
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 

 

PRZEDMIOT: EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ 

Lp. Temat 

Wiadomości Umiejętności 

podstawowe ponadpodstawowe podstawowe ponadpodstawowe 

zapamiętanie rozumienie 
w sytuacjach  

typowych 
w sytuacjach 

problemowych 

Montaż i naprawy sprzętu komputerowego 

1 Narzędzia do montażu 
i naprawy sprzętu 
komputerowego 

– wymienia nazwy narzędzi do 
montażu i naprawy sprzętu 
komputerowego  

– opisuje przeznaczenie narzędzi 
do montażu i naprawy sprzętu 
komputerowego 

– poprawnie posługuje się 
narzędziami do montażu  
i naprawy sprzętu 
komputerowego 

– stosuje zasady bezpieczeństwa 
podczas posługiwania się 
narzędziami 

– dobiera narzędzia do montażu  
i naprawy sprzętu 
komputerowego 

2 Ustawienia setupu 
BIOS 

– definiuje pojęcie BIOS 
– wymienia podstawowe 

ustawienia BIOS 

– opisuje procedurę modyfikacji 
ustawień BIOS 

– opisuje znaczenie 
poszczególnych ustawień BIOS 

– konfiguruje ustawienia BIOS  
– przywraca standardowe 

ustawienia BIOS  

– dobiera konfigurację BIOS 
optymalną dla komputera 



Lp. Temat 

Wiadomości Umiejętności 

podstawowe ponadpodstawowe podstawowe ponadpodstawowe 

zapamiętanie rozumienie 
w sytuacjach  

typowych 
w sytuacjach 

problemowych 

3 Montaż jednostki 
centralnej komputera 
osobistego z 
podzespołów 

– wymienia nazwy elementów 
jednostki centralnej komputera 
osobistego 

– opisuje przeznaczenie 
elementów jednostki centralnej 
komputera osobistego 

– montuje jednostkę centralną 
komputera osobistego 

– dobiera elementy jednostki 
centralnej komputera 
osobistego 

4 Kody błędów 
uruchamiania 
komputera 

– wymienia sposoby uzyskiwania 
informacji o błędach 

– definiuje błędy uruchomienia 
systemu 

– opisuje sygnały dźwiękowe 
BIOS 

– opisuje kody błędów 
wyświetlane na ekranie 

– opisuje kody błędów karty 
diagnostycznej 

– interpretuje kody błędów 
– na podstawie kodu błędu ustala 

przyczynę błędu 

– dobiera rozwiązanie zgodne   
z przepływem sterowania 

5 Podział dysku na 
partycje – narzędzia 
graficzne 

– definiuje pojęcie partycji, dysku 
logicznego 

– wymienia nazwy narzędzi 
graficznych do zarządzania 
partycjami 

– opisuje typy partycji 
– opisuje różnice między partycją 

podstawową i rozszerzoną 
– opisuje narzędzia graficzne do 

zarządzania partycjami 

– zarządza partycjami dysku – planuje układ partycji na dysku 

6 Podział dysku na 
partycje –
 narzędzia konsolowe 

– definiuje pojęcie partycji, dysku 
logicznego 

– wymienia nazwy narzędzi 
konsolowych do zarządzania 
partycjami 

– opisuje typy partycji 
– opisuje różnice między partycją 

podstawową i rozszerzoną 
– opisuje narzędzia konsolowe do 

zarządzania partycjami 

– zarządza partycjami dysku – planuje układ partycji na dysku 

7 Instalowanie 
systemów 
operacyjnych Windows 

– definiuje pojęcie systemu 
operacyjnego 

– definiuje pojęcie partycji 

– opisuje procedurę 
przygotowania komputera do 
instalacji systemu 

– instaluje systemy operacyjne – planuje instalację systemów 
operacyjnych 



Lp. Temat 

Wiadomości Umiejętności 

podstawowe ponadpodstawowe podstawowe ponadpodstawowe 

zapamiętanie rozumienie 
w sytuacjach  

typowych 
w sytuacjach 

problemowych 

i Linux systemowej 
– definiuje pojęcie programu 

startowego 

– opisuje procedurę instalacji 
systemu 

 

8 Instalowanie 
sterowników 
systemowych 

– definiuje pojęcie sterowników 
systemowych 

– opisuje przeznaczenie 
sterowników systemowych  
i oprogramowania płyty 
głównej 

