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W rozwiązaniu zadania ocenie podlegało siedem następujących elementów: 

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
II. Założenia. 
III. Wykaz działań związanych ze skonfigurowaniem stacji roboczej do pracy 

w domenie Active Directory. 
IV. Wykaz działań związanych ze skonfigurowaniem stacji roboczej 

do korzystania z drukarki sieciowej.  
V. Rejestr kolejno wykonywanych czynności. 

VI. Ocena skonfigurowania serwera, stacji roboczej i drukarki sieciowej.  
VII. Praca egzaminacyjna jako całość. 

 
Ad I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
 
Większość zdających formułowała tytuł poprawnie, odnosząc się w nim do całego 
zakresu treści pracy egzaminacyjnej. 

 
Przykład pełnego zapisu tytułu pracy egzaminacyjnej. 
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Niektórzy zdający nie potrafili określić w tytule, czego dotyczy projekt. 

 
Ad II. Założenia. 
 
Jeden z nielicznych przykładów pracy egzaminacyjnej, w której zdający opracował 
prawidłowo założenia: 

 

 

 
 

W większości prac zdający mieli trudności z opracowaniem założeń lub wcale ich nie 
opanowali. 
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Ad III. Wykaz działań związanych ze skonfigurowaniem stacji roboczej do pracy 
 w domenie Active Directory. 

 
Przykład wykazu działań związanych ze skonfigurowaniem stacji roboczej 
do pracy w domenie Active Directory: 

 

 
 

Zdający często nie potrafili określić, jakie parametry protokołu TCP/IP muszą być 
ustawione (IP, maska podsieci, DNS). Nie zwracali uwagi na konieczność 
podłączenia stacji roboczej do domeny Active Directory i nadanie użytkownikowi 
uprawnień do drukarki. Nie używali adresów z podsieci serwera. 
Zdający nieprawidłowo przypisywali adresy IP stacjom roboczym (np. adres IP 
serwera przypisywali stacji roboczej). 
 
Ad IV. Wykaz działań związanych ze skonfigurowaniem stacji roboczej 

do korzystania z drukarki sieciowej.  
 
Przykładem prawidłowo napisanego wykazu działań związanych 
ze skonfigurowaniem stacji roboczej do korzystania z drukarki sieciowej jest poniższy 
fragment pracy: 
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Zdający mieli duże problemy z opracowaniem wykazu działań związanych 
ze skonfigurowaniem stacji roboczej do korzystania z drukarki sieciowej. 
Nieliczni zdający potrafili prawidłowo określić i przypisać parametry protokołu TCP/IP 
do korzystania z drukarki. 
Najczęściej popełnianym błędem było pominięcie sprawdzenia połączenia stacji 
roboczej z serwerem i z drukarką oraz nadania uprawnień użytkownikowi jkowalski 
do drukarki. Zdający pomijali również w wykazie działań konieczność podłączenia 
stacji roboczej do domeny Active Directory. Nie przewidywali dodawania portu 
TCP/IP przy instalowaniu drukarki. 
W wykazie działań zdający nie uwzględniali wydrukowania strony testowej.  
 
Ad V. Rejestr kolejno wykonywanych czynności. 
 
Przykład rejestru kolejno wykonywanych czynności: 
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Opracowanie tego elementu pracy sprawiało trudności większości zdającym. W wielu 
rozwiązaniach zabrakło tego elementu. Zdający nie umieszczali w rejestrze 
czynności sprawdzenia połączenia z serwerem i drukarką za pomocą polecenia 
PING, a jedynie sprawdzenie, czy serwer jest widoczny w otoczeniu sieciowym.  

 
Ad VI. Ocena skonfigurowania serwera, stacji roboczej i drukarki sieciowej.  
 
Element ten obejmował wykonanie wydruków wskazanych zdającym w treści 
zadania. 
Poniżej przedstawiono kilka przykładów wydruków: 

 
Przykład 1. Wydruk strony testowej drukarki 
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Przykład 2. Wydruk dokumentu udostępnionego na serwerze 

 
Przykład 3. Przypisanie uprawnienia Drukowania dla użytkownika jkowalski 
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Przykład 4. Konfiguracja sieciowa stacji roboczej 

 

 
 
Przykład 5. Port drukarki 
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Większość zdających wykonała niekompletne wydruki zrzutów ekranowych. Do wielu 
prac dołączono dużą ilość niepotrzebnych wydruków. Zdający nie zwrócili uwagi, że 
w treści zadania było wymienione, jakie zrzuty ekranowe mają być sporządzone. 
Niektórzy zdający nie potrafili wydrukować strony testowej drukarki. 
 
Ad VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 
 
Terminologia stosowana przez zdających na ogół była poprawna, właściwa 
dla zawodu technik teleinformatyk. Zdarzały się opracowania napisane w formie 
opisowej, bez uporządkowania treści o objętości tekstu nieprzekraczającej jednej 
strony. W wielu pracach występowały błędy merytoryczne. Prawie wszystkie prace 
miały nieuporządkowaną strukturę. Zdający nie zauważali, jakie elementy ma 
zawierać projekt i co ma być udokumentowaniem wykonania zadania. 


