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TECHNIK PROGRAMISTA        
 W ZAWODZIE 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji 
 

CELE  
 w zawodzie technik programista 

: 
 
1) 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  
c) programowania aplikacji internetowych, 
d) tworzenia i ; 

 
2) w zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji: 

a) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych, 
b) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych, 
c) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych. 

 
 I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW  
odowych w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami 

i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 
: 

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

 higiena pracy  
 Kryteria weryfikacji 

  
1)  warunki i 

zdrowia i 
w  

1) 

i ergonomii 
2) 

  higieny pracy 
3) stosuje zasady ochrony przeciwpo

 
4) 

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 zakresie  higieny 
pracy 

1) 
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  
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6) wymienia rod  
przy pracy i  

4) 
 

1)  
pracy 

2) 
eka 

3) 
 

4) 
niebezpiecznych i 

 
5)  wypadek 

przy pracy 
5) widualnej 

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 
 

1) 
stany  

2) 
 

u poszkodowanego  
3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce 

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

 
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) 
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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  
6)  zasady bezpiecznego korzystania 

z portali  
7) podaje  zastosowa  system w 

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

4) stosuje zalecenia    
serwis w internetowych dla os b 

 

1) wymienia  udogodnienia dla os b 
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) a rodzaje  hakerskich  
3) wymienia   przed  

oprogramowaniem oraz atakami hakerskimi 
4) wymienia  dla sfery psychicznej 

(emocjonalnej), fizycznej,  
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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, 
 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.03.3. Projektowanie stron internetowych 

 Kryteria weryfikacji 
  

1) 

Language) 

1) 
hipertekstowych 

2)  
3) 

sekcji 
4) 

 paragrafu 
5) definiuje elementy strony internetowej: listy, 

 
6) wykonuje formularze na stronie internetowej 

2) 
responsywnych stron internetowych 

1)   
2)  
3) 

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

Sheets) 
5) stosuje selektory   
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) 
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6) wykorzystuje gotowe szablony dla systemów 
CMS 

7) aktualizuje systemy CMS 
8) projektuje strony internetowe przy 

wykorzystaniu systemów CMS 
4)  1) 

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

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

i styl 
7) korzysta z funkcji edytora grafiki wektorowej 
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) ony 
internetowej 

5) edytuje wideo i 
internetowej 

6) osadza elementy multimedialne na stronie 
internetowej 

7) 
 

6) wykonuje strony internetowe zgodnie 
z projektami 

1) projektuje  
2) analizuje projekt strony internetowej 
3) 

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

 
7) opisuje zasady i znaczenie wytycznych 

 
publikowanych w internecie 

8) tworzy st
 

publikowanych w internecie 
7) 

i optymalizacji stron internetowych 
1)  

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

internetowej 
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8) CAG) 
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 
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 
SZBD (Database Management System) 

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

 
5) aktualizuje SZBD 

4) 
(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 
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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 

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 
 

5) ych 
 

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 
H  

6) korzysta z funkcji modelu DOM 



Dziennik Ustaw – 3784 –  Poz. 991

 

7) korzysta z bibliotek i frameworków 
JavaScript, w tym z biblioteki jQuery, Angular, 
React 

4) programuje skrypty wykonywane po stronie 
serwera 

1) programuje 
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)  
2) 

 programowania 
3) tworzy programy w 

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

internetowych, np. phpMyAdmin 
6)  1)   

2)  
3)  tworzonych programach 
4) stosuje debugger w  

7)  1) stosuje komentarze w 
programu 

2) tworzy  
3)  

 
 Kryteria weryfikacji 

  
1) 

 

 zakresie 
 

a) ze stanowiskiem pracy i  
b) 

w danym zawodzie 
c)  danym zawodem 
d)  danym zawodzie 

1) 

w zakresie: 
a) 

pracy, w  zapewnieniem 
 higieny pracy 

b)  

zawodowych 
c)   

 
d) formularzy, specyfikacji oraz innych 

 wykonywaniem 
 

e)  tym o  
2) rozumie proste 

 
 

pisemne w , 
w 
zawodowych: 
a) rozumie proste wyp

1) lub 
fragmentu wypowiedzi lub tekstu 

2) znajduje w 
informacje 

3) 
 

