
Nazwa kwalifikacji: Monta  i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze  peryferyjnych 
Oznaczenie kwalifikacji: E.12 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz:

– swój numer PESEL*,
– symbol cyfrowy zawodu,
– oznaczenie kwalifikacji,
– numer zadania,
– numer stanowiska.

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu.
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron lub

inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  praktyczn
egzaminu.

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u
nadzoruj cego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy.
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego.
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego.
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2013 

CZ  PRAKTYCZNA 

E.12-01-13.05
Czas trwania egzaminu: 150 minut 
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Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 



Zadanie egzaminacyjne 

Firma postanowi a zmodernizowa  jednostk  centraln  komputera. W tym celu: 

1. Wykonaj monta  dysku twardego:
sporz d  specyfikacj  dysku twardego, w oparciu o któr  b dzie mo na kupi  zapasowy, nowy 
dysk, o lepszych osi gach,  
zamontuj dysk twardy w obudowie komputera, 
pod cz dysk twardy do zasilania i do p yty g ównej. 

Uwaga: przed pod czeniem zasilania i ta my sygna owej zg o  przewodnicz cemu ZNCP, przez 
podniesienie r ki, gotowo  do pod czenia dysku. Po uzyskaniu zgody przewodnicz cego ZNCP 
przyst p do dalszych czynno ci monta owych.  

2. Zaproponuj najta szy sposób pod czenia dysku ze z czem SATA-II do p yty g ównej wyposa onej
w z cze SATA-I, zachowuj c transfer odpowiadaj cy standardowi SATA-II i zanotuj go pod specyfikacj
dysku.

3. Zainstaluj system operacyjny, program antywirusowy i pakiet biurowy (zawieraj cy minimum edytor
tekstu, arkusz kalkulacyjny) oraz zanotuj nazwy programów i ich wersje.

4. Z no nika opisanego PROGRAMY zainstaluj program do przegl dania i program do publikowania
dokumentów w formacie PDF, oraz zanotuj nazwy programów i ich wersje.

5. Utwórz konto u ytkownika z loginem kierownik. Konto kierownik i konto administrator zabezpiecz
silnym has em; zanotuj nazwy kont i has a.

6. Przywró  dane z kopii umieszczonej na no niku optycznym opisanym DANE. Dane znajduj  si
w archiwum o nazwie Dane.zip. Archiwum rozpakuj na pulpicie u ytkownika, którego nazw  konta
(logowania) jest kierownik. Zanotuj nazwy plików uzyskanych w wyniku rozpakowania archiwum.

7. Korzystaj c z Cennika us ug komputerowych, sporz d  w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych
prac serwisowych zgodnie ze wzorem kosztorysu. Plik zawieraj cy kosztorys o nazwie kosztorys.* umie
na pulpicie u ytkownika z loginem kierownik. Sumowanie w kolumnie Warto  us ugi (z ) (brutto)
powinno odbywa  si  automatycznie. Zanotuj posta  funkcji wyznaczaj cej warto  sumy.
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Cennik us ug komputerowych 

Tabele, w których, zgodnie z tre ci  zadania, nale y zanotowa  odpowiednie informacje, znajdziesz  
w arkuszu egzaminacyjnym.  

Uwaga: Pope nienie b du przy zapisie has a u ytkownika kierownik lub administrator uniemo liwi ocen  
pracy egzaminacyjnej.  

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie b dzie podlega  b dzie 5 rezultatów: 
monta  dysku twardego 
specyfikacja dysku twardego oraz propozycja pod czenia dysku ze z czem SATA-II 
instalacja systemu operacyjnego, pakietu biurowego i programu antywirusowego oraz ich nazwy  
i wersje 
instalacja programu do przegl dania i programu do publikowania dokumentów w formacie PDF oraz 
ich nazwy i wersje  
tworzenie i zabezpieczanie kont u ytkowników, przywracanie danych z udost pnianego no nika, 
sporz dzenie kosztorysu wykonanych prac 

oraz 
przebieg wykonania testu 

Lp. Nazwa us ugi 
Warto   

us ugi (z ) 
(brutto) 

1. Instalacja systemu operacyjnego Windows/Linux/Mac 90/120/90 z  

2. Neutralizacja szkodliwego oprogramowania szpieguj cego (wirusów) 60 z  

3. Odzyskiwanie / naprawa Systemu Operacyjnego 70 z  

4. Odzyskiwanie danych / partycji 60 z  

5. Odzyskiwanie danych (no niki optyczne, karty pami ci) 50 z  

6. Bezpowrotne Usuwanie Danych  65 z  

7. Instalacje, Re instalacje, Aktywacje programów 20 z  

8. Aktualizacja baz wirusów 20 z  

9. Porady dotycz ce konfiguracji komputera 50 z  

10. Konfiguracja komputera wed ug potrzeb u ytkownika 300 z  

11. Backup danych 100 z  

12. Instalacja sterowników i oprogramowania urz dze  zewn trznych 40 z  

13. Instalacja drukarki (Cena obejmuje: instalacj  oraz konfiguracj  dru-
karki. Wykonanie druku testowego.) 

40 z  

14. Monta /wymiana podzespo ów komputera 25z  
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Specyfikacja dysku twardego oraz propozycja pod czenia dysku ze z czem SATA-II 

Nazwa i wersja systemu operacyjnego 

Nazwa i wersja programu antywirusowego 

Nazwa i wersja pakietu biurowego 

Nazwa i wersja programu do przegl dania plików w formacie PDF 

Nazwa i wersja programu do publikowania plików w formacie PDF 

Lp. Nazwa systemu operacyjnego Numer wersji systemu operacyjnego 

Lp. Nazwa pakietu biurowego Numer wersji pakietu biurowego 

Lp. Nazwa programu do przegl dania plików PDF Numer wersji programu

Lp. Nazwa programu do publikowania plików PDF Numer wersji programu  

Lp. Nazwa programu antywirusowego Numer wersji programu 
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Dane dost powe kont  

Nazwy plików z archiwum 

Wzór kosztorysu 

Posta  funkcji wyznaczaj cej warto  sumy 

Lp. Nazwa konta (login) Has o  

Lp. Nazwa pliku Rozszerzenie nazwy pliku 

Lp. Nazwa us ugi Warto  us ugi (z ) (brutto) 

Suma 
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