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TECHNIK INFORMATYK        

E W ZAWODZIE 
INF.02. Administracja i  i lokalnych sieci 
komputerowych 
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 
 
CELE  

 w zawodzie technik informatyk o 
 

 
1) w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, 

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych: 
a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i  
b) administrowania systemami operacyjnymi, 
c) serwisowania i naprawiania  
d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej; 

 
2) w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz 

bazami danych: 
a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi, 
b) tworzenia, administrowania i tkowania relacyjnych baz danych, 
c) programowania aplikacji internetowych, 
d) tworzenia i administrowania  

 
 I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW  

 w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów 
 i lokalnych sieci komputerowych 

: 
 

INF.02. Administracja i e  i lokalnych sieci 
komputerowych 

 i higiena pracy  
 Kryteria weryfikacji 

  
1)  warunki i 

zdrowia i 
 w  

1) wymienia przepisy prawa 
i higieny pracy

 i ergonomii 
2) identyfikuje regulacje  

 a i higieny pracy 
3) 

 
4) wymagania ergonomiczne  na stanowisku 

pracy 
5)  z odpadami 

niebezpiecznymi 
2) opisuje zadania i uprawnienia instytucji oraz 

 w zakresie ochrony pracy 
i   

1) wymienia instytucje oraz  
w zakresie ochrony pracy  

2) wskazuje zadania i uprawnienia instytucji oraz 
w zakresie ochrony pracy i ochrony 

 
3) opisuje prawa i 

pracodawcy w zakresie  
i higieny pracy 

1) wymienia   
w  i higieny pracy 

2)  
3)  z zakresu 

b  
4) identyfikuje system kar dla pracownika z 

 
i higieny pracy w trakcie wykonywania pracy 
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5)  i pracodawcy 
w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy 
i chorobom zawodowym  

6) wymienia rodzaje  z 
pracy i  

4) 
 

1)  w  
2) 

 
3) o

 
4) 

niebezpiecznych i 
 

5)   i wypadek przy 
pracy 

5)  i ochrony zbiorowej 
 

1)  
2) 

 w pracy biurowej 
3) identyfikuje wymagania w 

temperatury i  
4) 

 w pracy biurowej 
5) 

pogorszeniu wzroku i  
6) 

 w pracy biurowej 
6) udziela pierwszej pomocy w stanach 

 
1) stany 

  
2) 

poszkodowanego  
3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce 

wypadku  
4)  w pozycji bezpiecznej 
5)  
6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w 

 
7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w 

 
8) -

fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady 
Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji 

INF.02.2. Podstawy informatyki 
 Kryteria weryfikacji 

  
1) charakteryzuje parametry  

komputerowego 
1) identyfikuje parametry  techniki 

komputerowej 
2) por  parametry tego samego typu  

techniki komputerowej (np. dwie karty graficzne, 
dwa dyski twarde) 

3) przelicza jednostki   masowych 
4) dobiera  techniki komputerowej zgodnie 

z wymaganiami technicznymi stanowiska  
2) definiuje elementy architektury system w 

komputerowych 
1) opisuje   procesora (rozkazy) 
2) wymienia     

procesorem i  elementami systemu 
komputerowego 
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3) charakteryzuje systemy informatyczne oraz 
 systemy informatyczne pod 
  

1) identyfikuje system informatyczny 
2) podaje   informacji 

przetwarzanych elektronicznie, w tym system 
PESEL, system postepowania rekrutacyjnego do 

 e-dziennik, system  
elektronicznej, profil zaufany 

3) opisuje miejsca przechowywania informacji: serwer 
lokalny, chmura,  danych 

4) dobiera systemy informatyczne pod  ich 
 

5) opisuje  portali  
6)  zasady bezpiecznego korzystania z portali 

 
7) podaje   systemów 

informatycznych w  biznesowej, w tym 
e-commerce, e-sklep, e-faktura, systemy 
rezerwacyjne  

4) stosuje zalecenia   
 serwisów internetowych dla osób 

 

1) wymienia  udogodnienia dla osób 
z  

2) wymienia wymagania  poziomu 
  wytycznych WCAG 2.0 

5)   terminologi   sieci 
komputerowych 

1) wymienia topologie sieci 
2) identyfikuje cechy modelu TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol) i  
komunikacji sieciowej 

3) opisuje   oraz   
4) stosuje programy   internetowe 
5) definiuje  pobieranie i  danych 
6) opisuje zasady  sieci synchronicznej 

i asynchronicznej 
7) wykazuje  w  sieci synchronicznej 

i asynchronicznej 
8) wymienia i stosuje zasady  przy 

korzystaniu z sieci 
9)   tekstowych, audio-video 

oraz tablic interaktywnych 
10) stosuje  netykiety 

6) stosuje pozycyjne systemy liczbowe 1)  liczby zapisane w  pozycyjnych 
systemach liczbowych:   
szesnastkowym,  

2) zapisuje liczby w kodzie  do 
 

3) wykonuje podstawowe  logiczne 
i arytmetyczne na liczbach binarnych 

4) wykorzystuje   informatyczne do 
wykonywania  na liczbach zapisanych 
w  pozycyjnych systemach liczbowych (np. 
kalkulatory HEX, DEC, BIN) 

7) stosuje zasady  1)  rodzaje szkodliwego oprogramowania 
2) ia rodzaje  hakerskich  
3) wymienia   przed  

oprogramowaniem oraz atakami hakerskimi 
4) wymienia  dla sfery psychicznej 

(emocjonalnej), fizycznej,  poznawczej, 
 z przebywania w cyberprzestrzeni 

5) opisuje  dla sfery psychicznej 
(emocjonalnej), fizycznej,  poznawczej 

  z przebywania 
w cyberprzestrzeni i sposoby  tym 
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6) przestrzega zasad bezpiecznego przechowywania 
danych 

7) przestrzega zasad b  swojego 
cyfrowego wizerunku i  

8) przestrzega zasad  w cyfrowym  
9) wymienia i omawia podstawowe   

z  danych osobowych,  informacji, 
prawami autorskimi i   oraz 

  ich ochrony  
10) stosuje zasady dokonywania bezpiecznych 

transakcji w internecie 
8) rozpoznaje  normy i procedury 

oceny  podczas realizacji  
zawodowych 

1) wymienia cele normalizacji krajowej 
2)  i wymienia cechy normy 
3) 

europejskiej i krajowej 
4)  

i  
INF.02.3. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 

 Kryteria weryfikacji 
  

1)  z dziedziny 
elektrotechniki 

1)  
z  

2) stosuje symbole i 
 z  

3)  
4) 

elektrycznych 
5)  
6) identyfikuje symbole bramek logicznych 
7) 

