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W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: 
 

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji. 
III. Wykaz działań związanych ze skonfigurowaniem systemu komputerowego 

w roli serwera plików i serwera wydruku. 
IV. Skonfigurowanie urządzeń w sieci (oceniane na podstawie wykazu działań  

lub wydruków). 
V. Dokumentacja z wykonania prac.  

VI. Praca egzaminacyjna jako całość. 
 
Ad. I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 
 
Zdający prawidłowo formułowali tytuł pracy egzaminacyjnej. We wszystkich pracach 
zawierał sformułowania dotyczące podłączenie komputera do sieci i skonfigurowanie 
drukarki lub wykonanie wydruku. 
 
Poprawny tytuł 

 
 
Ad. II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji. 
 
Założenia zawierały istotne dla opracowania projektu i wykonania zadania dane 
wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji, w tym:  
– serwer jest kontrolerem domeny Active Directory 
– serwer i stacja robocza należą do podsieci 192.168.16.0 
– serwer ma przypisany adres 192.168.16.50 
– na serwerze działa usługa DNS 
– na serwerze nie działa usługa DHCP 
– serwer pełni rolę bramy internetowej 
– w domenie egzamin.local istnieje konto użytkownika kowalski 
– nie ma dostępu do konta Administrator domeny 
– na serwerze udostępniony jest zasób homes 
– na serwerze udostępniony jest zasób sys 
– na serwerze udostępniona jest drukarka 
– serwer pełni rolę intranetowego serwera HTTP 
 
Poprawnie sformułowane założenia 
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W zasadzie zdający poprawnie formułowali założenia, niewielu pominęło jedną lub 
dwie informacje, które wydawały im się mniej istotne. Jeden ze zdających mylnie 
podał, że na serwerze działa usługa DHCP. W pracach pomijano najczęściej 
następujące dane: 
– serwer ma przypisany adres 192.168.16.50, 
– na serwerze udostępniony jest zasób homes, 
– na serwerze udostępniony jest zasób sys. 
 
Ad. III. Wykaz działań związanych ze skonfigurowaniem systemu 

komputerowego w roli serwera plików i serwera wydruku 
 
Opracowując ten element projektu zdający powinni wymienić następujące czynności: 

• skonfigurowanie protokołu TCP/IP do pracy w sieci lokalnej obejmujące: 
przypisanie adresu IP zawierającego numer stanowiska egzaminacyjnego, 
maski podsieci, bramy i serwera DNS, 

• podłączenie stacji do domeny, 
• przekierowanie folderu Moje Dokumenty na dysk sieciowy, 
• mapowanie zasobu sieciowego sys, 
• zainstalowanie drukarki udostępnionej w sieci, wydrukowanie strony testowej,  
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• przypisanie użytkownika do grupy użytkowników zaawansowanych,  
• zainstalowanie programu Power Point Viewer, 
• pobranie pliku z intranetu, otwarcie go za pomocą zainstalowanego programu  

i wydrukowanie. 
 
Poprawnie sformułowany wykaz działań 
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Zdający również ten element pracy wykonywali bardzo dobrze. W pojedynczych 
pracach były pomijane niektóre czynności, takie jak: 
-  pobranie dokumentu z intranetu,  
- zainstalowanie programu potrzebnego do otwarcia pliku z dokumentem, 
-  wydrukowanie dokumentu, 
- przypisanie adresu bramy, 
- przypisanie adresu serwera DNS. 
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Ad. IV. Skonfigurowanie urządzeń w sieci (oceniane na podstawie wykazu 
działań lub wydruków) 

 
W tym elemencie pracy oceniane było ustawienie prawidłowych adresów IP, maski 
podsieci, bramy oraz serwera DNS z podsieci serwera na podstawie zapisów 
w wykazie działań, np.: 
 

 
 
lub wykonanych zrzutów ekranowych, na przykład takich, jak prezentowany zrzut 
zdającego: 

 
 
W zamieszczonych fragmentach prac uczniowskich jest pokazane poprawne 
przypisanie adresu IP stanowiska, maski podsieci, bramy i serwera DNS. Zdający 
prawidłowo przypisali adres IP i maskę podsieci. Nieliczni ze zdających pomijali 
adres bramy i serwera DNS, pozostali wpisali te adresy prawidłowo. 
 
Ad. V. Dokumentacja z wykonania prac 
 
Dokumentacją wykonania prac były wydrukowane zrzuty ekranowe pokazujące: 

• podłączenie stacji roboczej do domeny Active Directory, 
• przekierowanie folderu Moje Dokumenty na dysk sieciowy, 
• mapowanie zasobu sieciowego sys, 
• zainstalowanie drukarki sieciowej, 
• przypisanie użytkownika do grupy Użytkownicy zaawansowani, 
• zainstalowanie programu Power Point Viewer, 
• pobranie lub otworzenie pliku lazienka.ppt z Intranetu, 

oraz strona testowa drukarki i wydrukowany dokument pobrany z Intranetu. 
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Fragment wydruku strony testowej 

 
 
Wydruk dokumentu lazienka.ppt 
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Przykładowe zrzuty ekranowe 
 

Wynik podłączenia stacji roboczej do domeny 

 
 
Zmapowany zasób sys jako dysk S 
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Przekierowanie folderu Moje Dokumenty na dysk sieciowy (zdający zmapował 
wcześniej zasób home jako dysk Z:) 

 
 
Widoczna zainstalowana drukarka sieciowa 
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Użytkownik jkowalski przypisany do grupy Użytkownicy zaawansowani 

 
 
 
Zainstalowany program Power Point Viewer, otwarty dokument lazienka.ppt 

 
 
W prezentowanym przykładzie rozwiązania zdający najpierw zmapował zasób home 
jako dysk Z:, a później przekierował Moje dokumenty do folderu jkowalski na 
mapowanym dysku. Pozostali zdający we właściwościach elementu Moje dokumenty 
wpisywali pełną ścieżkę sieciową, tj: \\serwer\home\jkowalski. Obydwa rozwiązania 
są poprawne. 
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Zdający nie mieli problemów z wykonaniem tego elementu pracy. Większość zrobiła 
to bardzo dobrze, tylko niektórzy zdający pominęli po jednym ze zrzutów. 
 
Ad. VI. Praca egzaminacyjna jako całość 
 
Zdający prawidłowo wyodrębniali i tytułowali elementy projektu, zachowywali 
prawidłową kolejność planowanych czynności, prace były logiczne i uporządkowane.  
W pracach nie występowały błędy terminologiczne i merytoryczne. Nieliczne 
skreślenia nie wpływały znacząco na czytelność i estetykę pracy.  


