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Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami 
Technik informatyk 312[01] – zadanie 4 

 

W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: 
I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 
II. Założenia do projektu realizacji prac 
III. Lista przyczyn usterki systemu komputerowego 
IV. Wykaz prac prowadzących do usunięcia usterki systemu 
V. Wydruki zrzutów z ekranu jako potwierdzenie poprawności wykonania prac 
VI. Wskazania dla użytkowników komputera 
VII. Praca egzaminacyjna jako całość 
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KOMENTARZ DO PRZYKŁADOWEGO ROZWIĄZANIA ZADANIA 4 
W pracy egzaminacyjnej zamieszczony został tytuł pracy obejmujący znalezienie 
usterki i naprawę systemu komputerowego. W tytule dwa razy zapisano ten sam 
zakres prac, stosując tylko inne określenia. 
W założeniach do projektu sformułowano warunki panujące w firmie oraz informacje 
przekazane przez inżyniera firmy.  
Lista przyczyn usterki zawiera wszystkie na tym etapie diagnozowania systemu 
możliwości złego funkcjonowania systemu komputerowego, wynikające przede 
wszystkim z informacji przekazanych przez inżyniera firmy (niepoprawne przypisanie 
uprawnień dla użytkowników systemu komputerowego, możliwe zainfekowanie 
wirusami i innymi niebezpiecznymi programami, brak oprogramowania 
zabezpieczającego system komputerowy przed wirusami i innymi tego typu 
niebezpieczeństwami, odinstalowanie niektórych ważnych programów, które są 
niezbędne do poprawnego funkcjonowania, brak aktualizacji systemu, otwieranie 
załączników wiadomości pocztowych nieznanego pochodzenia). Treści 
przedstawione w tym punkcie są odpowiednio dobrane.  
Wykaz prac prowadzących do usunięcia usterki jest to kompletna lista 
zaplanowanych czynności, które wykona pracownik serwisu komputerowego. Lista ta 
jest podana w formie instrukcji do wykonania z dokładnym opisem zawierającym 
szczegółowe dane do usunięcia usterki oraz zabezpieczenie systemu przed 
podobnymi sytuacjami. 
 Dokumentacja z wykonanych prac jest przedstawiona w postaci zrzutów 
ekranowych. Zrzuty ekranowe dowodzą, że założone czynności zostały wykonane, a 
użytkownik w sposób świadomy wykonuje czynności kolejno po sobie (założenie kont 
w konsoli zaawansowanej oraz przypisanie uprawnień dla stworzonych 
użytkowników, zdefiniowanie układu klawiatury, zdefragmentowanie dysku twardego, 
ustawienie trybu pracy programu FreePascal na pełnym ekranie). Podpisane zrzuty 
ekranowe wydrukowano, zgodnie z treścią zadania, na stronie o orientacji poziomej. 
Natomiast nie został zachowany zgodnie z treścią zadania układ zrzutów na stronie 
(powinny być cztery na stronie).  
Wskazania dla użytkowników komputera dotyczące eksploatacji systemu 
komputerowego zawierają podstawowe informacje na temat bezpiecznego 
korzystania z kont użytkowników w systemie, posiadanego oprogramowania oraz 
czynności konserwacyjnych, które należy wykonywać co pewien okres czasu. 
 Praca egzaminacyjna jest czytelna i zwięzła. Na zrzutach ekranowych 
zabrakło udokumentowania wszystkich czynności, które użytkownik sobie założył 
zrobić, aby naprawić system komputerowy (skanowanie systemu programem 
antywirusowym, wykonanie kopii rejestru systemowego). Również we wskazaniach 
dla użytkownika brakuje informacji o nie korzystaniu z jednego konta dla wielu 
użytkowników oraz o systematycznej aktualizacji programu antywirusowego. 
Autor przedstawionego rozwiązania zadania egzaminacyjnego zaliczył etap 
praktyczny egzaminu zawodowego. 


