
WYMAGANIA EDUKACYJNE 
NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH  

I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 
 

Zawód: technik informatyk 
Przedmiot: Pracownia Systemów Operacyjnych i Sieci Komputerowych 
Klasa 3 Technik Informatyk. 

Ocena Nazwa działu / wymagania 
Projektowanie i instalowanie sieci komputerowych LAN 

Dopuszczający 

Uczeń: 
 identyfikuje protokoły dostępu do sieci rozległej; 
 identyfikuje  klasy adresów IPv4/IPv6; 
 identyfikuje elementy struktury adresów IP w sieci (adres IP, adres 

rozgłoszeniowy, podsieć, maska podsieci); 
 identyfikuje  pojęcia: medium transmisyjne, router, hub, switch, firewall, 

AP, karta sieciowa, modem, szafa rack; 
 identyfikuje  urządzenia sieciowe na podstawie opisu oraz parametrów 

technicznych; 
 identyfikuje  urządzenia sieciowe na podstawie wyglądu i symboli 

graficznych; 
 definiuje pojęcia: okablowanie strukturalne, architektura sieciowa, punkt 

dystrybucyjny, punkt elektryczno-logiczny; 
 identyfikuje  kategorie i klasy okablowania strukturalnego; 

Dostateczny 
Uczeń: 

 rozróżnia rodzaje i kategorie medium transmisyjnego 
 analizuje wyniki pomiarów okablowania strukturalnego; 

Dobry 

Uczeń: 
 charakteryzuje urządzenia sieciowe na podstawie dokumentacji 

technicznej; 
 określa funkcje komputerowego systemu sieciowego; 
 stosuje zasady projektowania sieci lokalnych; 
 dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej do określonej 

architektury sieci; 
 dobiera oprogramowanie sieciowe do realizacji określonych zadań; 
 określa klasę adresów IP oraz liczbę możliwych podsieci w 

projektowanej strukturze sieciowej; 
 określa  dopuszczalność adresów IP w podsieciach; 
 sporządza schematy sieci i dokumentacje projektu; 

Bardzo dobry 

Uczeń: 
 szacuje ilości materiałów, urządzeń, narzędzi, oprogramowania oraz 

pracy na podstawie norm, obmiarów i założeń projektowych; 
 analizuje dokumentacje techniczną i plany budynków; 
 analizuje wymagania inwestora/zleceniodawcy; 
 analizuje publikacje elektroniczne dotyczące sieci komputerowych; 
 analizuje normy dotyczące okablowania strukturalnego; 



 analizuje publikacje elektroniczne dotyczące sieci komputerowych; 
 analizuje normy dotyczące okablowania strukturalnego; 
 analizuje komputerowe systemy sieciowe; 
 analizuje strukturę sieci pod względem adresacji IP; 

Celujący 

Uczeń: 
Analizuje sytuację przedsiębiorstwa sieci komputerowej w firmie pod 
kątem przestrzegania przepisów dot. BHP, PPOŻ, ochrony środowiska i 
ergonomii oraz zabezpieczeń sieciowych oraz proponuje właściwe 
rozwiązania. 

Konfigurowanie urządzeń sieciowych 

Dopuszczający 

Uczeń: 
 identyfikuje podstawowe pojęcia dotyczące montażu lokalnych sieci 

komputerowych; 
 identyfikuje pojęcia i jednostki z zakresu montażu lokalnych sieci 

komputerowych; 
 identyfikuje urządzenia sieciowe przeznaczone do montażu; 
 identyfikuje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej i ich 

funkcje; 
 identyfikuje podstawowe pojęcia dotyczące sieci wirtualnych; 
 identyfikuje sieciowe narzędzia diagnostyczne; 

Dostateczny 

Uczeń: 
 rozróżnia programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań 

konfiguracji urządzeń sieciowych; 
 opisuje cechy charakterystyczne i parametry urządzeń sieciowych 

przeznaczonych demontażu; 

