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STYCZE! 2010 

Informacje dla zdaj"cego 
1. Materia y egzaminacyjne obejmuj!: ARKUSZ EGZAMINACYJNY z tre"ci! 

zadania i dokumentacj!, zeszyt ze stron! tytu ow! KARTA PRACY 
EGZAMINACYJNEJ oraz KART# OCENY.  

2. Sprawd$, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron. Sprawd$, czy materia y 
egzaminacyjne s! czytelne i nie zawieraj! b %dnie wydrukowanych stron. 
Ewentualny brak stron lub inne usterki w materia ach egzaminacyjnych zg o" 
przewodnicz!cemu zespo u nadzoruj!cego etap praktyczny.  

3. Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ: 

− wpisz swoj! dat% urodzenia,  

− wpisz swój numer PESEL.  

4. Na KARCIE OCENY:  

− wpisz swoj! dat% urodzenia,  

− wpisz swój numer PESEL,  

− wpisz symbol cyfrowy zawodu,  

− zamaluj kratk% z numerem odpowiadaj!cym numerowi zadania,  

− przyklej naklejk% ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na 
karcie.  

5. Zapoznaj si% z tre"ci! zadania egzaminacyjnego, dokumentacj! za !czon! do 
zadania, stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposa&eniem. Masz na to 
20 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Po up ywie tego czasu przyst!p do rozwi!zywania zadania. Rozwi!zanie 
obejmuje opracowanie projektu realizacji prac okre"lonych w tre"ci zadania, 
wykonanie prac zwi!zanych z opracowywanym projektem i sporz!dzenie 
dokumentacji z ich wykonania. 

7. Zadanie rozwi!zuj w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na 
czysto. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., je&eli nie nale&! do pracy, obwied$ 
lini! i oznacz s owem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS nie 
b#d" oceniane.  

8. Po rozwi!zaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie 
rozpocznij od strony, na której jest miejsce do zapisania tytu u pracy. Wszystkie 
materia y, które za !czasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL w prawym 
górnym rogu.  

9. Na stronie tytu owej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczb% 
stron swojej pracy i liczb% sztuk za !czonych materia ów. 

10. Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KART# OCENY przeka& 
zespo owi nadzoruj!cemu etap praktyczny. 

 

Powodzenia!  
 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 

do momentu rozpocz cia egzaminu 
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Zadanie egzaminacyjne 

W firmie handlowo-us ugowej METEOR komputer u!ywany jest do prac 

biurowych. Z komputera korzystaj" brygadzista i jego dwaj wspó pracownicy: malarz 

i hydraulik. Stwierdzono usterk# systemu komputerowego, w zwi"zku z tym 

brygadzista wezwa  serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usuni#cia.  

Opracuj projekt realizacji prac prowadz"cych do lokalizacji i usuni#cia usterki 

systemu komputerowego obejmuj"cy:  

− diagnoz# wst#pn", 

− ustalenie przyczyn usterki, 

− usuni#cie usterki, 

− sprawdzenie poprawno$ci dzia ania systemu po usuni#ciu usterki. 

W projekcie uwzgl#dnij objawy wadliwej pracy systemu oraz informacje 

przekazane pracownikowi serwisu. 

Wykonaj czynno$ci zwi"zane z opracowanym projektem i sporz"d% 

dokumentacj# z ich realizacji. Potwierdzenie wykonania prac zwi"zanych 

z opracowaniem projektu udokumentuj wykonaniem zrzutów obrazów ekranu 

monitora. 

Projekt realizacji prac powinien zawiera : 

1. Tytu  pracy egzaminacyjnej zgodny z tre$ci" zadania. 

2. Za o!enia do projektu realizacji prac wynikaj"ce z tre$ci zadania i za "czników. 

3. List# przyczyn usterki systemu komputerowego. 

4. Wykaz dzia a& prowadz"cych do usuni#cia usterki systemu komputerowego. 

Dokumentacja z wykonania prac powinna zawiera : 

5. Wykaz i opis wykonanych czynno$ci prowadz"cych do usuni#cia usterki systemu 

komputerowego. Do ka!dej czynno$ci nale!y obowi"zkowo do "czy' 

wydrukowany zrzut obrazu z ekranu monitora (lub zrzuty obrazów z ekranu 

monitora) dokumentuj"cy wykonan" czynno$'. 