4)   
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 standardowej 
 

b) rozumie proste wypowiedzi pisemne 
 

 
3) 

i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w 
 zakresie 

 
a)  logiczne 

zawodowych (np. polecenie, komunikat, 
 

b)  logiczne 

zawodowych (np. komunikat, e-mail, 

motywacyjny, 
z wykonywanym zawodem –  

1)  zjawiska 
  

2)  
sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, 

 
3)  uzasadnia swoje stanowisko 
4) 

charakterze 
5) stosuje formalny lub nieformalny styl 

wypowiedzi adekwatnie do sytuacji 

4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach 
 – 

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 

 
zawodowych 

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

 opiniami 
 

4) 
z  

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

5) 
w  typowych 

 wykonywaniem 
 

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

 
2) przekazuje w 

  
3) przekazuje w 

informacje  
 

4) przedstawia publicznie w 

 
6) 

 
a) wykorzystuje techniki samodzielnej nauki 

 
b)  grupie 
c)  

 

1) 
i  

2)  
 

3) 

informacyjno-komunikacyjnych 
4)  
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d) stosuje strategie komunikacyjne 
i kompensacyjne 

5) 
aby w prz  

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  

5) 
w zawodzie 

2) planuje wykonanie zadania 1)  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, 
eksploatacji maszyn i 
pracy 

4)   
na 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) wskazuje 

stresowych w pracy zawodowej 
4) 

jako techniki radzenia sobie ze stresem 
5) 

 
zawodowych 

6)  
6)  1) 

  
2)  kompetencji 

 
zawodowych 

3)  
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4) o 
5)  
6) 

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

2)  
3) prowadzi dyskusje 
4) udziela informacji zwrotnej 

8)  1) podczas 
prowadzenia negocjacji 

2) 
 

9) stosuje metody i 
 

1) 
w  

2)  
3) 

i  
10)  zespole 1) pracuje w 

realizowane zadania 
2) 

i  zespole 
3)  

 
4) modyfikuje zachowania, 

 z innymi 
 

INF.03.8.  
 Kryteria weryfikacji 

  
1)  celu 

 
1)  
2)  
3) 

 ochrony zdrowia 
4) 

 
5)   
6) 

w zespole 
7) 

z harmonogramem planowanych prac 
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych 

 
1) 

 
2) 

i  
3) kieruje wykonaniem  1) 

z harmonogramem prac 
2)  
3) 

 ochrony zdrowia 
4) 

 
5)  
6) 

 
4)  1)  

2) 
pod   warunkami 
technicznymi odbioru prac 

3)  
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5) 
i 

i  

1) 
i   

2) 
i 

  
 

 w zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie 
i testowanie aplikacji mienionych : 
 

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji 
INF.04.1.  i higiena pracy  

Efekty  Kryteria weryfikacji 
  

1) 
 

1)  
pracy 

2) 
 

3) 
 

4) 
niebezpiecznych i 

 
5)  wypadek 

przy pracy 
2) 

i 
zawodowych na stanowisku pracy 

1)  
2) 

 pracy biurowej 
3) identyfikuje wymagania w 

temperatury i mikroklimatu pomies
biurowych 

4) 
 pracy biurowej  

5) 
pogorszeniu wzroku i  

6) 
 pracy biurowej 

3) udziela pierwszej pomocy w stanach 
 

1) 
stany   

2) 

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.04.2. Podstawy informatyki 
Efekty  Kryteria weryfikacji 
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1) charakteryzuje parametry  
komputerowego 

1) identyfikuje parametry  techniki 
komputerowej 

2) porównuje 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 systemów 
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 przez system informatyczny, 
w tym system PESEL, system  
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 h 
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 i protoko  

komunikacji sieciowej 
3) opisuje   oraz  

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

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 ia dla sfery psychicznej 
 (emocjonalnej), fizycznej, 
 poznawczej   

z przebywania w cyberprzestrzeni i sposoby 
 tym  

6) przestrzega zasad bezpiecznego 
przechowywania danych 

7) przestrzega zasad be  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)  wymienia cechy 

normy 
3) 

europejskiej i krajowej 
4) 

i  
INF.04.3. Projektowanie oprogramowania 

 Kryteria weryfikacji 
  

1) typami danych 1) 
i zmiennoprzecinkowe 

2) rozpoznaje typ logiczny 
3)   
4) 

 zmiennoprzecinkowymi, 
typem logicznym, typem znakowym 
i  

2)  1)  
2) 

i dwuwymiarowymi 
3) 

asocjacyjnymi 
4) 

unia 
5)  
6)  
7) charakteryzuje cechy kolekcji, w tym znaczenie 

iteratora 
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8) 
stosami, wektorami 

