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BRANŻA TELEINFORMATYCZNA  
WCZORAJ I DZIŚ, CZYLI JAK ZOSTAĆ  
ADMINISTRATOREM (DANYCH)

Teleinformatyka, inaczej ICT 
(information and communication 
technologies) to branża, w której 
wykorzystywane są technologie 
przetwarzania, gromadzenia lub 
przesyłania informacji w formie 
elektronicznej.
Występują w niej zawody takie 
jak: technik teleinformatyk, technik 
informatyk, monter sieci i urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz inne 
związane z obsługą serwerów, 
systemami sieci komputerowych, 
mediów komunikacyjnych opartych 
o dźwięk i obraz. Na rynku pracy 
profesje te funkcjonują pod 
nazwami takimi jak: administrator 
sieci, administrator systemów 
komputerowych, a także 
programista baz danych, grafik, 
webmaster, project manager. 
Osoby z grupy zawodów 
teleinformatycznych szukający 
zatrudnienia w swojej branży 

powinny szukać pracy w firmach 
informatycznych przetwarzającymi 
dane, zarządzającymi systemami 
teleinformatycznymi, sieciami 
bezprzewodowymi, obsługującymi 
systemy serwerowe, bazodanowe, 
agencjach interaktywnych 
zajmujących się projektowaniem 
serwisów i stron www, grafiką 
reklamową lub tworzeniem 
oprogramowania.
Termin teleinformatyka został 
użyty po raz pierwszy w 1997 
roku, w kontekście omówienia 
nowych możliwości kształcenia 
specjalistycznego w Wielkiej 
Brytanii (Dennis Stevenson, 
„The Independent ICT in Schools 
Commission, Information and 
Communications Technology 
in UK Schools, an independent 
inquiry”). W Polsce tym pojęciem 
zaczęto się posługiwać odkąd na 
początku XXI wieku nieistniejąca 

dzisiaj Telekomunikacja Polska 
wprowadziła go do języka swojej 
reklamy. 

Dynamiczny rozwój branży 
mający miejsce w ostatnich 
dekadach sprawia, że w zawodach 
teleinformatycznych liczy się 
aktualność wiedzy, doskonalenie 
zawodowe oraz ciągła 
specjalizacja. Można właściwie 
stwierdzić, że branża zmienia się 
z dnia na dzień. Dodatkowo, jeśli 
chcesz zostać teleinformatykiem, 
musisz biegle posługiwać się 
językiem angielskim.



CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta 
do wykonywania następujących zadań 
zawodowych: montowania oraz eksploatacji 
systemów komputerowych i urządzeń 
peryferyjnych; wykonywania i eksploatacji 
lokalnych sieci komputerowych; projektowania, 
tworzenia, administracji i użytkowania baz 
danych; programowania aplikacji desktopowych, 
internetowych oraz mobilnych; projektowania, 
tworzenia i administracji stronami WWW  
i systemami zarządzania treścią.

NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
 
EE.08. MONTAŻ I EKSPLOATACJA 
SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, 
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I SIECI
EE.09. PROGRAMOWANIE, TWORZENIE  
I ADMINISTROWANIE STRONAMI 
INTERNETOWYMI I BAZAMI DANYCH

MOŻLIWOŚCI DALSZEJ NAUKI

Klasyfikacja  zawodów  szkolnictwa  zawodowego  
przewiduje  możliwość  kształcenia  w  tym 
zawodzie również w szkole policealnej. 

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

• firmy zajmujące się administrowaniem stron 
internetowymi,

• firmy zajmujące się montażem sieci 
komputerowych,

• firmy z branży IT,
• instytucje zajmujące się tworzeniem  

i eksploatacją oprogramowania,
• ośrodki obliczeniowe,
• serwisy komputerowe.

CIEKAWOSTKI 

Bóbr to polska nazwa zainicjowanego 
w 2004 roku na Litwie międzynarodowego 
konkursu informatycznego Bebras. Konkurs 
jest adresowany do uczniów wszystkich typów 
szkół. Głównym celem konkursu jest rozwój i 
kształtowanie myślenia algorytmicznego  
i komputacyjnego oraz popularyzacja 
posługiwania się technologią informacyjną  
i komunikacyjną wśród uczniów na wszystkich 
etapach edukacyjnych.
Więcej informacji na www.bober.edu.pl .