Dobry 

Uczeń: 
 loguje się do programu konfiguracyjnego firewalla; 
 loguje się do programu konfiguracyjnego urządzeń dostępu do lokalnej 

sieci bezprzewodowej; 
 loguje się do programu konfiguracyjnego urządzeń telefonii internetowej 

VoIP; 
 dobiera urządzenia, typ łącza danych i oprogramowanie do tworzenia i 

administrowania sieciami wirtualnymi; 
 tworzy różne konfiguracje wirtualnych sieci; 
 dobiera narzędzia diagnostyczne do określonych pomiarów; 
 charakteryzuje oprogramowanie i urządzenia do monitorowania sieci 

komputerowej; 
 charakteryzuje wymagania sprzętowe serwerów pod kątem zastosowań; 
 stosuje metody zabezpieczenia sprzętu komputerowego pracującego w 

sieci; 
 charakteryzuje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych; 
 wydziela sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych; 
 konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych. 

Bardzo dobry 
Uczeń: 

 monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych; 
 analizuje monitoring lokalnych sieci komputerowych; 



 monitoruje i rekonfigurować sieci wirtualne; 
 konfiguruje urządzenia telefonii internetowej VoIP; 
 aktualizuje oprogramowanie urządzeń telefonii internetowej VoIP; 
 konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej; 
 aktualizuje oprogramowanie urządzeń dostępu do lokalnej sieci 

bezprzewodowej; 
 konfiguruje ustawienia routera przewodowego; 
 konfiguruje ustawienia firewalla; 
 aktualizuje oprogramowanie routera i firewalla sprzętowego; 
 aktualizuje ustawienia zarządzalnego przełącznika sieciowego; 
 aktualizuje oprogramowanie zarządzalnego przełącznika sieciowego; 
 analizuje publikacje elektroniczne podczas prac montażowych; 
 analizuje zadania pod względem wykorzystania określonych funkcji 

programów użytkowych; 

Celujący 

Uczeń: 
Analizuje sytuację przedsiębiorstwa sieci komputerowej w firmie pod 
kątem przestrzegania przepisów dot. BHP, PPOŻ, ochrony środowiska i 
ergonomii oraz zabezpieczeń sieciowych oraz proponuje właściwe 
rozwiązania. 

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 

Dopuszczający 

Uczeń: 
 identyfikuje funkcje programów do administracji sieci komputerowej; 
 identyfikuje protokoły aplikacyjne; 
 identyfikuje protokoły lokalnej sieci komputerowej; 

Dostateczny 

Uczeń: 
 charakteryzuje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych; 
 rozróżnia programy komputerowe wspomagające administrowanie 

sieciowymi  
 charakteryzuje informatyczny system komputerowy pod względem 

urządzeń służących do odbierania danych ze świata zewnętrznego; 
 rozróżnia sieciowe systemy operacyjne; 
 charakteryzuje funkcje sieciowego systemu operacyjnego; 
 rozróżnia rodzaje oprogramowania użytkowego; 
 charakteryzuje rodzaje oprogramowania użytkowego 

wykorzystywanego przy administrowaniu sieciowymi systemami 
operacyjnymi; 

 charakteryzuje informatyczny system komputerowy pod względem 
urządzeń służących do przechowywania danych; 

 charakteryzuje informatyczny system komputerowy pod względem 
urządzeń służących do komunikacji między sprzętowymi elementami 
systemu; 

 rozróżnia elementy systemu komputerowego; 

