stanowiska komputerowego i materia ów 
informacyjnych do u ytkowania przez osob  niewidom  i s abowidz c .  

  

33

Za czniki



  

Absolwent powinien umie : 

1. Sporz dza  harmonogram prac zwi zanych z przygotowaniem stanowiska komputerowego 
do u ytkowania przez osob  niewidom  i s abowidz c . 

2. Analizowa  dokumentacj  sprz tow  lub programow  w celu przygotowania stanowiska 
komputerowego do u ytkowania przez osob  niewidom  i s abowidz c . 

3. Personalizowa  ustawienia systemu operacyjnego na potrzeby u ytkowania przez osob  
niewidom  i s abowidz c . 

4. Dobiera  i konfigurowa  oprogramowanie oraz urz dzenia wspomagaj ce u ytkowanie 
komputera przez osoby niewidome i s abowidz ce. 

5. Zabezpiecza  system komputerowy do pracy w lokalnej sieci komputerowej z dost pem do 
Internetu. 

6. Wykonywa  adaptacj  materia ów informacyjnych na potrzeby osób niewidomych 
i s abowidz cych. 

7. Opracowywa  wskazania dla u ytkownika przygotowanego stanowiska komputerowego. 

Niezb dne wyposa enie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: 

Stanowisko komputerowe: komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym pod czony do sieci 
lokalnej z separacj  portów, drukarka brajlowska sieciowa. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor 
tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), program antywirusowy. Programy 
wspomagaj ce, w tym do optycznego rozpoznawania znaków (Optical Character Recognition – 
OCR), powi kszaj cy, ud wi kawiaj cy, odtwarzacz ksi ek w formacie  umo liwiaj cym sk ad 
i wydruk tekstu w brajlu oraz precyzyjne oznaczenie fragmentów publikacji (Digital Accessible 
Information System – DAISY), polskoj zyczny programowy syntezator mowy, program 
zamieniaj cy tekst na mow  syntetyczn , w szczególno ci do formatu mp3. Sterowniki do 
komputera i do drukarki brajlowskiej.  Stó  monterski z doprowadzonym zasilaniem, wyposa ony 
w zabezpieczenie przeciwpora eniowe, z widocznym ogólnodost pnym wy cznikiem awaryjnym. 
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2.   Przyk ad karty odpowiedzi do etapu pisemnego 
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