 
2) ch  

z  
1) 

 i przemiennego 
2) 

 i przemiennego na 
uterowej 

3) 
 z  

i przemiennego 
3) wymienia funkcje i 

 
1)  
2) 

komputerowego 
3) 

komputerowego 
4)  
5) 

 i schematu ideowego 
6)  z 

je  i  
7) 

komputerowych 
8) 

centralnej 
9)  i parametry techniczne 

 
10) interpretuje zapisy w 

komputerowych 
4) montuje komputer z  1)  

2)  i 
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3) 
zestawu komputerowego 

4)  komputera zgodnie z  
5) 

monterskich 
6)  

z  
7)  (Basic Input/Output 

System) /UEFI (Unified Extensible Firmware 
Interface) 

8)  
9) 

 
10) opisuje proces uruchamiania komputera jako 

 
5) modernizuje komputery 1)  

2)  w celu 
modernizacji komputera 

3)  z  
4)  
5)  
6) kontroluje ustawienia BIOS/UEFI 
7) rekonfiguruje ustawienia BIOS/UEFI 
8) 

modernizacji 
9) testuje komputer osobisty po modernizacji 

6) instaluje systemy operacyjne Windows 
i Linux 

1)  
2) dzieli dysk na partycje  
3) instaluje system operacyjny Windows i Linux na 

komputerze osobistym 
4) aktualizuje systemy operacyjne na komputerze 

osobistym 
5) ins

komputerze osobistym 
6) 

komputerze osobistym 
7)  

z zaleceniami producenta systemu operacyjnego 
8) opisuje etapy uruchamiania systemu operacyjnego 

Windows i Linux 
9) instaluje i konfiguruje oprogramowanie 

 
7) konfiguruje i 

operacyjnymi Windows i Linux 
1)  

w  
2) konfiguruje 

osobistych i  
3)  z poziomu 

systemu operacyjnego 
4)  z poziomu 

systemu operacyjnego 
5) 

mobilne do sieci 
6)  mobilnym 
7) 

systemu operacyjnego w 
zastosowania i funkcji 

8) 
 

9)  i grupami lokalnymi 
 w systemach Windows i Linux 
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10)  
w lokalnych systemach operacyjnych 

11) konfiguruje prawa i  
12) konfiguruje zasady z lokalnych 
13)  
14) definiuje przydzia  
15) zabezpiecza pliki i foldery w interfejsie tekstowym 

i graficznym w systemie Windows i Linux 
16)  
17) 

n administracyjnych 
18) 

, np. typu Yast, ustawienia systemu  
8) instaluje i konfiguruje oprogramowanie 

 
1)  w licencji warunki 

korzystania z oprogramowania komputerowego 
2) 

na komputerze 
3)  w umowach 

licencyjnych 
4) dobiera oprogramowanie do realizacji 

 
5)  
6) konfiguruje zainstalowane oprogramowanie 

 
7) korzysta z 

reali  
8)  

z wskazaniami producenta 
9) instaluje oprogramowanie zgodnie 

z zaleceniami klienta 
9)  z poziomu 

konsoli  
1)  z 

poziomu konsoli 
2) korzysta z wieloznacznika (Wildcard) 
3) korzysta z pomocy w 

operacyjnych 
4) konfiguruje system operacyjny z poziomu konsoli 

10) pisze skrypty w systemach operacyjnych 1)  w systemie 
Windows i Linux 

2) definiuje skrypty w Windows i Linux 
3)  
4) dobiera i deklaruje zmienne  
5)  
6)  w skryptach  
7)  w skryptach  
8)  
9) stosuje  w skryptach 
10) stosuje operacje matematyczne w skryptach 
11) stosuje w 

systemem Windows i Linux 
12)  i katalogach 
13) tworzy skrypty i pliki wsadowe w systemach 

operacyjnych Windows i Linux 
11)  1) 

 
2)  
3) 

 
4) 

mobilnych 
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5) 
 

6) migruje dane na i z 
 

12) 
 

1) analizuje stan techniczny systemu komputerowego 
2)  
3) opracowuje kosztorys systemu komputerowego 
4) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do tworzenia 

 
5) korzysta z podstawowych funkcji matematycznych 

arkusza kalkulacyjnego 
13) 

CE, recyklingu i gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi 

1) wymienia przepisy prawa  
w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej 

 
i niebezpiecznych 

2) 
elektrycznym i elektronicznym 

3)  i 
 

i elektronicznym 
4) 

niebezpiecznych 
5)  z odpadami 

niebezpiecznymi 
6) 

certyfikacji CE i recyclingu 
7) 

 z odpadami 
niebezpiecznymi 

14) zabezpiecza systemy operacyjne przed 
szkodliwym oprogramowaniem, 

 

1) 
 

2) dobiera zabezpieczenie do zidentyfikowanego 
 

3) 
system operacyjny 

4) 
zgodnie z wymaganiami 

5)  
6)   

INF.02.  
 Kryteria weryfikacji 

  
1)  i 

 
1) 

 
2)  i rodzaje  
3)  
4) 

 i  
5) 

peryferyjnych 
2) yjne do 

pracy 
1) 

komputerowego 
2)  
3)  

3)  i 

komputerowego 

1) 
peryferyjnych 

2) 
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3) 
peryferyjnych 

4)  
peryferyjnych 

5) wymienia mat  w 
peryferyjnych 

6) stosuje oprogramowanie do monitorowania pracy 
 

7)  
8) 

zgodnie z harmonogramem 
techniki komputerowej 

 Kryteria weryfikacji 
  

1) 
komputerowego 

1) 
komputerowego 

2)  
naprawczych 

3)  
i 
komputerowej 

4) 
techniki komputerowej 

2) tworzy i przywraca kopie 
danych 

1) 
danych  

2) dobiera oprogramowanie do wykonania kopii 
 

3) danych na 
 i  

4)  
5)  
6)  danych przed 

 i zniszczeniem 
7) 

danych 
8) korzysta z 

 
9)

danych (np. kopie przyrostowe, 
– ojciec – syn)  