6. Wskazania i instrukcje dla u!ytkowników komputera. 
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Uwaga: 

- Potwierdzenie wykonania prac udokumentuj wykorzystuj"c zrzuty obrazów 

z ekranu monitora ilustruj"ce poszczególne etapy Twojej pracy. 

- Wykonane zrzuty obrazów ekranu monitora skopiuj do edytora MS Word po 

dwa na jednej stronie wydruku. Wydrukuj 2 zrzuty na stronie, ka!d" ze stron 

wydruku podpisz cyfrowo swoim numerem PESEL. Pami#taj o wykonaniu 

opisu zrzutów obrazu ekranu monitora (czego dotycz") oraz o ich czytelno$ci. 

- Dokument zawieraj"cy wykonane zrzuty obrazów ekranu monitora 

ilustruj"cych poszczególne etapy Twojej pracy zapisz jako „Zrzuty.doc” 

w folderze o nazwie odpowiadaj"cej Twojemu numerowi PESEL, w katalogu 

C:\. 

Do wykonania zadania mo!esz wykorzysta : 

- Za "cznik 1 – Informacje przekazane przez u!ytkowników komputera firmy 

handlowo-us ugowej METEOR pracownikowi serwisu, 

- Za "cznik 2 – Artyku y z oficjalnych portali: Microsoft TechNet, Pomoc 

techniczna Windows firmy Microsoft. 

- Skrócony opis rejestru Windows. 

- Zestaw komputerowy na stanowisku egzaminacyjnym. 

- Oprogramowanie zainstalowane na komputerze. 

- Oprogramowanie antywirusowe. 

- Instrukcj# obs ugi monitora wchodz"cego w sk ad zestawu. 

- Dokumentacj# techniczn" p yty g ównej. 

Do opracowania projektu realizacji prac przygotowano biurko do pisania, 

a do lokalizacji i usuni#cia usterki systemu komputerowego przygotowano 

stanowisko komputerowe z systemem operacyjnym i standardowymi narz#dziami. 

Komputer nie jest pod "czony do Internetu i sieci lokalnej.  

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. 
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Za"#cznik 1 

I. Informacje przekazane przez brygadzist$ firmy handlowo-us"ugowej METEOR 

pracownikowi serwisu komputerowego: 

1. Komputer powinien zosta' naprawiony i skonfigurowany w firmie handlowo-

us ugowej METEOR, bez zdejmowania obudowy jednostki centralnej oraz bez 

reinstalacji systemu operacyjnego. 

2. Na ka!dej stacji roboczej w firmie adres IP jest uzyskiwany automatycznie. 

3. Komputer nie jest na sta e pod "czony do Internetu. 

4. W chwili obecnej w zwi"zku z modernizacj" sieci komputerowej fizyczne 

po "czenie komputera z sieci" lokaln" i Internetem za pomoc" kabla Ethernet 

LAN nie jest mo!liwe. 

5. Jeden z pracowników ingerowa  w ustawienia systemu operacyjnego 

komputera: modyfikowa  rejestry oraz inne ustawienia. Jego dzia ania 

doprowadzi y do problemów z u!ytkowaniem tego komputera. 

6. Po w "czeniu zasilania komputer uruchamia si# poprawnie, ale po 

zalogowaniu si# ka!dego u!ytkownika ukazuje si# okno Notatnika.  

7. (aden z u!ytkowników nie mo!e zainstalowa  drukarki.  

8. (aden z u!ytkowników nie mo!e uruchomi  apletu Panelu sterowania: 

Dodaj lub usu% programy.  

9. (aden z u!ytkowników nie mo!e uruchomi  programu MS-Word. 

10. W folderze C:\DANE znajduj" si# trzy pliki utworzone w arkuszu 

kalkulacyjnym MS-EXCEL: SPRAWOZDANIE.XLS, FARBY.XLS, 

MATERIALY.XLS. Ka!dy u!ytkownik ma pe ny dost#p do tych plików, co 

powoduje, !e organizacja pracy w firmie jest nieprawid owa. 