9) projektuje zestawy danych dla problemu 
programistycznego 

3) stosuje m
 

1) 

decyzyjnych, pseudokodu 
2) charakteryzuje algorytmy iteracyjne, tekstowe 

i szyfrowania, tablicowe 
3) charakteryzuje algorytmy rekurencyjne 
4) charakteryzuje problemy i metody ich 

 
5)  

4) stosuje algorytmy sortowania i wyszukiwania 1) charakteryzuje typy sortowania i 
 

2) 

dziel i  
3) stosuje algorytmy wyszukiwania dla tablic, list, 

 
5)  metodologie do planowania 

i m 
1) 

projektem 
2) 

projektu, zadaniami i czasem, np. diagram 
Gantta 

3) korzysta z 
 

4) korzysta z systemu kontroli wersji, np. Git 
6)  1) analizuje wymagania klienta i tworzy zgodny 

z nimi projekt 
2) 

 
3) 

np. okna, dialogi, kontrolki, formularze, paski 
 

4)  
aplikacji 

5)  
6) projektuje aplikacje w 

programowania: strukturalnym, obiektowym 
7) 

klient-serwer 
8) projektuje struktury danych dla aplikacji 
9) projektuje  aplikacji 
10) planuje system  aplikacji 

7)  1)  cel projektu 
2)  fazy realizacji projektu 
3) charakteryzuje cykl  projektu 

informatycznego i jego  etapy 
4)  zasoby ludzkie oraz ramy czasowe 

wykonania projektu 
5) planuje etapy tworzenia aplikacji 
6) korzysta z metodologii  projektem: 

model kaskadowy (waterfall), model 
przyrostowy, model prototypowy, metodyki 
zwinne (Agile oraz przynajmniej  z Scrum, 
Lean, Kanban) 

7) dobiera    
projektem 
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8) organizuje prace projektowe 
9)  celu 

 
8) stosuje wzorce projektowe 1) dobiera wzorzec projektowy do zadania 

programistycznego 
2) stosuje wzorce projektowe w programowaniu 

obiektowym, np. Metoda szablonowa (Template 
method), Fasada (Facade), Kompozyt 
(Composite) 

9) stosuje zagadnienia prawa autorskiego 
w dziedzinie programowania 

1) autorskie prawa osobiste i  
2)  
3) 

autorskiego 
4) 

 
5)  

INF.04.4. Programowanie obiektowe 
 Kryteria weryfikacji 

  
1) 

obiektowych aplikacji konsolowych 
1)  kompilatory i interpretery 
2) charakteryzuje zadania kompilatora, interpretera, 

debuggera 
3) analizuje  w kodzie za  debuggera 
4) charakteryzuje etapy kompilacji i interpretacji 

kodu 
5) charakteryzuje  biblioteki 
6) kompiluje i uruchamia programy 

2) przestrzega zasad programowania 1) dzieli program na funkcje (metody) 
2)  
3) implementuje algorytmy w programie 

3) korzysta z  1) stosuje proste i  
2)  
3)  
4)  

i e 
5)  operacje na nich 

4)  biblioteki 1) stosuje operatory arytmetyczne, przypisania, 

 
2) 

 
3)  wyboru 
4)  
5) korzysta z 

biblioteka standardowa, biblioteka z funkcjami 
matematycznymi, biblioteka z podstawowymi 
algorytmami 

5) stosuje zasady programowania obiektowego 1) 
 

2) 
pole, dziedziczenie, hermetyzacja, polimorfizm 

3) dzieli zagadnienie na klasy 
4)  
5) z zastosowaniem hermetyzacji, 

dziedziczenia i polimorfizmu 
6) definiuje klasy 1) definiuje pola klasy 

2)   definiuje 
 

3) definiuje metody klasy 
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4) definiuje konstruktory, w tym konstruktor 
 destruktor klasy 

5)  
6)  metod klasy 

i  
7)  
8) deklaruje obiekty i 

 
9)  
10)   
11)   
12)  metody do ich 

 
7) definiuje klasy pochodne 1) 

w programie 
2) wydziela metody i pola do odpowiednich klas 

w hierarchii dziedziczenia 
3) definiuje klasy bazowe i pochodne 
4) stosuje metody wirtualne, definiuje klasy 

abstrakcyjne 
8) programuje szablony (wzorce) klas 1) 