10) opisuje standardowe poziomy macierzy RAID 
11) konfiguruje macierz RAID 

3) 
techniki komputerowej 

1) podstawie 
opisu 

2) 
 

4) lokalizuje i 
 

1) 
komputerowej 

2) 
techniki komputerowej 

3)  
5) odzyskuje dane z 

komputerowej 
1) opisuje metody odzyskiwania danych z 

techniki komputerowej 
2) dobiera oprogramowanie do odzyskiwania danych 
3) odzyskuje utracone dane z techniki 

komputerowej 
4) odzyskuje dane z kopii 

6) 
 

1) 
komputerowej 
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2) 
 

 i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej 
 Kryteria weryfikacji 

  
1) 

komputerowych 
1) opisuje modele warstwowe sieci (ISO/OSI iTCP/IP) 
2) 

ISO/OSI i TCP/IP 
3) 

ISO/OSI i TCP/IP 
4) opisuje topologie fizyczne i logiczne sieci 
5)  
6)  w 

sieci komputerowej 
7) dzieli elementy sieci komputerowej na pasywne 

i aktywne 
8) opisuje parametry lokalnych sieci komputerowych 
9) 

okablowaniem sieciowym 
10) 

do budowy lokalnych sieci komputerowych oraz ich 
 

2) interpretuje projekty sieci komputerowych 1) rozpoznaje oznaczenia w postaci symboli 
i  w projektach okablowania 
strukturalnego 

2) rozpoznaje oznaczenia stosowane w projektach sieci 
komputerowych na podstawie opisu projektu 

3) 
 komputerowych 

4) 
zgodnie z projektem sieci komputerowych 

5) tworzy harmonogram prac wykonywania sieci 
w oparciu o projekt sieci komputerowej 

6)  analizuje projekt sieci komputerowej 
3) tworzy modele i schematy lokalnych sieci 

komputerowych 
1)  i 

rozdzielczych i abonenckich na projektach 
okablowania strukturalnego 

2) wykonuje schemat okablowania poziomego 
i pionowego lokalnej sieci komputerowej 

 i abonenckie 
3)  i oprogramowanie do tworzenia 

 
4) dobiera odpowiednie medium transmisyjne dla sieci 

komputerowej 
5) dobiera symulatory sieci komputerowych do 

 
6) wykonuje schemat sieci komputerowej 

w symulatorze sieci komputerowych 
7)  z  
8) konfiguruje  w symulatorze sieci 

komputerowej 
9)  i 

sieci komputerowej w symulatorze 
4) montuje okablowanie lokalnej sieci 

komputerowej 
1) 

 
2) sto

sieciowego 
3)  i 

komputerowych 
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4) 
monterskich 

5)  
z zasadami  

6) rozpoznaje systemy organizacji okablowania 
sieciowego 

7) montuje okablowanie sieciowe 
8) wybiera elementy pasywne i 

lokalnej sieci 
9) montuje pasywne i aktywne elementy sieciowe 
10)  i aktywne sieci 

z okablowaniem sieciowym 
11) 

 i pasywnych 
sieci 

5) wykonuje pomiary okablowania 
strukturalnego i sieci bezprzewodowych 

1) 
transmisyjnych 

2) identyfikuje oprogramowanie do 
 

3)  
w  

4) wykonuje testy i pomiary okablowania sieciowego 
5) wykonuje testy pasywne i aktywne fizycznych 

 
6) inte  i  

6) 
(IP)  

1)  i IPv6 
2) rozpoznaje adresy prywatne i publiczne 
3)  

w  
4) 

P 
5)  i IPv6 
6)  i zastosowanie maski podsieci 
7)  i zastosowanie prefiksu 
8) 

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) 
9) stosuje zapis maski z  

7)  1)  
 

2)  i IPv6 w sieci 
o wskazanym adresie i masce 

3)  o wskazanym adresie IP 
do podsieci 

4) 
 

5)  w lokalnej sieci 
komputerowej 

6)  
8) wykonuje testy i 

komputerowej 
1) 

komputerowej 
2)  i aktywne 
3) dobiera oprogramowanie do monitorowania sieci 
4) dobiera analizator sieci komputerowej w 

od potrzeb 
5) stosuje analizator sieci komputerowej do 

monitorowania ruchu w lokalnych sieciach 
komputerowych 

6) wykonuje aktywne pomiary lokalnej sieci 
komputerowej 
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7) przetwarza dane z monitorowania lokalnej sieci 
komputerowej 

8) interpretuje dane z monitorowania lokalnej sieci 
komputerowej 

9)  1)  
2) 

komputerowej 
3) dobiera elementy aktywne i pasywne do 

modernizacji lokalnej sieci komputerowej 
4) planuje etapy modernizacji lokalnej sieci 

komputerowej 
5) modernizu

komputerowej 
6) 

komputerowej po modernizacji 
10) lokalizuje usterki i 

 
1)  i naprawcze 
2) i usterek okablowania 

strukturalnego 
3) 

lokalnej sieci komputerowej 
4) rozpoznaje awarie lokalnej sieci komputerowej 
5)  
6)  
7) naprawia okablowanie w lokalnej sieci 

komputerowej 
8) 

komputerowej po naprawie 
9) 

rozbudowaniu sieci komputerowej 
11)   do 

internetu 
1) analizuje 

sieci komputerowej do internetu 
2) 

 
3) 

lokalnej sieci komputerowej do internetu 
4) 

lokalnej sieci komputerowej do internetu 
5)  
6)  

12) rozpoznaje i 
rutingu 

1)  
i go 

2)  
3) konfiguruje ruting statyczny 
4)  

 
 Kryteria weryfikacji 

  
1) ,  i 

 
1) 

 
2)  i  
3)  
4) 

 i  
5) 

sieciowych 
6) 

sieciowych 
2)  1) 

sieciowych 
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2) konfiguruje dzienniki i 
sieciowych 

3) stosuje oprogramowanie do monitorowania pracy 
 

3) 
komputerowej 

1) 
sieciowego 

2) wykorzystuje GUI (graphical user interface) oraz 
CLI (Command Line Interface) do konfiguracji 

 
3) 

sieciowego 
4) 

 
5) 

m 
6)  
7)  w  
8)  w  
9) 

(QoS) 
10)  i przywraca 

ustawienia z kopii 
4) konfiguruje rutery 

 
(firewall) 

