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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 nowego komputera. 
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 tytułowali swoje prace egzaminacyjne – w niemal wszystkich 
pracach tytuł zawierał sformułowania dotyczące skonfigurowania komputera 
kierownika lub nowego komputera, na przykład: 

 
 
Ad. II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji 
 
Sporządzenie założeń nie sprawiło zdającym trudności. Zawierały one istotne  
dla opracowania projektu i wykonania zadania dane, wynikające z treści zadania 
i załączonej dokumentacji, tj.: 

• do sieci lokalnej podłączone są wszystkie urządzenia (komputery 
pracowników, kierownika, drukarka sieciowa, router), 

• drukarka sieciowa obsługuje wydruk RAW lub podłączona jest przez port 
protokół TCP/IP, 

• w chwili obecnej dostawca Internetu ma awarię lub nie ma dostępu do 
Internetu, 

• pracownicy korzystają z osobnych komputerów lub pracownicy korzystają  
z prywatnych kont, 

• na konfigurowanym komputerze znajduje się partycja NTFS lub na 
komputerze zainstalowany jest Windows 2000/XP, 

• konfigurowany komputer ma mieć dostęp do Internetu, 
• adres sieciowy ma zawierać numer stanowiska egzaminacyjnego, 
• konfigurowany komputer ma pracować w tej samej grupie roboczej jak 

komputery pracowników, 
• udostępnione są sterowniki drukarki, 
• komputer ma udostępniać zasób publiczny, 
• komputer ma udostępniać zasób od_kierownika, 
• komputer ma udostępniać drukarkę sieciową. 

W wielu pracach Założenia zawierały bardzo szczegółowe opisy. 
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Przykład założeń 
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W pracach pomijano najczęściej następujące informacje:  
- adres sieciowy ma zawierać numer stanowiska egzaminacyjnego, 
- w chwili obecnej nie ma dostępu do Internetu. 

Niektórzy zdający mylili Założenia z Wykazem działań, umieszczając w tym 
elemencie czynności, które planowali wykonać.  
 
Ad. III. Wykaz działań związanych ze skonfigurowaniem nowego komputera 
 
Opracowując ten element projektu zdający powinni uwzględnić 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, 

• ustawienie grupy roboczej FIRMA, 
• założenie folderu publiczny i udostępnienie go w sieci lokalnej, 
• założenie kont dla użytkowników (kierownika, pracowników), folderów 

prywatnych dla nich, nadanie uprawnień do poszczególnych folderów 
i udostępnienie folderów w sieci, 

• skonfigurowanie protokołu TCP/IP do pracy z drukarką – dodanie drugiego 
adresu IP i odpowiedniej maski podsieci,  

• zainstalowanie drukarki na porcie TCP/IP, udostępnienie jej w sieci i nadanie 
uprawnień do drukowania dla dwóch pracowników,  

 
Wykazu działań, w którym zdający szczegółowo opisał czynności związane ze 
skonfigurowaniem komputera 
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W pracach najczęściej brakowało: przypisania adresu serwera DNS, przypisania 
adresu bramy, dodania drugiego adresu IP dla drukarki we właściwościach protokołu 
TCP/IP korzystając z opcji zaawansowanych (w ok. 80% prac), dodania portu TCP/IP 
przy instalowaniu drukarki, ustawienia maski podsieci dla drukarki. Niektórzy zdający 
zamiast planować dodanie drugiego adresu IP z podsieci drukarki, zaplanowali 
zmianę adresu IP z podsieci serwera na adres IP z podsieci drukarki. Było to 
niezgodne z poleceniami zawartymi w zadaniu – stacja robocza miała być 
skonfigurowana do pracy w dwóch podsieciach. Część zdających myliła 
udostępnianie folderów z ich zabezpieczaniem. 
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Ad. IV. Skonfigurowanie urządzeń w sieci (oceniane na podstawie wykazu 
działań lub wydruków) 

 
W tym elemencie pracy należało uwzględnić ustawienie prawidłowych adresów IP, 
maski podsieci, bramy oraz serwera DNS z podsieci serwera oraz podsieci drukarki  
Poprawność wykonania ustawień była oceniana na podstawie zapisów w Wykazie 
działań, np.: 
 

 
 
lub na podstawie  wykonanych wydruków zrzutów ekranowych np. 