– instaluje sterowniki systemowe  
i oprogramowanie płyty głównej 

– wyszukuje w internecie 
sterowniki i oprogramowanie 
płyty głównej 

– dobiera sterowniki  
i oprogramowanie płyty głównej 

9 Uszkodzenia 
sprzętowe komputera 

– wymienia wymagane narzędzia  
i elementy  do naprawy 
uszkodzeń komputera 

– opisuje przypadki uszkodzeń 
komputera  

– rozpoznaje uszkodzenia  
i naprawia sprzęt komput 
erowy 

– wymienia na nowe typowe 
elementy komputera 

10 Uszkodzenia 
programowe 
komputera 

– wymienia wymagane narzędzia 
diagnostyczne do 
identyfikowania uszkodzeń 
programowych komputera 

– opisuje przypadki uszkodzeń 
programowych komputera  

– rozpoznaje uszkodzenia  
i naprawia oprogramowanie 
komputera 

– wyszukuje w internecie 
informacje o możliwych 
przyczynach uszkodzeń  
i sposobie ich naprawy 

11 Programy i narzędzia 
diagnostyczne sprzętu 
komputerowego i 
systemów 
operacyjnych 

– wymienia programy do 
diagnostyki komputera 

– wyjaśnia rolę każdego z 
programów do testowania 

– testuje procesory, pamięci, dyski 
twarde, karty graficzne  

– porównuje wyniki testów 

12 Korzystanie z narzędzi 
do wirtualizacji 
systemów 
operacyjnych 

– definiuje pojęcie wirtualizacji 
– wymienia nazwy programów do 

wirtualizacji 
– wymienia parametry maszyn 

– opisuje różnice pomiędzy 
programami do wirtualizacji 

– opisuje procedurę instalacji 
systemów operacyjnych jako 

– instaluje program do wirtualizacji 
– zarządza maszynami wirtualnymi 
– instaluje systemy operacyjne jako 

maszyny wirtualne 

– planuje wykorzystanie 
wirtualizacji 



Lp. Temat 

Wiadomości Umiejętności 

podstawowe ponadpodstawowe podstawowe ponadpodstawowe 

zapamiętanie rozumienie 
w sytuacjach  

typowych 
w sytuacjach 

problemowych 

wirtualnych maszyn wirtualnych  

Montaż i naprawy sprzętu peryferyjnego 

13 Instalowanie i 
konfigurowanie 
urządzeń peryferyjnych 

– definiuje pojęcie urządzenia 
peryferyjnego 

– wymienia typy interfejsów 
urządzeń peryferyjnych 

– opisuje proces przygotowania 
urządzenia peryferyjnego do 
pracy 

– opisuje przeznaczenie 
interfejsów komputera 

– opisuje proces konfiguracji 
urządzeń peryferyjnych 

– przygotowuje urządzenie 
peryferyjne do pracy 

– dobiera interfejs odpowiedni do 
danego urządzenia 

– planuje wykorzystanie urządzeń 
peryferyjnych 

14 Instalowanie 
sterowników urządzeń 
peryferyjnych 

– definiuje pojęcie sterownika 
– wymienia sposoby pozyskiwania 

sterowników 

– opisuje proces instalacji 
sterowników 

– instaluje sterowniki urządzeń 
peryferyjnych 

– wyszukuje w internecie 
sterowniki odpowiednie dla 
urządzenia i systemu 

– dobiera sterowniki do 
urządzenia i systemu 

15 Wymiana materiałów 
eksploatacyjnych 
urządzeń peryferyjnych 

– definiuje pojęcie materiałów 
eksploatacyjnych 

– wymienia materiały 
eksploatacyjne dla typowych 
urządzeń peryferyjnych  

– opisuje przeznaczenie 
materiałów eksploatacyjnych 

– wyjaśnia przyczynę stosowania 
zamienników 

– wymienia materiały 
eksploatacyjne w typowych 
urządzeniach peryferyjnych 

– dobiera zamienniki materiałów 
eksploatacyjnych 

16 Konserwacja urządzeń – wymienia środki do konserwacji – opisuje zastosowanie każdego – konserwuje urządzenia – dobiera środki konserwujące do 