1)  i  
2) konfiguruje ustawienia rutera 
3)  w konfiguracji rutera 
4) aktualizuje oprogramowanie rutera 
5)  w konfiguracji rutera  
6)  

i programowej 
7) aktualizuje oprogramowanie zapory sieciowej 

 
8)  w konfiguracji zapory sieciowej 

 
9) 

sieciowych 
10)  i przywraca ustawienia 

z kopii 
11)  

w  
5) tworzy sieci wirtualne 1) 

wirtualnych 
2)  i oprogramowanie do tworzenia 

sieci wirtualnych 
3) tworzy sieci wirtualne w sieciach lokalnych i 

z  
4)  

6) 
sieci bezprzewodowej 

1) 
bezprzewodowej 

2) 
bezprzewodowej 

3)  
4)  
5) 

 
6) 

technicznych 
7) identyfikuje standardy szyfrowania sieci 

bezprzewodowej 
INF.02.8. Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi 

 Kryteria weryfikacji 
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1) charakteryzuje i instaluje sieciowe systemy 

operacyjne z rodziny Windows i Linux 
1) wymienia sieciowe systemy operacyjne komercyjne 

i otwarte oprogramowanie z rodziny Windows 
i Linux 

2) wymienia sposoby licencjonowania systemów 
komercyjnych i otwartego oprogramowania 

3)  
4) 

komputerowego z sieciowym systemem 

 
5) instaluje sieciowe systemy operacyjne komercyjne i 

otwarte oprogramowanie 
6) 

 
7) modernizuje sieciowe systemy operacyjne 

2)  i funkcje sieciowych 
 z rodziny Windows 

oraz Linux 

1)  i 
operacyjnych 

2)  i 
 

3)  w sieciowym systemie 
operacyjnym 

4)  i 
operacyjnych, w DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol, DNS, (Domain Name 
System), IIS (Internet Information Services) (WWW 
oraz FTP (File Transfer Protocol) lub Apache, 
Serwer poczty, RRAS (Routing and Remote Access 
Service), WDS (Wireless Distribution System), 

sieciowych i  
5)  i fun

operacyjnych z rodziny Windows i Linux 
6) 

funkcji sieciowego systemu operacyjnego 
7)  i 

wirtualizacyjnych 
8)  Hyper-

V, VirtualBox, Vmware) 
9) instaluje system lub oprogramowanie do 

wirtualizacji 
10) instaluje systemy operacyjne na maszynie wirtualnej 
11)  

3) promuje i  1)  
2)  z Active Directory 
3) promuje serwer do roli kontrolera domeny 
4)  w strukturze katalogowej 
5) tworzy jednostki organizacyjne i  
6) tworzy i konfiguruje konta domenowe 
7) tworzy i  
8) k

 
9) konfiguruje i 

domeny 
10) 

 (Lightweight Directory Access 
Protocol) 

11) konfiguruje i oup 
Policy Object) 
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12)  
13)  w domenie 
14)  
15) zabezpiecza kontroler domeny 

4)  w sieci komputerowej 1)  
2)  w sieci lokalnej 
3) konfiguruje interfejsy sieciowe 
4)  w grupy robocze  
5)  
6) 

sieciowych 
7)  w architekturze klient-serwer 
8)   
9) stosuje 

sieciowych 
5)  w sieci komputerowej 1)  

2) konfiguruje zasoby sieciowe 
3) przestrzega i  i ochrony 

 
4)  i  
5)  

z  
6)  

i sieciowych 
7)  w aspekcie 

 
8)  i dyskowych 
9)  

6)  1) 
roboczymi 

2)  
3)  
4)  

z poziomu systemu operacyjnego 
5) zdalnie usuwa usterki systemu 

 
 Kryteria weryfikacji 

  
1) 

 w 

zawodowych w 
 

a) ze stanowiskiem pracy i jego 
 

b)  
w danym zawodzie 

c)  z danym 
zawodem 

d)  w danym 
zawodzie 

1) 
 

w zakresie: 
a)  

 z zapewnieniem 
 i higieny pracy 

b)  i 

zawodowych 
c)  i  z 

 
d) formularzy, specyfikacji, dokumentacji 

 z wykonyw
zawodowych 

e)  w  
2) rozumie proste wypowiedzi ustne 

 w standardowej 

a  w 
, w zakresie 

1) lub 
fragmentu wypowiedzi lub tekstu 

2) znajduje w wypowiedzi lub 
informacje 

3) 
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zawodowych: 
a) rozumie proste wypowiedzi ustne 

 
w  

b) rozumie proste wypowiedzi pisemne 

 

4)  w  

3)  
i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne 
w  w zakresie 

zawodowych:  
a) 

zawodowych (np. polecenie, komunikat, 
 

b)  i logiczne 

zawodowych  
(np. komunikat, e-

 z wykonywanym 
zawodem – w g wzoru) 

1)  i  
z  

2)  w 
sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, 

 
3)  i uzasadnia swoje stanowisko 
4) 

charakterze 
5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi 

adekwatnie do sytuacji 

4) uczestniczy w rozmowie w typowych 
sytuacja  z 
zawodowych – reaguje w 

 w 
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, 
ustnie lub w formie prostego tekstu: 
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy 

z innym pracownikiem, klientem, 
kontrahentem, w tym podczas rozmowy 
telefonicznej) w typowych sytuacjach 

 z 
zawodowych 

b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego 
-mail, 

 z wykonywanym 
zawodem) w typowych sytuacjach 

 z 
zawodowych 

1) rozpoczyna, prowadzi i  
2) uzyskuje i przekazuje informacje i  
3)  i uzasadnia je, pyta o opinie, 

 z  
4) prowadzi proste neg  

z  
5) stosuje zwroty i  
6) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji 

5) 
pisemnego w  
w  
z owych 

1) przekazuje w 
informacje zawarte w 
wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) 

 
2) przekazuje w 

 w  
3) przekazuje w 

 w  w 
 

4) przedstawia publicznie w 
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6) doskonaleniu 

 
a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy 

 
b)  w grupie 
c)  w 

 
d) stosuje strategie komunikacyjne 

i kompensacyjne 

1)  
i  

2)  z 
 

3) , 
-

komunikacyjnych 
4) identyfikuje ternacjonalizmy 
5)  

w  
6) 