TECHNIK INFORMATYK 
KOD ZAWODU 351203

EE.08.

EE.09.
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TECHNIK TELEINFORMATYK
KOD ZAWODU 351103

EE. 10.

EE. 11.

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta 
do wykonywania następujących zadań: 
instalowania, uruchamiania i utrzymania terminali 
i sieci dostępowych; wykonywania i utrzymania 
sieci komputerowych; montowania i eksploatacji 
cyfrowych systemów transmisji danych; 
instalowania i eksploatacji systemów głosowej 
transmisji danych; administrowania sieciami  
i systemami teleinformatycznymi.

NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

EE.10. MONTAŻ, URUCHAMIANIE ORAZ 
UTRZYMANIE URZĄDZEŃ I SIECI 
TELEINFORMATYCZNYCH
EE.11. ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI 
SYSTEMAMI OPERACYJNYMI I 
SIECIAMI KOMPUTEROWYMI

MOŻLIWOŚCI DALSZEJ NAUKI

Klasyfikacja  zawodów  szkolnictwa  zawodowego  
przewiduje  możliwość kształcenia w tym 
zawodzie również w szkole policealnej.
 

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

• przedsiębiorstwa montujące i sprzedające 
sprzęt teleinformatyczny,

• firmy montujące i sprzedające komputery  
i telefony,

• firmy świadczące usługi telekomunikacyjne
• przedsiębiorstwa zajmujące się 

projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych 
technologii telekomunikacyjnych,

• organy administracji publicznej.

CIEKAWOSTKI

W maju 2018 roku ruszyła IV edycja konkursu 
„Interaktywny produkt IT”. Udział w konkursie  
umożliwia zawodowy kontakt z firmami, które 
wiodą prym w branży IT. Dzięki temu można 
zdobyć praktykę, staż lub pracę w zawodzie. 
Konkurs odbywa się co roku. Dodatkowym 
przywilejem jest możliwość zdobycia indeksu na 
studia Informatyczne prowadzone na Akademii 
Morskiej w Szczecinie. Więcej na stronie:  
www.informatyka.am.szczecin.pl/ipit/o-konkursie.
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MONTER SIECI I URZĄDZEŃ 
TELEKOMUNIKACYJNYCH
KOD ZAWODU 742202

EE. 01.

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta 
do wykonywania następujących czynności: 
montowania kanalizacji teletechnicznej  
i okablowania strukturalnego; wykonywania 
pomiarów i naprawy torów telekomunikacyjnych;
instalowania urządzeń telekomunikacyjnych.

NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
EE.01. MONTAŻ TORÓW I URZĄDZEŃ 
TELEKOMUNIKACYJNYCH

MOŻLIWOŚCI DALSZEJ NAUKI

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie 
monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
po  potwierdzeniu  kwalifikacji EE.01. Montaż 
torów i urządzeń telekomunikacyjnych 
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie technik telekomunikacji po 
potwierdzeniu kwalifikacji EE.06. Uruchamianie  
i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych oraz 
uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego 
branżowego.

CIEKAWOSTKI

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) 
na tym stanowisku wynosi 2 649 PLN brutto. 
Co drugi monter urządzeń telekomunikacyjnych 
otrzymuje pensję od 2 300 PLN do 3 206 PLN. 
25% najgorzej wynagradzanych monterów 
urządzeń telekomunikacyjnych zarabia 
poniżej 2 300 PLN brutto. Na zarobki powyżej 
3 206 PLN brutto może liczyć grupa 25% 
najlepiej opłacanych monterów urządzeń 
telekomunikacyjnych. Informacja na podstwie 
raportu Moja Płaca – zarobki na stanowiskach, 
dostępnego na stronie www.wynagrodzenia.pl. 
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OPIS KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ
EE.01.