 
9)  1) stosuje  instrukcjami 

try i catch 
2)  
3) 

aplikacji 
4) 

aplikacji 
INF.04.5. Programowanie aplikacji desktopowych 

 Kryteria weryfikacji 
  

aplikacji desktopowych 
1) 

 
Visual Studio) 

2)  
3) wykorzystywane 

w procesie tworzenia aplikacji desktopowych 
2)  wykorzystuje frameworki do programowania 

aplikacji desktopowych 
1)  
2) stosuje frameworki typowe dla aplikacji 

desktopowych, np. WPF, Qt  
3)  programuje desktopowe aplikacje okienkowe 1) 

(okno, dialog modalny i niemodalny, kontrolki) 
2) 

aplikacji desktopowych, np. C++, C#, Visual 
Basic, Java, Python  

3) jsu 
 

4) programuje okna aplikacji 
5) programuje system menu aplikacji 
6) programuje okna dialogowe aplikacji 
7)  klawiatury 

INF.04.6. Programowanie aplikacji mobilnych 
 Kryteria weryfikacji 

  
1) 

aplikacji mobilnych 
1) dobiera  programistyczne do 

  i  programowania (np. 
Visual Studio, Android Studio, XCode) 

2) stosuje  IDE, RAD 
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3) rozpoznaje  wykorzystywane 
w procesie tworzenia aplikacji mobilnych 

2) programuje aplikacje mobilne 1) programuje aplikacje w jednym z systemów 
mobilnych: iOS lub Android  

2) stosuje  programowania dedykowane dla 
aplikacji mobilnych na systemach iOS lub 
Android: Objective-C lub Swift lub Java lub C#  

3) programuje przechowywanie danych 
i preferencji  w aplikacjach 
mobilnych 

4) identyfikuje elementy UI aplikacji mobilnej 
(przyciski, nawigacja, okna dialogowe, listy, 
formularze, paski  grafika, 
animacje,  

5) programuje interfejs  za  
 XAML 

6) programuje aplikacje mobilne przy 
wykorzystaniu elementów UI 

7) programuje proste aplikacje mobilne typu zegar, 
powiadamianie, kalendarz, formularz, 
lokalizacja (system nawigacji satelitarnej) 

8) pobiera i  dane z lub do internetu dla 
aplikacji mobilnej 

9) programuje    
z bazy danych 

10) tworzy aplikacje dostosowane do danej 
platformy mobilnej (np. system Android 
smartfon, system Android Tablet, IPAD 
IPhone) 

11) uruchamia aplikacje mobilne 
12) przygotowuje aplikacje do publikacji w sklepie 

INF.04.7. Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych 
 Kryteria weryfikacji 

  
1) 

aplikacji zaawansowanych webowych 
1) dobiera  programistyczne do 

  i  programowania (np. 
Visual Studio, Eclipse Jet Brains) 

2) stosuje  IDE, RAD 
3) rozpoznaje  wykorzystywane 

w procesie tworzenia aplikacji webowych 
2) wykorzystuje frameworki do programowania 

aplikacji webowych 
1) stosuje frameworki typowe dla aplikacji 

webowych: ASP.NET Core, Django, Angular, 
React.js, Node.js 

2) 
odpowiednik 

3) programuje zaawansowane aplikacje webowych 1) la 
aplikacji webowych, np. PHP, C#, Python, 
JavaScript  

2)  
3) programuje dynamiczne formularze, systemy 

logowania i 
 

4)  bazy danych 
5) 

e-
 

INF.04.8. Testowanie i dokumentowanie aplikacji 
 Kryteria weryfikacji 
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1) przeprowadza  kodu programu 1) dobiera  i  do testowania 
 

2) wykonuje testy tworzonych  
3) identyfikuje  w tworzonych programach  
4) poprawia  w tworzonych programach, 

skryptach 
5) optymalizuje kod  

2) dokumentuje   1) stosuje komentarze w kodzie  
programu 

2) pisze  kodu 
3) pisze dokumenty pomocy programu 
4) pisze   aplikacji 
5) pisze   programu 
6) pisze   projektu 
7) przygotowuje  z wykonanych 

 
3) przeprowadza testy 1) charakteryzuje metodyki testowania 

2) przygotowuje testy funkcjonalne 
i niefunkcjonalne 

3) przeprowadza testy funkcjonalne  
4) przeprowadza testy w kolejnych fazach 

projektu informatycznego 
5) przeprowadza testy niefunkcjonalne: 