Lp. Temat 

Wiadomości Umiejętności 

podstawowe ponadpodstawowe podstawowe ponadpodstawowe 

zapamiętanie rozumienie 
w sytuacjach  

typowych 
w sytuacjach 

problemowych 

peryferyjnych urządzeń peryferyjnych 
– wymienia procedury konserwacji 

urządzeń peryferyjnych 

ze środków do konserwacji 
– opisuje procedury konserwacji 

urządzeń peryferyjnych 

peryferyjne dostępnymi środkami urządzenia 

Zabezpieczanie sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego 

17 Odzyskiwanie 
utraconych danych z 
dysków  

– wymienia powody utraty danych 
z dysków 

– opisuje rodzaje uszkodzeń – odzyskuje dane z uszkodzonych 
nośników 

– naprawia nośniki za pomocą 
dostępnego oprogramowania 

18 Odzyskiwanie 
utraconych danych z 
urządzeń mobilnych 

– wymienia powody utraty danych 
z urządzeń mobilnych 

– opisuje rodzaje uszkodzeń – odzyskuje dane z urządzeń 
mobilnych 

– naprawia urządzenia  
za pomocą dostępnego 
oprogramowania 

19 Konfiguracja macierzy 
dysków RAID 

– definiuje pojęcie macierzy RAID 
– wymienia poziomy macierzy 

RAID 
– wymienia wady i zalety macierzy 

RAID 

– opisuje poziomy RAID 
– opisuje procedurę tworzenia 

macierzy RAID 

– zarządza macierzami RAID – planuje tworzenie macierzy RAID 

20 Kompresja plików – 
programy i formaty 

– definiuje pojęcie kompresji 
– definiuje rodzaje kompresji 
– wymienia zastosowania 

kompresji stratnej i bezstratnej 
– definiuje pojęcie współczynnika 

kompresji  
– wymienia nazwy programów do 

– opisuje różnicę pomiędzy 
kompresją stratną i bezstratną 

– porównuje wartość 
współczynnika kompresji  
w kompresji stratnej  
i bezstratnej 

– dobiera program do kompresji  
– wykonuje kompresję plików i 

danych 

– dobiera typ kompresji 
– planuje wykonywanie kompresji 
 
 



Lp. Temat 

Wiadomości Umiejętności 

podstawowe ponadpodstawowe podstawowe ponadpodstawowe 

zapamiętanie rozumienie 
w sytuacjach  

typowych 
w sytuacjach 

problemowych 

kompresji 

21 Tworzenie  
i odtwarzanie kopii 
zapasowych za pomocą 
narzędzi systemowych 

– definiuje pojęcie kopii zapasowej 
– wymienia nazwy narzędzi 

systemowych do tworzenia kopii 
zapasowych 

– opisuje procedurę tworzenia 
kopii zapasowych zbiorów  

– opisuje procedurę tworzenia 
kopii zapasowych systemu 

– tworzy kopię zapasową danych  
i systemu 

– wybiera pliki i foldery, dla 
których należy wykonać kopię 
zapasową 

– dobiera rodzaj nośnika w 
zależności od wielkości kopii 

22 Tworzenie  
i odtwarzanie kopii 
zapasowych za pomocą 
narzędzi 
niesystemowych 

– definiuje pojęcie kopii zapasowej 
– wymienia nazwy narzędzi 

niesystemowych do tworzenia 
kopii zapasowych 

– opisuje procedurę tworzenia 
kopii zapasowych zbiorów  

– opisuje procedurę tworzenia 
kopii zapasowych systemu 

– tworzy kopię zapasową danych  
i systemu 

– wybiera pliki i foldery, dla 
których należy wykonać kopię 
zapasową 

– dobiera rodzaj nośnika  
w zależności od wielkości kopii 

23 Konserwacja systemu 
Windows. Instalowanie 
aktualizacji i Pakietów 
serwisowych 

– definiuje pojęcie aktualizacji  
i pakietu serwisowego 

– wymienia narzędzia do 
aktualizacji systemu 

– opisuje różnicę między 
aktualizacją i pakietem 
serwisowym 

– opisuje rolę aktualizacji sytemu  
i jej wpływ na bezpieczeństwo 

 
– opisuje narzędzia do 

aktualizacji systemu 

– stosuje narzędzia do aktualizacji 
systemu 

– instaluje pakiety serwisowe 
– konfiguruje system do 

automatycznej instalacji 
aktualizacji 

– wyszukuje aktualizacje i pakiety 
serwisowe 

– planuje proces aktualizacji 
systemów w firmie 

24 Usuwanie wirusów  
i innych zagrożeń 

– wymienia typy „niechcianego 
oprogramowania” 

– wymienia objawy zainfekowania 
komputera wirusem 

– opisuje różnice pomiędzy 
rodzajami „niechcianego 
oprogramowania” 