EE.01. MONTAŻ TORÓW I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. Montaż i konserwacja traktów telekomunikacyjnych
Uczeń:
1) charakteryzuje zjawisko propagacji fal elektromagnetycznych;
2) określa parametry jednostkowe linii długiej;
3) charakteryzuje media transmisyjne, ich budowę i parametry;
4) rozpoznaje elementy traktów telekomunikacyjnych na podstawie symboli graficznych i oznaczeń;
5) rozpoznaje rodzaje studni kablowych i telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych;
6) rozpoznaje oznakowanie ostrzegawcze i identyfikacyjne w kanalizacji kablowej;
7) dobiera teletechniczne rury kanalizacyjne oraz osprzęt rur do rodzaju telekomunikacyjnej kanalizacji 
kablowej;
8) montuje kanalizację kablową;
9) wykonuje naprawę i konserwację kanalizacji kablowej;
10) określa odległości dla skrzyżowań i zbliżeń torów telekomunikacyjnych;
11) układa i montuje kable miedziane i światłowodowe;
12) łączy kable miedziane i włókna światłowodowe;
13) rozróżnia elementy i rodzaje konstrukcji nośnych instalacji antenowych;
14) montuje konstrukcje nośne i instalacje antenowe: radioliniowe i dostępowe;
15) montuje elementy zasilające i zabezpieczające trakty telekomunikacyjne.

2. Pomiary parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje sygnałów na podstawie opisu, przebiegów czasowych i wyników pomiarów;
2) wyjaśnia zjawiska związane z przesyłaniem sygnałów w torach telekomunikacyjnych;
3) posługuje się instrukcjami, zaleceniami i dokumentacją techniczną dotyczącą torów 
telekomunikacyjnych;

EE. 01.



4) charakteryzuje  budowę  oraz  parametry  aparatury  do  pomiarów  w  torach telekomunikacyjnych;
5) dobiera metody i przyrządy do wykonania  pomiarów  parametrów transmisyjnych w torach miedzianych, 
światłowodowych i radiowych;
6) wykonuje  pomiary  parametrów  transmisyjnych  w  torach  miedzianych, światłowodowych i radiowych;
7) porównuje  wyniki  pomiarów  parametrów  torów  telekomunikacyjnych z obowiązującymi normami  
i zaleceniami;
8) sporządza protokoły z przeprowadzonych pomiarów;
9) lokalizuje i naprawia uszkodzenia w torach telekomunikacyjnych.

3. Montaż i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych
Uczeń:
1) rozróżnia sieci dostępowe i ich parametry;
2) charakteryzuje działanie urządzeń abonenckich i dostępowych;
3) selekcjonuje urządzenia sieci dostępowych; 
4) montuje infrastrukturę telekomunikacyjną;
5) instaluje urządzenia sieci telekomunikacyjnych w obiektach;
6) wprowadza ustawienia konfiguracyjne urządzeń końcowych; 
7) uruchamia urządzenia sieci telekomunikacyjnych w obiektach;
8) zestawia urządzenia łącza radiokomunikacyjnego;
9) uruchamia urządzenia łącza radiokomunikacyjnego;
10) montuje urządzenia zasilające i zabezpieczające infrastrukturę telekomunikacyjną;
11) instaluje systemy alarmowe infrastruktury telekomunikacyjnej;
12) rozpoznaje uszkodzenia w urządzeniach końcowych; 
13) sporządza kosztorys wykonanych robót.

EE. 01.



MONTAŻ I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, 
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I SIECI 

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
Uczeń:
1) stosuje podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i elektroniki;
2) rozróżnia podstawowe elementy elektroniczne;
3) wymienia funkcje i wyjaśnia zasady działania urządzeń techniki komputerowej;
4) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej;
5) dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
6) montuje komputer osobisty i serwer z podzespołów;
7) modernizuje komputery osobiste oraz serwery;
8) instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe;
9) wykonuje konfigurację po instalacji systemu komputerowego;
10) instaluje, konfiguruje i aktualizuje sterowniki urządzeń;
11) przygotowuje do pracy urządzenia mobilne;
12) sporządza specyfikację techniczną, cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
13) rozpoznaje rodzaje licencji i oprogramowania komputerowego;
14) stosje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;
15) stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

2.Wykonanie lokalnej sieci komputerowej
Uczeń:
1) rozpoznaje topologie sieci komputerowych oraz rozpoznaje i stosuje normy dotyczące medium 
sieciowego;

EE.08.

OPIS KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ
EE.08.