   
  

6) korzysta z  raportowania  np. 
BugZilla, JIRA 

7) przeprowadza testy interfejsu 
8) testuje prototyp projektu interfejsu 
9) przygotowuje  testowe 
10) planuje scenariusze testowania aplikacji 
11) pisze scenariusze testowania aplikacji 
12) raportuje  po przeprowadzonych testach 
13) automatyzuje proces testowania 
14) testuje  
15) weryfikuje  aplikacji z oczekiwaniami 

klienta 
INF.04.9.  obcy zawodowy 

Efekty  Kryteria weryfikacji 
  

1)   podstawowym zasobem  
 w  obcym  (ze 
   

leksykalnych)   
 zawodowych w zakresie temat w 

 
a) ze stanowiskiem pracy i jego  
b) z  technologiami stosowanymi 

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

1) rozpoznaje oraz stosuje   
   zawodowych 

w zakresie: 
a)  wykonywanych na stanowisku 

pracy, w tym  z zapewnieniem 
 i higieny pracy 

b)  maszyn,  i materia  
koniecznych do realizacji  
zawodowych 

c) proces w i procedur  z  
zada  zawodowych 

d) formularzy, specyfikacji oraz innych 
dokument w  z wykonywaniem 

 zawodowych 
e)   w tym  klienta 

2) rozumie proste wypowiedzi ustne  
 w standardowej odmianie  

obcego  a  proste wypowiedzi 
pisemne w  obcym  

1)    wypowiedzi lub tekstu lub 
fragmentu wypowiedzi lub tekstu 

2) znajduje w wypowiedzi lub   
informacje 
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w zakresie   zada  
zawodowych: 
a) rozumie proste wypowiedzi ustne  

 zawodowych (np. rozmowy, 
 komunikaty, instrukcje czy filmy 

 prezentacje),  
 w standardowej odmianie  

b) rozumie proste wypowiedzi pisemne 
  zawodowych (np. napisy, 

broszury, instrukcje  przewodniki, 
  

3) rozpoznaje    
 tekstu 

4)  informacje w   

3) samodzielnie tworzy  proste,  
i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w  
obcym  w zakresie  

 zada  zawodowych: 
a) tworzy  proste,  i logiczne 

wypowiedzi ustne   
zawodowych (np. polecenie, komunikat, 

 
b) tworzy  proste,  i logiczne 

wypowiedzi pisemne   
zawodowych (np. komunikat, e-mail, 

  CV, list motywacyjny, 
dokument  z wykonywanym 
zawodem –  wzoru)  

1) opisuje przedmioty,  i zjawiska 
 z  zawodowymi 

2) przedstawia   w  
sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, 
wskaz wek,  zasady) 

3)  i uzasadnia swoje stanowisko 
4) stosuje zasady konstruowania tekst w o  

charakterze 
5) stosuje formalny lub nieformalny styl 

wypowiedzi adekwatnie do sytuacji 

4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach 
 z  zada  zawodowych – 

reaguje w  obcym  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 wykonywaniem  zawodowych 

b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego 
(np.  formularz, e-mail, dokument 

 z wykonywanym zawodem) 
w typowych sytuacjach  
z wykonywaniem  zawodowych 

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

opinie, zgadza  lub nie zgadza z opiniami 
innych os b 

4) prowadzi proste negocjacje  
z  zawodowymi 

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

5) zmienia  przekazu ustnego lub pisemnego 
w  obcym nym w typowych 
sytuacjach  z wykonywaniem 

 zawodowych  

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

h) 
2) przekazuje w  polskim informacje 

 w  obcym  
3) przekazuje w  obcym  

informacje  w  polskim lub 
w tym  obcym  

4) przedstawia publicznie w  obcym 
  opracowany  

np.  
6) wykorzystuje strategie  doskonaleniu 

   oraz 
   

a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad 
 

b)  w grupie 

1) korzysta ze   
i  

2)  z innymi osobami,  
zadania  
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c) korzysta ze  informacji w  obcym 
 

d) stosuje strategie komunikacyjne 
i kompensacyjne 

3) korzysta z  w  obcym 
  za  technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 
4) identyfikuje  klucze i internacjonalizmy 
5) wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to   

aby w   znaczenie  
6) upraszcza  to konieczne)  

 nieznane  innymi, wykorzystuje 
opis,  niewerbalne 

INF.04.10. Kompetencje personalne i  
Efekty  Kryteria weryfikacji 

  
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki 

zawodowej 
1) stosuje zasady kultury osobistej i 

normy zachowania w  
2) 

informacje zawodowe 
3) 

wykonywanym zawodem i miejscem pracy 
4) 

w zawodzie  
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, 
eksploatacji 
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)  asertywnych, 

 radzenia sobie ze stresem 
5) 

 
zawodowych 

6)  
6)  1) 

z  
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2)  kompetencji 
 

zawodowych 
3)  
4)  
5)  
6) 