 
INF.02.10. Kompetencje personalne i  

 Kryteria weryfikacji 
  

1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki 
zawodowej 

1) stosuje zasady kultury osobistej i 
normy zachowania w  

2) 
informacje zawodowe 

3) 
zawodem i miejscem pracy  

4)  
w zawodzie  

5)  
w zawodzie  

2) planuje wykonanie zadania 1)  w ramach czasu 
pracy 

2)  
3)  w wyznaczonym czasie 
4)  
5)  
6) dokonuje samooceny wykonanej pracy 

3) 
 

1)  w tym 
skutki prawne 

2) 
 

3)  
4) 

stanowisku pracy, w tym  
maszyn i  

4)  i  
na zmiany 

1) 
 i gospodarczego 

2)  i ocenia 
skutki jej wprowadzenia 

3) 
 z  

w nieprzewidywalnych warunkach 
5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 1) 

 
2) wybiera techniki radzenia sobie ze stresem 

odpowiednio do sytuacji 
3)  

w pracy zawodowej 
4) 

 
5) 

ych z  
6)  
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6)  1) 
 z  

2)  i kompetencji 
 w wykonywaniu zawodu  

3) kompetencje 
4)  
5)  
6) 

zawodowych, osobistych i  
7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 1)  i niewerbalne 

2)  
3) prowadzi dyskusje 
4) udziela informacji zwrotnej 

8)  1)  podczas 
prowadzenia negocjacji 

2) 
porozumienia 

9) stosuje metody i 
 

1)  
w  

2)  
3)  

i  
10)  w zespole 1) pracuje w 

 
2)  i  

w zespole 
3)  w  
4) modyfikuje zachowania, 

nie z innymi 
 

 
 Kryteria weryfikacji 

  
1) planuje i  w celu 

 
1)  
2) przygotowuje zadania  
3) 

 i ochrony zdrowia 
4) 

 
5)  ze  
6)  w zespole 
7)  

z harmonogramem planowanych prac 
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych 

 
1) 

 
2)  i kompetencji 

 
3)  1)  

z harmonogramem prac 
2)  
3) 

 i ochrony zdrowia 
4) wydaje dysp

 
5)  
6) 

 
4) 

 
1)  
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2) 
  z warunkami technicznymi 

odbioru prac 
3)  w 

 
5)  

i 
 i  

1)  
i  i  

2)  i organizacyjne 
 i  

 
 w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami 

i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych mienionych 
: 

 
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 
INF  i higiena pracy  

 Kryteria weryfikacji 
  

1)  warunki i 

zdrowia i 
  

1) wymienia przepisy 

i ergonomii 
2) identyfikuje regulacje  

  higieny pracy 
3) 

 
4) magania ergonomiczne  na 

stanowisku pracy 
5)  odpadami 

niebezpiecznymi 
2) opisuje zadania i uprawnienia instytucji oraz 

 zakresie ochrony pracy 
i  

1) wymienia instytucje oraz 
w  

2) wskazuje zadania i uprawnienia instytucji oraz 
 zakresie ochrony pracy i 
 

3) opisuje prawa i 
pracodawcy w  higieny 
pracy 

1) wy
w  higieny pracy 

2) 
lekarskich 

3) 
 

4) identyfikuje system kar dla pracownika z 

i higieny pracy w trakcie wykonywania pracy 
5)  pracodawcy 

w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy 
i chorobom zawodowym  

6)  
przy pracy i  

4) 
 

1)  
pracy 

2) 
fizycznych na org  

3) 
 

4) 
niebezpiecznych i 

 
5)  wypadek 

przy pracy 
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5) indywidualnej i 

zawodowych  

1)  
2) 

 pracy biurowej 
3) identyfikuje wymagania w 

temperatury i 
biurowych 

4) 
 pracy biurowej 

5) 
pogorszeniu wzroku i  

6) 
 pracy biurowej 

6) udziela pierwszej pomocy w stanach 
 

1) 
stany  

2) 
 

u poszkodowanego  
3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce 

wypadku  
4)  pozycji bezpiecznej 
5)  
6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w 

amputacja,  
7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w 

 
8) -

na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej 
Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady 
Resuscytacji 

INF.03.2. Podstawy informatyki 
 Kryteria weryfikacji 

  
1) charakteryzuje parametry  

komputerowego 
1) identyfikuje parametry  techniki 

komputerowej 
2) por wnuje parametry tego samego typu 

 techniki komputerowej (np. dwie karty 
graficzne, dwa dyski twarde) 

3) przelicza jednostki   
masowych 

4) dobiera  techniki komputerowej 
zgodnie z wymaganiami technicznymi 
stanowiska  

2) definiuje elementy architektury system w 
komputerowych 

1) opisuje   procesora (rozkazy) 
2) wymienia  mi   

 procesorem i  
elementami systemu komputerowego 

3) charakteryzuje systemy informatyczne oraz 
 systemy informatyczne pod  

 

1) identyfikuje system informatyczny  
2) podaje   informacji 

przetwarzanych elektronicznie, w tym system 
PESEL, system postepowania rekrutacyjnego 
do  e-dziennik, system  
elektronicznej, profil zaufany 

3) opisuje miejsca przechowywania informacji: 
serwer lokalny, chmura,  danych 

4) dobiera systemy informatyczne pod  
ich  

5) opisuje  portali  
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6)  zasady bezpiecznego korzystania 
z portali  

7) podaje p   systemów 
informatycznych w  biznesowej, 
w tym e-commerce, e-sklep, e-faktura, systemy 
rezerwacyjne  

4) stosuje zalecenia    
serwisów internetowych dla osób 

 

1) wymienia  udogodnienia dla osób 
z  

2) wymienia wymagania  poziomu 
  wytycznych WCAG 2.0 

5)   terminologi   sieci 
komputerowych 

1) wymienia topologie sieci 
2) identyfikuje cechy modelu TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) i  komunikacji sieciowej 

3) opisuje   oraz  
 

4) stosuje programy   internetowe 
5) definiuje  pobieranie i  danych 
6) opisuje zasady  sieci synchronicznej 

i asynchronicznej 
7) wykazuje  w  sieci 

synchronicznej i asynchronicznej 
8) wymienia i stosuje zasady  przy 

korzystaniu z sieci 
9)   tekstowych, audio-video 

oraz tablic interaktywnych 
10) stosuje  netykiety 

6) stosuje pozycyjne systemy liczbowe 1)  liczby zapisane w  
pozycyjnych systemach liczbowych: 

  szesnastkowym, 
 

2) zapisuje liczby w kodzie  do 
 

3) wykonuje podstawowe  logiczne 
i arytmetyczne na liczbach binarnych 

4) wykorzystuje   informatyczne 
do wykonywania  na liczbach zapisanych 
w  pozycyjnych systemach liczbowych 
(np. kalkulatory HEX, DEC, BIN) 