2) interpretuje projekty sieci komputerowych;
3) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej; 4) dobiera elementy 
lokalnej sieci komputerowej, uwzględniając określone warunki techniczne;
5) dobiera przyrządy i urządzenia do montażu sieci komputerowych;
6) montuje okablowanie sieciowe;
7) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
8) monitoruje sieć bezprzewodową;
9) stosuje adresację protokołu Internetowego (IP) oraz stosuje podział sieci na podsieci;
10) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
11) modernizuje lokalną sieć komputerową;
12) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
13) podłącza sieć lokalną do Internetu;
14) rozpoznaje i stosuje podstawowe protokoły routingu.

3. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
Uczeń:
1) określa funkcje, opisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych i sieciowych;
2) przygotowuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego do pracy;
3) instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
4) konfiguruje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego;
5) przygotowuje urządzenia sieciowe do pracy;
6) dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
7) wykonuje konserwację urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu komputerowego;
8) monitoruje pracę urządzeń lokalnej sieci komputerowej;
9) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
10) konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej, sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej;
11) konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang.firewall);
12) konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;
13) tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych.

4.Naprawa urządzeń techniki komputerowej
Uczeń:
1) posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;

EE.08.



2) tworzy i przywraca kopie danych;
3) identyfikuje błędy urządzeń techniki komputerowej;
4) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej;
5) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej;
6) odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej;
7) formułuje wskazania eksploatacyjne dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki 
komputerowej;
8) sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.
 
5.Administrowanie systemami operacyjnymi
Uczeń:
1) konfiguruje ustawienia personalne systemu operacyjnego według zaleceń klienta;
2) konfiguruje interfejsy sieciowe oraz role katalogowe lokalnej sieci;
3) stosuje polecenia systemów operacyjnych;
4) stosuje zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
5) udostępnia zasoby lokalnie i sieciowo;
6) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
7) konfiguruje usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego;
8) zarządza funkcjami profili użytkowników;
9) zarządza kontami i grupami użytkowników oraz zasadami grup;
10) zarządza lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi;
11) rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
12) monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
13) podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu z poziomu systemu operacyjnego;
14) lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów operacyjnych.

OPIS KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ 
EE.08.

EE.08.





OPIS KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
EE.09.

EE.09. PROGRAMOWANIE, TWORZENIE I ADMINISTROWANIE 
STRONAMI INTERNETOWYMI I BAZAMI DANYCH
1. Programowanie aplikacji
Uczeń:
1) stosuje podstawy algorytmiki oraz zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów;
2) stosuje podstawowe zasady programowania; 
3) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor i kompilator;
4) korzysta z wbudowanych typów danych oraz tworzy własne typy danych;
5) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
6) tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
7) kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
8) stosuje gotowe rozwiązania programistyczne;
9) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
10) dokumentuje tworzoną aplikację.

2. Tworzenie i administrowanie bazami danych
Uczeń:
1) posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych;
2) projektuje relacyjne bazy danych;
3) stosuje lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych;
4) korzysta z podstawowych funkcji strukturalnego języka zapytań;
5) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
6) tworzy strukturę tabel i powiązań między nimi;
7)importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych;
8) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
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9) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
10) zarządza systemem bazy danych;
11) pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
12) tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii;
13) kontroluje spójność baz danych;
14) dokonuje naprawy baz danych.

3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych
Uczeń:
1) tworzy projekt graficzny i strukturę witryny internetowej;
2) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
3) identyfikuje systemy zarządzania treścią;
4) stosuje edytory spełniające założenia WYSIWYG;
5) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
6) posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS);
7) stosuje elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron internetowych;
8) stosuje elementy multimedialne na stronach internetowych;
9) stosuje skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
10) stosuje reguły walidacji stron internetowych;
11) testuje i publikuje witryny internetowe;
12) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie.
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OPIS KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
EE.10. 

EE.10.

