Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych
Na 2017 r.
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych
Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami
Oznaczenie
kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy
zawodu

Nazwa zawodu

E.12.

Montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

351203

Technik
informatyk

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego
1. Miejsce egzaminowania - pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska
egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające
wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
oraz ochrony środowiska.

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania
Lp.

Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające

Jednostka
miary

Liczba

1. Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego

szt.

2. Stolik i krzesło dla obserwatora
Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i
3.
zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak)
4. Zegar
5. Apteczka
6. Kosz na odpadki
7. Długopis (zapasowy dla zdających)

szt.

w zależności od
składu zespołu
1

szt.

1

szt.
szt.
szt.
szt.

1
1
1
wg potrzeb
= liczbie
zdających na
zmianie

8.

Identyfikator dla zdającego
(oznaczony numerem stanowiska)

Identyfikator dla zespołu nadzorującego
9. (oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR)
Identyfikator dla obserwatora
10.
(oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR)
Identyfikator dla asystenta technicznego
11.
(oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT)

szt.

szt.

dla każdej osoby

szt.

1

szt.

1

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego:
W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:
 stół o powierzchni umożliwiającej zdającym zmontowanie, naprawę i konfigurację
komputera, z matą i opaską antystatyczną, krzesło
 2 gniazda 230 V/50 Hz
 listwa

zasilająca

umożliwiającą podłączenie wszystkich urządzeń związanych

z egzaminem.
Stanowisko powinno spełniać normy BHP dla stanowisk wyposażonych w komputery i
urządzenia peryferyjne.
Tabela 3. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego dla zadań związanych
z montażem i konfiguracją komputerów oraz instalacją oprogramowania
l.p.

Nazwa

Istotne funkcje - parametry
techniczno-eksploatacyjne/
uwagi

narzędzia, sprzęt, przewody
komplet narzędzi do montażu i demontażu
podzespołów komputera; wkrętaki płaskie,
krzyżowe lub innego typu dostosowane do
1
posiadanego sprzętu i podzespołów, pęseta,
szczypce proste wydłużone, komplet taśm,
przewodów do podłączenia dysków twardych,
napędów optycznych,

Liczba

1 kpl.

komputery i peryferia

1

2

zestaw komputerowy z napędem optycznym, kartą
sieciową, kartą graficzną,
komplet elementów zastępczych:
- pamięć/pamięci RAM,
- karta sieciowa na złącze PCI lub PCIe,
- karta graficzna,
- dysk twardy
pamięć zewnętrzna (pamięć USB, dysk zewnętrzny
USB)

oprogramowanie na zewnętrznych nośnikach

elementy zastępcze:
karta graficzna i dysk
twardy muszą różnić się
parametrami od
elementów
podstawowych

1 kpl.

min. 32 GB

1 szt.

1

systemy operacyjne z
rodziny Windows
i Linux

2

programy narzędziowe
i diagnostyczne

3

Sterowniki

wykorzystywane w pracowni, współpracujące ze
sprzętem wymienionym w sekcji „komputery
i peryferia”
- Windows 7, Windows 8 lub 8.1 w wersji min.
Professional, Windows 10 w wersji min. Pro

1 kpl.

- Linux z dystrybucji Ubuntu lub openSUSE
na rok 2017 dla systemu Linux obowiązują wersje:
- Ubuntu Desktop 14.04 LTS (Unity Gnome)
- openSUSE 13.2 (Gnome)
dostosowane do wyposażenia stanowiska
egzaminacyjnego z rozbudowanym modułem do
testowania kart graficznych, pamięci RAM oraz
nośników danych, program do tworzenia obrazów
dysku (współpracujące z systemem operacyjnym
zainstalowanym na komputerze)
do kart rozszerzających i urządzeń wymienionych w
sekcji „komputery i peryferia”

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

Uwaga
Na 2 tygodnie przed egzaminem Ośrodek Egzaminacyjny otrzyma z OKE szczegółowe informacje
dotyczące wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych  wskazania do przygotowania stanowisk oraz
specyfikację niezbędnych materiałów do wykonania zadania egzaminacyjnego (z przewidywaną
kalkulacją kosztów), wg której powinien dokonać ich zakupu.