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

2)  
3) prowadzi dyskusje 
4) udziela informacji zwrotnej 

8)  1) podczas 
prowadzenia negocjacji 

2) 
 

9) stosuje metody i 
 

1) 
w  

2) opisuje  
3) 

i  
10)  zespole 1) pracuje w 

 
2) 

i  zespole 
3)  

 
4) modyfikuje zachowania, 

 z innymi 
 

 
Efekty  Kryteria weryfikacji 

  
1)  celu 

 
1)  
2)  
3) 

 ochrony zdrowia 
4) 

 
5)   
6) 

w zespole 
7) 

z harmonogramem planowanych prac 
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych 

 
1) 

 
2) 

i  
3)  1) 

z harmonogramem prac 
2)  
3) 

 ochrony zdrowia 
4) 

 
5)  
6) opracowuje 

 
4)  1)  
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2) 
pod   warunkami 
technicznymi odbioru prac 

3)  
 

5) 
i 

  

1) 
i   

2) proponu
i 

  
 

 W ZAWODZIE TECHNIK PROGRAMISTA 
 

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

  w podstawie  w 
 wykonywania za .  

 
      w    

         
 
Pracownia stron WWW, baz danych i  

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

 skaner, oprogramowanie do tworzenia grafiki rastrowej i 
 e 

aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w 

 
 stanowiska komputerowe dla uczn

stacjonarny lub mobilny  oprogramowanie do tworzenia grafiki rastrowej 
i  i wideo, ch, 

 i klienta w wybranych 
, kalnej z nternetu, pakiety oprogramowania 

, serwer hosti , dokumentacj  
techniczn . 

 
      w    

    
 

 
 stanowisko bilny,  do sieci lokalnej 

z z oprogramowaniem systemowym i 
projektora,  i projektor lub telewizor funkcyjne lub 

 i skaner, 
oprogramowanie do tworzenia grafiki i  
program
i klienta w 

mobilne do testowania aplikacji, 
webowych, dokumentacj  techniczn  

 w komputer 
stacjonarny lub  do sieci lokalnej z , kompilator
programowania, , oprogramowanie do tworzenia grafiki i animacji, 

 i wideo, 
tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w programowania, 

, pakiety oprogramowania 
z  , np. tablet, smartfon, 
smartwatch, serwer hostingowy do  techniczn . 
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Miejsce realizacji praktyk zawodowych: 

  i 
informatycznych, 

  i 
internetowych oraz innych technologii webowych, 

 wych i aplikacji internetowych, 

    tworzeniem aplikacji mobilnych, 
    projektowaniem UI, 
    modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D, 
 inne podmioty  potencjalne miejsce zatrudnienia a    

 w zawodzie.  
 

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

 ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI 
 W ZAWODZIE1) 

 

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

 i higiena pracy  30 
INF.03.2. Podstawy informatyki 30 
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 540 
INF.03.7. Kompetencje personalne i 2)  

2)  
 

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji 
 Liczba godzin 

INF.04.1.  i higiena pracy  15 
INF.04.2. Podstawy informatyki3) 303) 

INF.04.3. Projektowanie oprogramowania 75 
INF.04.4. Programowanie obiektowe 150 
INF.04.5. Programowanie aplikacji desktopowych 120 
INF.04.6. Programowanie aplikacji mobilnych 150 
INF.04.7. Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych 150 
INF.04.8. Testowanie i dokumentowanie aplikacji 60 
INF.04.9.  60 

Razem   780+303) 

INF.04.10. Kompetencje personalne i 2)  
2)  

 
1) W s  w przepisach w sprawie 

 w 
 w 

 w zawodzie. 
2)  z 

warunki do nabywania kompetencji personalnych i  oraz  w 
. 

3) 
 

 
 

 W ZAWODZIE 
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 w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji 
INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, 
dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja 
i  i lokalnych sieci komputerowych. 
  


