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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 z przyłączeniem nowego komputera, 
skonfigurowaniem drukarki. 

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 
 
Tytuł powinien zawierać sformułowania dotyczące podłączenia komputera do sieci, 
skonfigurowania drukarki i wydrukowania udostępnionego dokumentu. Tylko część 
zdających nie potrafiła prawidłowo sformułować tytułu pracy egzaminacyjnej.  
 
Prawidłowo sformułowany tytuł 

 
 
Ad. II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji 
 
Sporządzenie założeń nie sprawiło zdającym trudności. W większości prac założenia 
były opisywane bardzo szczegółowo. Zawierały one 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 192.168.1.0, masce 255.255.255.0, 
• serwer ma przypisany adres 192.168.1.254, 
• na serwerze działa usługa DNS, 
• na serwerze nie działa usługa DHCP, 
• serwer pełni rolę bramy internetowej, 
• w domenie istnieje konto użytkownika, 
• nie ma dostępu do konta Administrator domeny, 
• na serwerze udostępniony jest zasób KONFIGURACJA, 
• na serwerze udostępniona jest drukarka, 
• adres stacji roboczej ma zawierać numer twojego stanowiska 

egzaminacyjnego, 
• na stacji roboczej istnieje konto Administrator. 
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Poprawnie sformułowane założenia 

 

 
 
Najczęściej w założeniach pomijano informację, że adres stacji roboczej ma zawierać 
numer stanowiska egzaminacyjnego. 
 
Ad. III. Wykaz działań związanych ze skonfigurowaniem nowego komputera 
 
Opracowując ten element projektu zdający powinni opisać 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, 
• połączenie z zasobem KONFIGURACJA, pobranie plików z serwera, 

zainstalowanie programu FoxitReader, 
• zainstalowanie drukarki sieciowej, wydruk strony testowej, 
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• ustawienie zabezpieczeń lokalnych. 
 
Poprawnie sformułowany wykaz działań 
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W zamieszczonym przykładzie zdający szczegółowo opisywał wykonywanie 
czynności. 
W pracach najczęściej brakowało następujących działań: 
- podłączenie stacji roboczej do domeny, 
- przypisanie adresu serwera DNS, 
- przypisanie adresu bramy, 
- zainstalowanie drukarki, 
- połączenie się z zasobem KONFIGURACJA. 
Tylko nieliczni zdający przypisywali we właściwościach protokołu TCP/IP oba adresy: 
adres bramy i adres serwera DNS. Większość nie podłączała stacji do domeny, 
a jedynie korzystała z udostępnionych zasobów wykorzystując login i hasło 
użytkownika domeny. Ponadto często zdający pisali o wyświetleniu lub 
wydrukowaniu pliku Konfiguracja_stacji_roboczej.pdf ale nie podawali, skąd ten plik 
został pobrany (skorzystanie z zasobu KONFIGURACJA). 
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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 oraz podsieci drukarki na 
podstawie zapisów w wykazie działań np. 

 
 
lub wykonanych zrzutów ekranowych np. 

 
 
Część zdających nie wpisywała adresu IP serwera DNS lub (rzadziej) adresu bramy.  
 
Ad V. Dokumentacja z wykonania prac 
 
Jako dokumentację z wykonania prac wskazanych w treści zadania zdający powinien 
załączyć wydruk strony testowej drukarki oraz wydruki zrzutów z ekranu komputera 
potwierdzających następujące działania: 

• logowanie do domeny, 
• znalezienie udziałów udostępnionych na serwerze, 
• wyświetlenie zawartości udziału KONFIGURACJA, 
• zainstalowanie (użycie) programu Foxit Reader, 
• otwarcie dokumentu Konfiguracja_stacji_roboczej.pdf, 
• ustawienie zabezpieczeń lokalnych w Zasadach haseł, 
• ustawienia zabezpieczeń lokalnych w Zasadach blokady kont, 
• zainstalowanie drukarki udostępnionej na serwerze. 
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Prawidłowy wydruk strony testowej drukarki udostępnionej na serwerze 

 
 
Wielu zdających drukowało tylko plik Konfiguracja_stacji_roboczej.pdf, nie drukowało 
strony testowej. Samo wydrukowanie dokumentu było niewystarczające, bo tylko na 
podstawie nazwy drukarki na wydruku strony testowej można było stwierdzić, czy jest 
to drukarka podłączona do serwera. 
 
Zrzut logowania stacji roboczej do serwer.  

 



Komentarz technik teleinformatyk 312[02]-03   Czerwiec 2009 

Strona 11 z 13 

 

Zrzut udziałów dostępnych na serwerze 

 
 
Zrzut zawartości katalogu (udziału) KONFIGURACJA 

 
 
Zrzut okna programu Foxit Reader z otwartym dokumentem 
Konfiguracja_stacji_roboczej.pdf jest potwierdzeniem poprawnego zainstalowania 
programu Foxit Reader i otwarcia pliku udostępnionego na serwerze.  
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Prawidłowy zrzut okna programu Foxit Reader 

 
 
Zrzut ustawienia zabezpieczeń lokalnych Zasady haseł 

 
 
Zrzut ustawienia zabezpieczeń lokalnych Zasady blokady kont 
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Zrzut zainstalowania drukarki sieciowej 

 
 
Ad. VI. Praca egzaminacyjna jako całość 
 
Większość prac spełnia kryteria: czytelne i estetyczne, logiczne i przejrzyste, 
poprawne językowo i terminologicznie. Zdarzały się prace, w których brakowało 
poszczególnych elementów projektu lub były one sformułowane niepoprawnie, przez 
co praca nie była logiczna i uporządkowana. Błędy językowe i terminologiczne 
występowały w nielicznych pracach. 