7) stosuje zasady  1)  rodzaje szkodliwego oprogramowania 
2)  rodzaje  hakerskich  
3) wymienia   przed  

oprogramowaniem oraz atakami hakerskimi 
4) wymienia  dla sfery psychicznej 

(emocjonalnej), fizycznej,  
poznawczej   
z przebywania w cyberprzestrzeni 

5) opisuje  dla sfery psychicznej 
(emocjonalnej), fizycznej,  
poznawczej   
z przebywania w cyberprzestrzeni i sposoby 

 tym  
6) przestrzega zasad bezpiecznego 

przechowywania danych 
7) przestrzega zasad  swojego 

cyfrowego wizerunku i  
8) przestrzega zasad  w cyfrowym 

 
9) wymienia i omawia podstawowe  

 z  danych osobowych, 
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 informacji, prawami autorskimi 
i   oraz  

 ich ochrony  
10) stosuje zasady dokonywania bezpiecznych 

transakcji w internecie 
8) rozpoznaje  normy i procedury oceny 

 podczas realizacji  zawodowych 
1) wymienia cele normalizacji krajowej 
2)  jest norma i wymienia cechy 

normy 
3) 

europejskiej i krajowej 
4) 

i  
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych 

 Kryteria weryfikacji 
  

1) 

Language) 

1) 
hipertekstowych 

2)  
3) 

 
4) 

 paragrafu 
5) definiuje elementy strony internetowej: listy, 

 
6) wykonuje formularze na stronie internetowej 

2) zenia 
responsywnych stron internetowych 

1)   
2)  
3) 

specjalne, pseudoklas i  
4) rozpoznaje selektory CSS (Cascading Style 

Sheets) 
5) stosuje selektory CSS,   
6) 

 
7) wykonuje responsywne strony internetowe 

z wykorzystaniem CSS 
3) CMS 

(Content Management System) 
1)  
2) 

w  
3) 

i WordPress) 
4) 

(Joomla! i WordPress) 
5) 

(Joomla! i WordPress) 
6) 

CMS 
7) aktualizuje systemy CMS 
8) projektuje strony internetowe przy 

 
4)  1) 

komputerowej rastrowej i wektorowej 
2) przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu 
3) dobiera oprogramowanie do  grafiki 

komputerowej 
4) identyfikuje  formaty plik w graficznych 
5) stosuje  modele barw 
6) osadza tekst na grafice oraz dobiera jego  

i styl 
7) korzysta z funkcji edytora grafiki wektorowej 
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8) korzysta z funkcji edytora grafiki rastrowej 
9) 

stron internetowych 
10) projektuje elementy graficzne dla strony 

internetowej 
5) wykorzystuje elementy multimedialne 

na stronach internetowych 
1) 

wideo i 
strony internetowej 

2) dobiera oprogramowanie do edycji obrazu 
ruchomego i  

3) wykonuje animacje na potrzeby strony 
internetowej 

4) wykonuje ma trzeby strony 
internetowej 

5) edytuje wideo i 
internetowej 

6) osadza elementy multimedialne na stronie 
internetowej 

7) 
 

6) wykonuje strony internetowe zgodnie 
z projektami 

1)  
2) analizuje projekt strony internetowej 
3) 

z projektem 
4)  
5) dobiera czcionki dla strony internetowej 
6)  

 
7) opisuje zasady i znaczenie wytycznych 

 
publikowanych w internecie 

8)  wytycznymi 
 

publikowanych w internecie 
7) 

i optymalizacji stron internetowych 
1)  

 
2) strony internetowej 
3)  
4)  
5) dokonuje walidacji strony internetowej 
6)  
7) 

internetowej 
8) 

i pozycjonowania strony internetowej 
8) publikuje witryny i aplikacje internetowe 1)  

2)  
 

3) opisuje operacje na domenach internetowych 
4) wykonuje operacje na domenach internetowych 
5) rozpoznaje etapy publikacji witryn i aplikacji 

internetowych 
6) 

 
7) 

serwer 
8)  
9) dobiera pakiety serwerowe www 
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10) sprawdza 
www 

11) publikuje witryny internetowe 
INF.03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych 

 Kryteria weryfikacji 
  

1)  1) z bazami danych: 
 

2)  bazach 
danych 

3) stosuje odpowiednie typy danych przy 
zdefiniowaniu encji 

4) rozpoznaje postacie normalne baz danych 
5) opisuje cechy relacyjnej bazy danych 

2) tworzy diagramy E/R (Entity-Relationship 
Diagram) 

1)  
2)  
3) analizuje diagramy E/R 
4) definiuje encje i atrybuty encji 
5)  

 
6) dobiera typ 

encji 
7)  

3) korzysta z dzania bazami danych 
SZBD (Database Management System) 

1)  
2)  
3) instaluje SZBD 
4) konfiguruje SZBD do pracy w 

 
5) aktualizuje SZBD 

4) stosuje struk
(Structured Query Language) 

1)  
2)  
3) 

 
4) wyszukuje informacje w bazie danych przy 

 
5) zmienia rekordy w 

 
6) usuwa rekordy w 

 
7) tworzy skrypty w  

5) tworzy relacyjne bazy danych zgodnie 
z projektem 

1) definiuje tabele w bazie danych na podstawie 
projektu 

2) definiuje typy danych oraz atrybuty kolumn 
3) wprowadza dane do bazy danych 
4) 

tworzenia struktury bazy danych 
5) importuje dane z pliku 
6) i dane do pliku 

6) tworzy formularze, zapytania i raporty do 
przetwarzania danych 

1) tworzy formularze do wprowadzania danych 
i modyfikowania danych 

2)  
3) tworzy zapytania i podzapytania do tabel bazy 

danych 
4) tworzy raporty w bazie danych 

7) modyfikuje struktury baz danych 1)  celu jej 
modyfikacji 

2) 
tabele, pola, relacje i atrybuty 

3) 
po rozbudowie 
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4) usuwa elementy struktury bazy danych oraz 
dane 