– opisuje fazy działania wirusa 

– instaluje program antywirusowy i 
antyspyware 

– aktualizuje program 
antywirusowy i antyspyware 

– dobiera programy antywirusowe 
i antyspyware 



Lp. Temat 

Wiadomości Umiejętności 

podstawowe ponadpodstawowe podstawowe ponadpodstawowe 

zapamiętanie rozumienie 
w sytuacjach  

typowych 
w sytuacjach 

problemowych 

– wymienia nazwy programów 
antywirusowych i innych 
chroniących przed niechcianym 
oprogramowaniem 

– wymienia moduły programów 
antywirusowych 

komputerowego 
– opisuje metody dołączania się 

wirusa do nosiciela 
– opisuje zasady pracy 

zmniejszające ryzyko infekcji 
wirusem komputerowym 

– opisuje rolę i działania 
modułów programów 
antywirusowych 

– usuwa wirusy i inne rodzaje 
„niechcianego oprogramowania” 
za pomocą programu 
antywirusowego 

Eksploatacja urządzeń mobilnych 

25 Przygotowanie 
urządzeń mobilnych do 
pracy 

– definiuje pojęcie urządzenia 
mobilnego 

– opisuje procedury 
przygotowania urządzenia 
mobilnego do pracy 

– przygotowuje urządzenie mobilne 
do pracy 

– wyszukuje w dokumentacji lub 
internecie procedury 
przygotowania urządzenia 
mobilnego do pracy 

26 Aktualizacja systemów 
operacyjnych urządzeń 
mobilnych 

– wymienia nazwy systemów 
operacyjnych urządzeń 
mobilnych  

– opisuje procedurę aktualizacji 
systemów operacyjnych 
urządzeń mobilnych 

– wykonuje procedurę aktualizacji 
systemów operacyjnych urządzeń 
mobilnych 

– wyszukuje w internecie 
aktualizacje systemów 
operacyjnych urządzeń 
mobilnych 

27 Aktualizacja i instalacja 
aplikacji w systemach 
mobilnych 

– wymienia nazwy serwisów 
internetowych z 
oprogramowaniem urządzeń 
mobilnych  

– opisuje procedurę instalacji i 
aktualizacji oprogramowania 
urządzeń mobilnych 

– wykonuje procedurę instalacji i 
aktualizacji oprogramowania 
urządzeń mobilnych 

– wyszukuje w internecie 
oprogramowanie i aktualizacje 
oprogramowania urządzeń 
mobilnych 



Lp. Temat 

Wiadomości Umiejętności 

podstawowe ponadpodstawowe podstawowe ponadpodstawowe 

zapamiętanie rozumienie 
w sytuacjach  

typowych 
w sytuacjach 

problemowych 

Organizacja napraw 

28 Dokumentacja 
stanowiska 
komputerowego 

– definiuje pojęcie dokumentacji 
stanowiska komputerowego 

– wymienia składniki 
dokumentacji stanowiska 
komputerowego 

– opisuje składniki dokumentacji 
stanowiska komputerowego 

– uzasadnia konieczność 
prowadzenia dokumentacji 
stanowiska komputerowego 

– sporządza dokumentację 
stanowiska komputerowego 

– planuje tworzenie dokumentacji 
stanowiska komputerowego 

29 Harmonogram naprawy – wymienia etapy naprawy sprzętu – wyjaśnia rolę poszczególnych 
etapów naprawy 

– wykonuje naprawę sprzętu 
komputerowego 

– stosuje narzędzia specjalistyczne  
 

30 Kosztorys naprawy 
komputera 

– wymienia etapy naprawy 
komputera 

– wyjaśnia koszt poszczególnych 
etapów naprawy komputera 

– wykonuje kosztorys naprawy 
komputera 

– określa dodatkowe koszty 
sprzętu zgodne z zaistniałą 
sytuacją 

31 Kosztorys naprawy 
notebooka 

– wymienia etapy naprawy 
notebooka 

– wyjaśnia koszt poszczególnych 
etapów naprawy notebooka 

– wykonuje kosztorys naprawy 
notebooka 

– określa dodatkowe koszty 
sprzętu zgodne z zaistniałą 
sytuacją 

32 Wskazania dla 
użytkownika po 
naprawie 

– wymienia zasady  bezpiecznej 
pracy z komputerem 

– opisuje zasady bezpiecznej 
pracy z komputerem 

– formułuje zasady bezpiecznej 
pracy z komputerem 

– rozwiązuje problemy 
użytkowników związane z 
eksploatacją i bezpieczeństwem 
systemu komputerowego 

 