Dobry 

Uczeń: 
 używa dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji sieciowych w 

formie elektronicznej; 
 korzysta z publikacji elektronicznych dotyczących diagnozowania 



systemu komputerowego; 
 korzysta z publikacji elektronicznych dotyczących aktualizacji 

oprogramowania komputerowego; 
 dobiera program do określonego zadania administracyjnego; 
 konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych; 
 mapuje i udostępniać dyski sieciowe; 
 stosuje różne obiekty systemu plików w celu udostępnienia zasobów 

lokalnej sieci komputerowej; 
 zakłada nowych użytkowników; 
 ustawia użytkownikom prawa dostępu; 
 tworzy grupę użytkowników; 
 zmienia uprawnienia użytkowników i grup; 
 stosuje zasady zarządzania kontami sieciowymi; 
 konfiguruje usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej; 
 zarządza centralnie stacjami roboczymi; 
 stosuje skrypty logowania; 
 kontroluje ruch w sieci; 
 dobiera materiały, narzędzia oraz urządzenia do modernizacji lokalnej 

sieci komputerowej; 
 wykonuje modernizację i rekonfigurację lokalnej sieci komputerowej; 
 charakteryzuje urządzenia sieciowe na podstawie dokumentacji 

technicznej; 
 konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP); 
 konfiguruje usługi odpowiedzialne za system nazw; 
 konfiguruje usługi odpowiedzialne za ruting; 
 konfiguruje usługi odpowiedzialne za zabezpieczenie przed wszelkiego 

rodzaju atakami z sieci (firewall); 
 dobiera urządzenia dostępu do sieci Internet oraz dostawcę łącza; 
 konfiguruje dostęp do sieci Internet; 
 rozdziela połączenie internetowe w sieci lokalnej; 
 instaluje usługi serwerów internetowych; 
 udostępnia usługi serwerów internetowych; 
 konfiguruje usługi serwerów internetowych; 
 lokalizuje przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych; 
 usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych; 

Bardzo dobry 

Uczeń: 
 zepływem informacji; 
 zabezpiecza komputery przed utratą danych. 
 analizuje logi zdarzeń; 
 analizuje budowę sieci komputerowej pod kątem możliwości jej 

zmodernizowania; 
 wydziela sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych; 
 analizuje publikacje elektroniczne dotyczące administrowania 

sieciowymi systemami operacyjnymi; 
 analizuje zadania pod względem wykorzystania określonych funkcji 

programów użytkowych; 



Celujący 

Uczeń: 
 Analizuje sytuację przedsiębiorstwa sieci komputerowej w firmie pod 
kątem przestrzegania przepisów dot. BHP, PPOŻ, ochrony środowiska i 
ergonomii oraz zabezpieczeń sieciowych oraz proponuje właściwe 
rozwiązania. 

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dopuszczający 

Uczeń: 
 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników 

w środowisku pracy; 
 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników 

w środowisku pracy; 
 identyfikuje stany zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania 

prac montażowych i instalacyjnych; 
 identyfikuje polski system pomocy medycznej w stanach zagrożenia 

zdrowia lub życia oraz sposoby powiadamiania; 

Dostateczny 

Uczeń: 
 rozróżnia pojęcia związane z ochroną środowiska; 
 rozróżnia pojęcia związane z ergonomią; 
 rozróżnia zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony 

pracy i ochrony środowiska w Polsce; 
 rozróżnia uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie 

ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

Dobry 

Uczeń: 
 organizuje stanowisko montażowe zgodnie z wymogami ergonomii, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska; 

 stosuje środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac 
montażowych i instalacyjnych; 

 stosuje środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania prac 
montażowych i instalacyjnych;  

 zapobiega zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania prac 
montażowych i instalacyjnych; 

 udziela pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia i zdrowia 
zgodnie z zasadami. 

Bardzo dobry 

Uczeń: 
 dokonuje analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska pod kątem 
wykonywania prac montażowych i instalacyjnych; 

 dokonuje analizy wszystkich zaprezentowanych zasad organizacji 
stanowiska serwisowego, serwerowych itp. 

Celujący 

Uczeń: 
Analizuje sytuację przedsiębiorstwa sieci komputerowej w firmie pod 
kątem przestrzegania przepisów dot. BHP, PPOŻ, ochrony środowiska i 
ergonomii oraz zabezpieczeń sieciowych oraz proponuje właściwe 
rozwiązania. 

 