5)  
8)  1)  

2)  
3)  
4)  
5) kopii zapasowej bazy 

danych 
6) przywraca dane z kopii zapasowej bazy danych 
7) importuje i eksportuje tabele bazy danych 
8) diagnozuje i  

INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych 
 Kryteria weryfikacji 

  
1) stosuje zasady programowania 1) analizuje problemy programistyczne 

2) stosuje algorytmy 
3) stosuje zasady programowania strukturalnego 

2)  1) 
Python, ASP.NET,  PHP, JSP do tworzenia 
aplikacji internetowych  

2)  
3) implementuje algorytmy w 

interpretowanym 
4)  

zmiennymi i operatorami w skryptowych 
programowania 

5) skryptowych 
 

6) stosuje funkcje oraz wybrane biblioteki 
 

7) 
 

3) programuje skrypty wykonywane po stronie 
klienta 

1) programuje w  
2) stosuje w 

myszy i klawiatury 
3) stosuje biblioteki wykorzystywane w skryptach 

po stronie klienta 
4) 

i kontrolki HTML (HyperText Markup 
Language) 

5) wykorzystuje mechanizmy walidacji formularzy 
 

6) korzysta z funkcji modelu DOM 
7) korzysta z bibliotek  

JavaScript, w tym z biblioteki jQuery, Angular, 
React 

4) programuje skrypty wykonywane po stronie 
serwera 

1) programuje w j , 
ASP.NET, PHP, JSP  

2) stosuje wbudowane instrukcje, funkcje  
3)  formularza 
4)  formularza 

HTML 
5)  

 
6) korzysta z  
7) korzysta z 

Cookies) oraz sesji 
5) 

i uruchomieniowe aplikacji internetowych 
1)  
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2) programistyczne do 
  

3) tworzy programy w 
programistycznym 

4) instaluje i konfiguruje serwer WWW 
5) instaluje i konfiguruje serwer baz danych 
6) korzysta z 

internetowych, np. phpMyAdmin 
 1)   

2)  
3)  tworzonych programach 
4) stosuje debugger w  

 1) stosuje komentarze w 
programu 

2)  
3)  

 
 Kryteria weryfikacji 

  
1) 

w 

 
 zakresie 

 
a) ze stanowiskiem pracy i  
b) 

w danym zawodzie 
c) z d  danym zawodem 
d)  danym zawodzie 

1) 

w zakresie: 
a) 

pracy, w  zapewnieniem 
 higieny pracy 

b)  

zawodowych 
c)   

 
d) formularzy, specyfikacji oraz innych 

 wykonywaniem 
zad  

e)   
2) rozumie proste 

 
 

pisemne w , 
w 
zawodowych: 
a) 

 standardowej 
 

b) rozumie proste wypowiedzi pisemne 

 

1) lub 
fragmentu wypowiedzi lub tekstu 

2) znajduje w 
informacje 

3) 
 

4)   

3) 
i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w 

 zakresie 
zawodowych: 

a)  logiczne 

zawodowych (np. polecenie, komunikat, 
 

b)  logiczne 

1)  zjawiska 
  

2)  
sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, 

 
3)  uzasadnia swoje stanowisko 
4) 

charakterze 
5) stosuje formalny lub nieformalny styl 

wypowiedzi adekwatnie do sytuacji 
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zawodowych (np. komunikat, e-mail, 

 wykonywanym 
zawodem –  

4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach 
nych z – 

reaguje w  

komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego 
tekstu: 
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy 

z innym pracownikiem, klientem, 
kontrahentem, w tym podczas rozmowy 
telefonicznej) w typowych sytuacjach 

 
zawodowych 

b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego 
-mail, 

 wykonywanym 
zawodem) w typowych sytuacjach 

 wyk
zawodowych 

1) rozpoczyna, prowadzi i  
2) uzyskuje i przekazuje informacje i  
3)  uzasadnia je, pyta o 

 opiniami 
 

4) 
z c  

5)  
6) stosuje zwroty i  
7) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji 

5) 
w  typowych 

 wykonywaniem 
wych 

1) przekazuje w 
informacje zawarte w 
(np. wykresach, symbolach, piktogramach, 
schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach 

 
2) przekazuje w 

  
3) przekazuje w 

 
 

4) przedstawia publicznie w 

 
6) doskonaleniu 

 
a) wykorzystuje techniki samodzielnej nauki 

 
b)  grupie 
c)  

 
d) stosuje strategie komunikacyjne 

i kompensacyjne 

1) 
i  

2)  
 

3) 

informacyjno-komunikacyjnych 
4) lizmy 
5) 

aby w  
6) 

 
INF.03.7. Kompetencje personalne i  

 Kryteria weryfikacji
  

1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki 
zawodowej 

1) stosuje zasady kultury osobistej i 
  

2) 
informacje zawodowe 

3) 
wykonywanym zawodem i miejscem pracy  

4) 
w zawodzie  
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5) 
w zawodzie 

2) planuje wykonanie zadania 1)  ramach czasu 
pracy 

2)  
3)  wyznaczonym czasie 
4)  
5)  
6) dokonuje samooceny wykonanej pracy 

3) 
 

1) 
w tym skutki prawne 

2) 
 

3)  
4) 

stanowisku pracy, ej 
eksploatacji maszyn i 
pracy 

4)  
zmiany 

1) 
 gospodarczego 

2) 
i ocenia skutki jej wprowadzenia 

3) 
 

zawodowych w nieprzewidywalnych warunkach 
5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 1) 

 
2) wybiera techniki radzenia sobie ze stresem 

odpowiednio do sytuacji 
3) 

stresowych w pracy zawodowej 
4) 

jako techniki radzenia sobie ze stresem 
5) 

ych z 
zawodowych 

6)  
6)  1) 

  
2)  kompetencji 

 
zawodowych 

3)  
4)  
5)  
6) 

zawodowych, osobistych i  
7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 1) werbalne i niewerbalne 

2)  
3) prowadzi dyskusje 
4) udziela informacji zwrotnej 

8)  1) podczas 
prowadzenia negocjacji 

2) 
 

9) stosuje metody i 
 

1) 
w  

2)  
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3) wskazuje na metody 
i  

10) w zespole 1) pracuje w 
 

2) 
i  zespole 

3)  
 

4) modyfikuje zachowania, 
 z innymi 

 
 

