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Informacje dla zdającego 

1. Materiały egzaminacyjne obejmują: ARKUSZ EGZAMINACYJNY z treścią 
zadania i dokumentacją, zeszyt ze stroną tytułową KARTA PRACY 
EGZAMINACYJNEJ oraz KARTĘ OCENY. 

2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny, który otrzymałeś, zawiera 3 strony. 
Sprawdź, czy pozostałe materiały egzaminacyjne są czytelne i nie zawierają 
błędnie wydrukowanych stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki 
w materiałach egzaminacyjnych zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego 
etap praktyczny. 

3. Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ: 
− wpisz swoją datę urodzenia, 
− wpisz swój numer PESEL. 

4. Na KARCIE OCENY: 
− wpisz swoją datę urodzenia, 
− wpisz swój numer PESEL i zakoduj go, 
− wpisz odczytany z arkusza symbol cyfrowy zawodu,  
− zamaluj kratkę z numerem odpowiadającym numerowi zadania odczytanemu 

z arkusza.  
5. Zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją załączoną do 

zadania, stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposażeniem. Masz na to 20 
minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Po upływie tego czasu przystąp do rozwiązywania zadania. Rozwiązanie 
obejmuje opracowanie projektu realizacji prac określonych w treści zadania, 
wykonanie prac związanych z opracowywanym projektem i sporządzenie 
dokumentacji z ich wykonania.  

7. Zadanie rozwiązuj w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na 
czysto. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., jeżeli nie należą do pracy, obwiedź 
linią i oznacz słowem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS nie będą 
oceniane. 

8. Po rozwiązaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie 
rozpocznij od strony, na której jest miejsce do zapisania tytułu pracy. Wszystkie 
materiały, które załączasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL w prawym 
górnym rogu. 

9. Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę 
stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów.  

10. Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KARTĘ OCENY przekaż zespołowi 
nadzorującemu etap praktyczny.  

Powodzenia! 
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Zadanie egzaminacyjne 
Dział serwisu firmy zajmującej się sprzedażą samochodów posiada na wyposażeniu 

komputer, który jest używany do prac biurowych przez mechanika oraz przez kierownika 

działu. Stwierdzono usterkę systemu komputerowego, w związku z czym wezwano serwis 

komputerowy w celu jej usunięcia. 

Opracuj projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterki systemu 

komputerowego obejmujący: diagnozę wstępną i ustalenie przyczyn usterki, usunięcie 

usterki oraz sprawdzenie poprawności działania systemu po usunięciu usterki. W projekcie 

uwzględnij objawy wadliwej pracy systemu oraz informacje przekazane pracownikowi 

serwisu przez kierownika działu (Załącznik 1).  

Wykonaj czynności związane z opracowanym projektem i sporządź dokumentację z ich 

realizacji. Wyniki diagnozy końcowej systemu komputerowego udokumentuj wykonaniem 

zrzutów z ekranu ilustrujących usunięcie poszczególnych przyczyn usterki systemu. Zrzuty 

z ekranu wydrukuj, a wydruk podpisz swoim numerem PESEL. 

 

Projekt realizacji prac powinien zawierać: 
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
2. Założenia - dane wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji. 
3. Listę przyczyn usterki systemu komputerowego. 
4. Wykaz działań prowadzących do usunięcia usterki systemu.  

 

Dokumentacja z wykonania prac powinna zawierać: 
1. Wnioski o poprawności działania systemu komputerowego po usunięciu usterki.  
2. Wskazania dla mechanika, dotyczące prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji 

komputera w dziale serwisu. 
 

Do wykonania zadania wykorzystaj: 
Informacje przekazane przez kierownika działu pracownikowi serwisu komputerowego – 
Załącznik 1. 
 
Do opracowania projektu realizacji prac przygotowano biurko do pisania, a do lokalizacji 
i usunięcia usterki systemu komputerowego przygotowano stanowisko komputerowe 
z systemem operacyjnym i standardowymi narzędziami. Komputer nie jest podłączony do 
Internetu i sieci lokalnej. Dodatkowo przygotowano dokumentację płyty głównej (format 
PDF) oraz program Adobe Reader na nośniku. W systemie komputerowym, który nie jest 
podłączony do Internetu i sieci lokalnej, sprawdź rodzaj zainstalowanego systemu 
operacyjnego. 
 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. 
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Załącznik 1 
Informacje przekazane przez kierownika działu 

pracownikowi serwisu komputerowego 
1. Komputer jest użytkowany w firmie w dziale serwisu do prac z zakresu techniki 

biurowej, z dostępem do sieci lokalnej i Internetu. Na każdej stacji roboczej w firmie, 
adres internetowy IP jest uzyskiwany automatycznie. W chwili obecnej w firmie trwa 
remont, połączony z modernizacją sieci. W związku z tym, fizyczne połączenie 
komputera z siecią lokalną i Internetem za pomocą kabla Ethernet LAN nie jest 
możliwe. 

2. W dziale sprzedaży komputer użytkuje mechanik oraz kierownik działu. Każdy 
z użytkowników komputera ma swój własny folder roboczy zapisany w katalogu Serwis, 
o nazwach: Mechanik i Kierownik. Zawartość foldera Serwis jest bardzo ważna dla 
efektywnej pracy firmy, w związku z czym, folder ten nie może zostać utracony 
w wyniku czynności serwisowych. 

3. Wszyscy użytkownicy komputera używają konta systemowego Administrator z hasłem 
dostępu qwerty. Kierownik działu oczekuje, że dla każdego użytkownika komputera 
zostanie utworzone osobne konto systemowe odpowiednio skonfigurowane 
i zabezpieczone. 

4. Mechanik nie powinien mieć dostępu do danych (plików) kierownika działu - nie 
powinien mieć uprawnień do przeglądania, modyfikacji i usuwania tych plików.  
Ponadto, możliwość modyfikacji, zapisu i usuwania danych (plików) przez sprzedawcę, 
bezpośrednio w folderze Serwis jest szkodliwa i powoduje częste problemy 
organizacyjne w firmie. 

5. Żaden z użytkowników komputera nie może odczytać pliku o nazwie adresy.pdf, 
zapisanego w folderze Serwis, a korzystanie z informacji zawartych w tym pliku jest 
ważne dla efektywnej pracy działu. 
Ponadto, żaden z użytkowników komputera nie może, z nieznanej przyczyny uruchomić 
programu Microsoft Excel z poziomu menu START ze względu na brak opcji 
uruchomieniowej programu MS Excel w menu. Nie jest również możliwe uruchomienie 
tego edytora z pulpitu systemowego, pomimo, że na pulpicie znajduje się skrót do 
programu MS Excel. 

6. Mechanik uważa, że system komputerowy działa o wiele mniej wydajnie (wolniej) od 
czasu ostatniej konserwacji, wykonanej przez serwis komputerowy. Ponadto, narzeka 
na niską jakość wyświetlania obrazu na ekranie monitora. 

7.  Komputer powinien zostać naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy, bez 
zdejmowania obudowy jednostki centralnej. 

 