 
 
Niewielka grupa zdających nie potrafiła wpisać adresu IP zgodnego z numerem 
stanowiska. Wpisywali dowolny adres z zakresu danej podsieci lub błędnie 
przypisywali adres serwera. Natomiast dużo zdających nie dodało drugiego adresu 
IP dla drukarki we właściwościach protokołu TCP/IP, korzystając z opcji 
zaawansowanych. Niektórzy zdający – co było widoczne na zrzutach ekranowych – 
zmieniali adres IP z podsieci serwera na adres IP z podsieci drukarki. Tak 
skonfigurowana stacja robocza mogła pracować tylko w podsieci drukarki, a nie 
w dwóch podsieciach – serwera i drukarki.  
 
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: 

• ustawienie grupy roboczej na FIRMA 
• założenie kont dla użytkowników: jkowalski, anowak, mkargul, 
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• udostępnienie folderu c:\publiczny, 
• udostępnienie folderu c:\od_kierownika, 
• ustawienie uprawnień do c:\publiczny, 
• ustawienie uprawnień do c:\od_kierownika, 
• zainstalowanie drukarki na porcie TCP/IP, 
• udostępnienie drukarki, 
• ustawienie uprawnień drukowania. 

 
Poprawny wydruk strony testowej  

 
 
Na wydruku widoczny jest numer stanowiska i nazwa portu drukarki. Strona testowa 
została wydrukowana ze stanowiska 10, drukarka jest zainstalowana na porcie 
TCP/IP o podanym w zadaniu adresie IP. Najczęstszą przyczyną braku wydruku 
strony testowej dołączonego do pracy było błędne ustawienie adresu IP z podsieci 
drukarki lub brak ustawionego adresu IP z podsieci drukarki we właściwościach 
protokołu TCP/IP. Zdający, którzy prawidłowo ustawili adres IP z podsieci drukarki, 
nie mieli problemów z wydrukiem strony testowej. 
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Zrzut ekranowy dokumentujący poprawne ustawienia grupy roboczej FIRMA (okno 
Właściwości systemu, zakładka Nazwa komputera).  

 
 
Zrzut okna z listą użytkowników potwierdzający założenie wymaganych w zadaniu 
kont.  
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Zrzut dokumentujący udostępnienie folderów: publiczny i od_kierownika - okno dysku 
lokalnego C: 

 
 
Zrzut dokumentujący nadanie uprawnień do folderu publiczny dla wszystkich 
użytkowników, wykonany za pomocą polecenia accesschk-d-v c:\publiczny.  
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W celu pokazania uprawnień do folderów dla użytkowników większość zdających 
wykorzystywała program accesschk dołączony do zadania. Program umożliwił 
pokazanie na jednym zrzucie ekranowym uprawnień do folderu dla wszystkich 
użytkowników i grup. Zdający, którzy nie skorzystali z programu, pokazywali 
uprawnienia w oknie Zabezpieczenia, co niestety nie zawsze świadczyło 
o poprawności wykonania tego elementu zadania.  
 
Zrzut uprawnień do folderu od_kierownika dla użytkowników. Wynik wykonania 
polecenia accesschk-d-v c:\od_kierownika.  

 
 
Dużym problemem dla zdających było prawidłowe ustawienie uprawnienia do folderu 
od_kierownika. Zgodnie z treścią zadania prawo do modyfikacji tego folderu miał 
posiadać tylko kierownik, a pozostali pracownicy jedynie uprawnienia do odczytu. 
Najczęstszym błędem było pozostawienie grupie Użytkownicy pełnych uprawnień lub 
uprawnień do modyfikacji. 
Przykładowe zrzuty potwierdzające zainstalowanie drukarki na porcie TCP/IP, 
udostępnienie jej w sieci oraz ustawienie uprawnień.  
 
Okno Właściwości drukarki, zakładka Porty 
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Okno Właściwości drukarki, zakładka Udostępnianie 
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Okno Właściwości drukarki, zakładka Zabezpieczenia 

 
 
Prawie wszyscy zdający wykonali zrzut ekranowy prezentujący udostępnienie 
drukarki, natomiast tylko nieliczni pokazywali na zrzutach jej zainstalowanie na porcie 
TCP/IP oraz nadanie uprawnień drukowania. 
 
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 
wyróżnienia poszczególnych elementów projektu lub elementy te były niewłaściwie 
zatytułowane. W niewielu pracach występowały błędy językowe i terminologiczne, np. 
zdający pisze o plikach, a z kontekstu fragmentu pracy wynika, że chodzi mu 
o foldery. Dużo zdających nie potrafiło skonfigurować systemu komputerowego w roli 
serwera plików oraz serwera wydruku, co widoczne było w niedostatecznym 
opracowaniu poszczególnych elementów projektu i braku pełnej dokumentacji 
z wykonania prac w postaci wydruków i zrzutów ekranowych. 