 Kryteria weryfikacji 
  

1)  celu 
 

1)   
2)  
3) 

 ochrony zdrowia 
4) 

 
5)   
6) wskazuje wzo

w zespole 
7) 

z harmonogramem planowanych prac 
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych 

 
1) 

 
2) rozdziela zadania 

i  
3)  1) 

z harmonogramem prac 
2)  
3) 

 ochrony zdrowia 
4) 

 
5)  
6) 

 
4)  1)  

2) 
pod   warunkami 
technicznymi odbioru prac 

3)  
 

5) 
i organizacyjne 

  

1) 
i   

2) 
i 

  
 
WARUNKI REALIZACJI  W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 
 

 w zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z 
 i technice stosowanej w zawodzie, aby 

  w podstawie  w 
 .  

 
 w   
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 i  

  komputer stacjonarny lub mo nternetu 
z oprogramowaniem systemowym i , projektor lub telewizor 

 i skaner, 
 stanowiska komputerowe  komputer 

stacjon nternetu, 
  z  i  z y w gniazda 

zasilania 2x230V i dwa gniazda abonenckiej sieci komputerowej, 
 , 
 podzes , 
 osobistych i , 
 oprogramowanie do wirtualizacji, do tworzenia ob  i kopii zapasowych, 
  , 
 oprogramowanie antywirusowe, 
 oprogramowanie biurowe z edytorem tekstu oraz arkuszem kalkulacyjnym, 
  i zasilaczy, woltomierz, amperomierz, miernik pola 

magnetycznego, 
 nia techniki komputerowej, takie jak:  rodzaje drukarek komputerowych, 

 i mikrofony, komputerowy 
peryferyjne ( w pracowni). 

 
Pr  

 stanowisko komputerowe dla nauczyciela z , 
z  o stanowisk , 

 stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z 
wirtualizacje i z  i  i pod USB), 

 system operacyjny (Windows w wersji Professional i Linux) , 
  i , 
 oprogramowanie biurowe , 
  z , 
 kompletny zestaw komputerowy – dostosowany do roli serwera, 
  z  i , 
 , 
 " "(RACK),  
 zasilacz awaryjny z , 
 proste i programowalne oraz co najmniej 8 portowe), 
 rutery z WiFi, 
  z  i portem zasilania 

przez Ethernet, 
 oprogramowanie typu zapora sieciowa (firewall) z ,  
 tester okablowania, 
 oprogramowanie do monitorowania pracy sieci, 
 okablowania, 

, 
 . 

 
 

 (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z serwerem 
wspomaganiem wirtualizacji,  

  i , 
  z  i , 
 , 
  stacji roboczej, serwerowe systemy operacyjne (Windows w wersji Professional 

i Linux), 
 " " (RACK), 
 diagnostyczne i , 



Dziennik Ustaw – 3775 –  Poz. 991

 

 program Wireshark, 
 oprogramowanie do wirtualizacji, 
  i co najmniej 8 portowy) z 

statycznego i dynamicznego rutingu, port mirroring, 
 ruter z WiFi, bezprzew , 
  z . 

Pracownia  do sieci lokalnej z nternetu z 
stanowisk komputerowych dla . 
 
Pracownia  i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej  

 stanowisko komputerowe dla nauczyciela z nternetu, projektorem i drukark  ze skanerem, 
  z oprogramowaniem (jedno w pracowni), takie jak: smartfon, tablet, notebook, 

, odtwarzacz MP4/MTV, aparat cyfrowy, 
 stanowiska dla jednego ucznia) e w port szeregowy 

z dwoma kartami sieciowymi Ethernet i ka WiFi,  z 
 z portami 

, 
 ruter z co najmniej czterema interfejsami z  z osobna: 

dwa  i dwa  z tawienia 
routingu statycznego i , 

 bezprzewodowy punkt dost  w trybach (AP, Client, Bridge, Repeater, WDS), 
z szyfrowaniem WPA/WPA2 lu  

 oprogramowanie do monitorowania pracy sieci, 
 symulatory sieciowe (np. GNS3, Packet tracert, Wireshark), 
 opask  antystatyczn , 
 zestaw  

Pracownia   
stanowisk . N komputerowym dla uczni  

komputerowe . 
 

 w    
   

 
Pracownia stron WWW, baz danych i  

  do sieci lokalnej 
z  z oprogramowaniem systemowym i 
do projektora, ekran lub  

 skaner, oprogramowanie do tworzenia grafiki rastrowej i wektor
 

tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w 

 
 

e do tworzenia grafiki rastrowej 
i  

 klienta w wybranych 
 

 
 
Miejsce realizacji praktyk zawodowych:  
 

yjne, 
   w 

stacjonarny i on-line, 
  i 

lub wykonywaniem sieci komputerowych i administrowaniem sieciami komputerowymi, 
  i n 

internetowych oraz innych technologii webowych, 
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 echniczne lokalnie lub on-
line, 

  i aplikacji internetowych, 
 przeds  – na stanowiskach odpowiedzialnych 

za , oprogramowania oraz infrastruktury sieciowej, 
 inne podmioty 

w zawodzie.  
 
Liczba tygodni przeznaczonych na  praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin). 
 

 ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI 
 W ZAWODZIE1)  

 
INF.02. Administracja i  i lokalnych sieci 
komputerowych 

 Liczba godzin 
INF.02.1.  i higiena pracy  30 
INF.02.2. Podstawy informatyki 30 
INF.02.3. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 120 

 45 
 120 

 i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej 150 
sieciowych 45 

INF.02.8. Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi 180 
 30 

Razem 750 
INF.02.10. Kompetencje personalne i 2) 

2) 
 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 
 Liczba godzin 

 i higiena pracy  30 
INF.03.2. Podstawy informatyki3) 303) 

INF.03.3. Projektowanie stron internetowych 90 

INF.03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych 150 

INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych 210 
INF.03.6.  30 

Razem 510+303) 

INF.03.7. Kompetencje personalne i 2) 
2) 

 
1) W  w przepisach w sprawie 

ego w 
 w 

 w zawodzie. 
2)  z 

warunki do nabywania kompetencji personalnych i  oraz  w 
 

3) w szkole 
 

 
 W ZAWODZIE 

 
 w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji 

INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 
dyplom zawodowy w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04.Projektowanie, 
programowanie i testowanie aplikacji.  