MONTAŻ, URUCHAMIANIE ORAZ UTRZYMANIE URZĄDZEŃ I SIECI 
TELEINFORMATYCZNYCH
1.Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych
Uczeń:
1) charakteryzuje  proces  uruchamiania  komputera  oraz  konfiguruje  podstawowy system  wejścia -
wyjścia  (BIOS)  oraz  interfejs  pomiędzy  systemem operacyjnym a oprogramowaniem wbudowanym 
w urządzenie (UEFI);
2) instaluje, konfiguruje oraz aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje na stacjach roboczych;
3) instaluje i aktualizuje sterowniki urządzeń peryferyjnych;
4) opisuje i analizuje klasy adresów logicznej adresacji hostów w Internecie (IP) i konfiguruje interfejsy 
sieciowe;
5) tworzy i instaluje proste programy wsadowe;
6) dobiera zabezpieczenia systemów operacyjnych;
7)stosuje narzędzia informatyczne do gromadzenia, porządkowania i prezentacji danych;
8) wykonuje kopie bezpieczeństwa danych oraz zabezpiecza  systemy  komputerowe przed 
oprogramowaniem złośliwym, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

2.Konfigurowanie teleinformatycznych urządzeń sieciowych
Uczeń:
1) uruchamia i konfiguruje przełączniki sieci komputerowych;
2) konfiguruje wirtualne sieci lokalne (VLAN) w sieciach komputerowych;
3) konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa oraz urządzenia dostępu do   
bezprzewodowej lokalnej sieci komputerowej;
5) konfiguruje urządzenia telefonii internetowej (VoIP) umożliwiające transmisje głosu przez sieci 
komputerowe;



6) dokonuje analizy protokołów sieciowych, wykorzystując interaktywne aplikacje czasu rzeczywistego;
7) definiuje i konfiguruje usługi teleinformatyczne w obrębie sieci lokalnej;
8) przestrzega  zasad  udostępniania  i  ochrony  zasobów  sieciowych  w  sieciach lokalnych;
9) charakteryzuje algorytmy oraz protokoły rutingu;
10) konfiguruje  ruting  statyczny  i  dynamiczny  dla  otwartych  protokołów  bram wewnętrznych (RIP) 
i trasowania typu stanu łącza (OSPF);
11) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teleinformatyczne.

3.Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych
Uczeń:
1) wyjaśnia zjawiska związane z przesyłaniem sygnałów;
2) rozpoznaje parametry jednostkowe linii długiej oraz rozpoznaje i opisuje metody kodowania 
transmisyjnego i zabezpieczającego oraz techniki modulacji;
4) wyjaśnia zasadę działania przetworników A/C i C/A;
5) rozróżnia rodzaje przetworników i określa ich zastosowania oraz rozróżnia  rodzaje  sygnałów  na  
podstawie  opisu, przebiegów czasowych i wyników pomiarów;
7) dobiera urządzenia i parametry konfiguracyjne dostępowych systemów transmisyjnych w zależności 
od specyfikacji zastosowania;
8) uruchamia i konfiguruje modemy dostępowe;
9) posługuje się terminologią dotyczącą instalacji, uruchamiania oraz utrzymania urządzeń 
dostępowych systemów transmisyjnych;
10) wyjaśnia  zasadę  działania  urządzeń  dostępowych  systemów  transmisyjnych na podstawie ich 
schematów;
11) instaluje  urządzenia  zasilające  i  zabezpieczające  urządzenia  dostępowe systemów 
transmisyjnych;
12) montuje i demontuje podzespoły i urządzenia transmisyjne;
13) uruchamia urządzenia i systemy transmisyjne;
14) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;
15) wykonuje  pomiary  i  testy  urządzeń  dostępowych  systemów  transmisyjnych oraz interpretuje 
wyniki pomiarów;
16) sprawdza i reaguje na alarmy w urządzeniach transmisyjnych;
17) analizuje działanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie wyników testów 
i pomiarów.
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OPIS KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
EE.11. 

EE.11.ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI I 
SIECIAMI KOMPUTEROWYMI
1. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu
Uczeń:
1) planuje adresację logiczną w oparciu o podstawowy protokół Internetowy (IP);
2) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
3) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
5) rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
6) monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych;
7) dobiera medium transmisyjne do budowy lokalnej sieci komputerowej;
8) interpretuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
9) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
10) sporządza kosztorys sieci komputerowej na podstawie opracowanego projektu;
11) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
12) przygotowuje materiały do dokumentacji powykonawczej lokalnej sieci komputerowej.