11. W systemie istniej" dwa konta nale!"ce do grupy Administratorzy. 

12. Konto o nazwie Administrator, chronione has em qwerty, nale!y do grupy 

Administratorzy. 

13. Konto o nazwie brygadzista, chronione has em brygadzista, nale!y do grupy 

Administratorzy. 

14. Pracownicy: malarz i hydraulik maj" w systemie konta o ograniczonych 

uprawnieniach. Konto o nazwie malarz, chronione has em malarz, oraz konto 

o nazwie hydraulik, chronione has em hydraulik. 

15. Oprogramowanie antywirusowe nie zosta o zainstalowane. 

16. Aktualizacja systemu zosta a zaktualizowana. 

17. Komputer jest wolny od wirusów. 
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18. Pracownik serwisu ma dost#p do konta Administrator. 

19. Wszystkie programy, dane i dokumenty musz" zosta' zachowane. 

II. U!ytkownicy komputera (brygadzista, malarz, hydraulik): w firmie handlowo-

us"ugowej METEOR  

1. Nie chc#, aby podczas logowania ukazywa o si# okno Notatnika. 

2. Chc# mie' mo!liwo$' w przysz o$ci: 

− instalowania nowej drukarki, 

− instalowania i usuwania programów, 

− uruchamiania programu MS-Word. 

3. Oczekuj# od pracownika serwisu wykonania nast#puj"cych czynno$ci: 

− sprawdzenia, czy mo!na si# zalogowa' do ka!dego konta, 

− zastosowania silnych hase", 

− przeniesienia pliku SPRAWOZDANIE.XLS w takie miejsce na dysku C:, 

aby by y one dost$pne wy"#cznie dla brygadzisty, 

− przeniesienia pliku FARBY.XLS w takie miejsce na dysku C:, aby by y one 

dost$pne tylko dla malarza i brygadzisty, 

− przeniesienia pliku MATERIALY.XLS w takie miejsce na dysku C:, aby by y 

one dost#pne tylko dla hydraulika i brygadzisty, 

− wszystkie programy, dane i dokumenty musz" zosta' zachowane. 
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Za"#cznik 2 

Uwaga:  

• przed dokonywaniem zmian w Rejestrze pami#taj o konieczno$ci utworzenia kopii 

zapasowej Rejestru Windows,  

• ten artyku  zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. 

 
&ród"a artyku"ów: Pomoc techniczna Windows, Microsoft TechNet 
(http://support.microsoft.com/, http://technet2.microsoft.com/) 
 

I. Definicja kluczy Run w Rejestrze 

W Rejestrze znajduj" si# nast#puj"ce klucze typu Run, które powoduj" 

automatyczne uruchamianie programów: 

1. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run  

2. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run  

3. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce  

4. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce  

 

Klucze 1.- 4. s" uruchamiane za ka!dym razem, kiedy loguje si# nowy u!ytkownik.  
 

II. Usuwanie zaplanowanego zadania 

Aby usun#  zaplanowane zadanie: 

1. Otwórz Harmonogram zada%. 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie, które chcesz usun"', a nast#pnie 

kliknij polecenie Usu%. 

 

III. Uwagi  

− t# procedur# mo!e wykona' tylko u!ytkownik komputera lokalnego nale!"cy 

do grupy Administratorzy, Operatorzy kopii zapasowych lub Operatorzy 

serwerów albo maj"cy delegowane odpowiednie uprawnienia, 

− aby otworzy' Harmonogram zada&, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie 

Panel sterowania, a nast#pnie kliknij dwukrotnie ikon# Zaplanowane zadania, 

− zaplanowane zadanie mo!na te! usun"', zaznaczaj"c je w okienku 

szczegó ów, a nast#pnie klikaj"c polecenie Usu& w menu Plik, 

− usuni#cie zaplanowanego zadania oznacza tylko usuni#cie pliku .job 

z harmonogramu. Plik programu uruchamiany przez zadanie nie jest 

usuwany z dysku twardego. 

 