2.Administrowanie sieciami komputerowymi

Uczeń:
1) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;
2) tworzy wirtualne sieci prywatne (VPN) za pomocą połączeń internetowych;
3) określa funkcje programów monitorujących i zabezpieczających pracę systemu komputerowego oraz 
jego poszczególnych elementów;
4) dobiera  i  konfiguruje  adresację  podstawowych  protokołów  stosowanych w Internecie (IP);

EE.11.



5) charakteryzuje parametry oraz określa funkcje i zastosowanie ruterów; 
6) konfiguruje interfejsy rutera w obrębie adresacji w Internecie (IP), list kontroli dostępu, 
mechanizmów jakości usług w sieci opartej o podstawowy protokół transmisji w Internecie (IP);
7) konfiguruje i określa funkcje oraz budowę zarządcy i agenta protokołu zarządzania siecią (SNMP);
8) monitoruje ruch w sieci teleinformatycznej i zapobiega jej przeciążeniom;
9) modernizuje lokalną sieć komputerową;
10) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
11) monitoruje działanie sieci teleinformatycznych za pomocą standardowych testów.

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
Uczeń:
1) określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
2) określa sposoby licencjonowania oprogramowania komputerowego;
3) instaluje sieciowe systemy operacyjne;
4) modernizuje i rekonfiguruje serwery;
5) sporządza wykaz zainstalowanego oprogramowania komputerowego, zarządza licencjami;
6) modernizuje i rekonfiguruje systemy komputerowe;
7) konfiguruje interfejsy sieciowe;
8) wyjaśnia zasady działania protokołów sieci komputerowej;
9) zarządza kontami użytkowników i grup oraz konfiguruje profile użytkowników i zasady grup;
10) udostępnia zasoby sieci komputerowej;
11) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
12) charakteryzuje i konfiguruje usługi i role serwerowe;
13) konfiguruje usługi zdalnego dostępu do serwerów i usługi katalogowe;
14) zarządza centralnie stacjami roboczymi;
15) rozpoznaje protokoły aplikacyjne; 
16) monitoruje działania użytkowników sieci komputerowej;
17) wyjaśnia zasady działania usług wirtualizacyjnych;
18) instaluje systemy i oprogramowanie do wirtualizacji;
19) instaluje i konfiguruje systemy operacyjne na maszynie wirtualnej;
20) lokalizuje i usuwa uszkodzenia sieciowych systemów operacyjnych na podstawie opisu lub 
diagnozy;
21) zabezpiecza  sieciowe systemy operacyjne przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem 
informacji oraz utratą danych.
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LICZBA OFERT PRACY DLA ZAWODÓW Z BRANŻY POLIGRAFICZNEJ 

Jobserver jest unikatową w skali kraju inicjatywą podjętą przez  
Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej wraz 
z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Jest narzędziem 
służącym do pozyskiwania informacji o ofertach pracy z komercyjnych 
serwisów ogłoszeniowych oraz serwisu Publicznych Służb Zatrudnienia. 
Dane stanowią podstawę opracowań statystycznych i dostarczają 
ilościowej informacji o zapotrzebowaniu na pracowników na terenie 
aglomeracji poznańskiej.



 ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA UCZNIÓW 
ZAINTERESOWANYCH KSZTAŁCENIEM 

W ZAWODACH TELEINFORMATYCZNYCH

Informator o zawodach w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia z terenu  

miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego: www.cdzdm.pl

Szacun dla Zawodowców: zawodowcy.poznan.pl

Wyszukiwarka zawodów i szkół zawodowych: www.cdzdm.pl

Polskie Towarzystwo Informatyczne: www.pti.org.pl

Izba Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego: ir.pti.org.pl/

Centrum Projektów Cyfrowa Polska: cppc.gov.pl/

Portal z ofertami pracy dla branży IT: www.pracujwit.pl

Projekt Redaktor PWN: www.reaktor.pwn.pl

Portal z wyszukiwarką uczelni wyższych, na których można kształcić się w zawodach 

informatycznych w poszczególnych miastach: www.otouczelnie.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: www.amu.edu.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: www.ue.poznan.pl

Politechnika Poznańska: www.put.poznan.pl

Blogi branżowe: www.howtogeek.com, www.zdnet.com, niebezpiecznik.pl

devstyle.pl, devcorner.pl, gigaom.com, blog.lunarlogic.io 
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