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Numer PESEL zdaj cego* Numer 
stanowiska 

Kod egzaminatora       

Zmiana  

Data egzaminu         

Dzie  Miesi c Rok 

Nazwa kwalifikacji: Monta  i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze  peryferyjnych 
Oznaczenie arkusza: E.12-01-14.01 
Oznaczenie kwalifikacji: E.12 
Numer zadania: 01 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Wype nia egzaminator 
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 Elementy podlegaj ce ocenie/kryteria oceny 

Egzaminator wpisuje T, 
je eli zdaj cy spe ni  

kryterium albo N, je eli 
nie spe ni  

Rezultat 1: po redni: monta  karty graficznej  

Uwaga: Po informacji od przewodnicz cego ZNCP o gotowo ci zdaj cego do zamontowania karty graficznej nale y oceni  poprawno  przebiegu procesu 
monta u. Cz  czynno ci podlegaj cych ocenie zosta a przeniesiona do punktu „przestrzeganie przepisów BHP i zasad post powania w a ciwych dla kwalifikacji”  

1 Zamontowana poprawnie karta graficzna (prawid owo osadzona w gnie dzie oraz zosta  u yty wkr t mocuj cy kart  z obudow  
komputera – o ile jest wymagany)       

2 Pod czenie kabli do karty graficznej przebiega o w sposób, który nie sprzyja  uszkodzeniom z czy       

Rezultat 2: uzasadnienie wyboru karty graficznej, nazwa i cz stotliwo  pracy procesora oraz jego numer ID  

1 Zapisano parametry karty graficznej, minimum: model, producent, rodzaj z cza       

2 Okre lono rodzaj sprz towego wsparcia realizacji funkcji graficznych przez kart : DirectX 9, DirectX 10, DirectX 11 lub OpenGL       

3 

Poprawnie wybrano programy benchmarkowe do testowania kart przy czym w systemach Windows dla karty obs uguj cej 
DirectX 9 - 3DMark06; dla karty obs uguj cej DirectX 10 - 3DMark Vantage, dla karty obs uguj cej DirectX 11 - 3DMark 11;  
w systemie Linux program testuj cy wydajno  karty obs uguj cej OpenGL np. Unigine Heaven Benchmark, glmark2 lub inny 
podobny 

      

4 Wyboru karty dokonano poprawnie interpretuj c otrzymane wyniki dla okre lonej rozdzielczo ci ekranu i po odpowiednim 
przeliczeniu punktów w zale no ci od wykorzystanych programów       

5 Zapisano nazw , cz stotliwo  pracy procesora oraz jego numer ID       

Rezultat 3: instalacja pakietu biurowego i programu antywirusowego oraz ich nazwy i wersje  

1 Zainstalowany pakiet biurowy       

2 Zapisana nazwa pakietu biurowego i numer wersji s  zgodne ze stanem faktycznym       

3 Zainstalowany program antywirusowy       

4 Zapisana nazwa programu antywirusowego i numer wersji s  zgodne ze stanem faktycznym       
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Rezultat 4: tworzenie i zabezpieczanie kont u ytkowników   

1 Utworzono konto u ytkownika z loginem egzamin       

2 Utworzone konto u ytkownika z loginem egzamin zabezpieczono silnym has em (ma co najmniej osiem znaków, nie zawiera ca ego 
wyrazu i zawiera znaki z ka dej z czterech kategorii – ma e i wielkie litery, cyfry, znaki specjalne)       

3 Zabezpieczone konto zo loginem serwis silnym has em (ma co najmniej osiem znaków, nie zawiera ca ego wyrazu i zawiera znaki  
z ka dej z czterech kategorii – ma e i wielkie litery, cyfry, znaki specjalne)       

Rezultat 5: sporz dzenie kosztorysu wykonanych prac 

1 Kosztorys wykonany w arkuszu kalkulacyjnym w postaci pliku o nazwie kosztorys.* zapisany na pulpicie u ytkownika egzamin 
posiada 3 kolumny: Lp., Nazwa us ugi, Warto  us ugi (z ) (brutto)       

2 Kosztorys zawiera us ugi: instalacja programu antywirusowego, instalacja pakietu biurowego.       

3 Kosztorys zawiera us ug ; konfiguracja komputera wed ug potrzeb u ytkownika       

4 Kosztorys zawiera us ug : Instalacja sterowników i oprogramowania urz dze  zewn trznych       

5 Kosztorys zawiera us ug : analiza wydajno ci komputera dla dwóch ró nych wariantów jednego podzespo u       

6 Kosztorys zawiera us ug : monta  podzespo ów komputera – karty graficznej       

7 Sumowanie w kolumnie Warto  us ugi (z ) (brutto) odbywa si  w kosztorysie automatycznie, a uzyskany wynik jest zgodny ze 
stanem faktycznym       

Przebieg 1: wykonanie testu kart graficznych  

1 U ywanie opaski elektrostatycznej podczas demonta u i monta u karty graficznej       

2 Pod czenie zasilania nast pi o dopiero po za o eniu obudowy komputera       

3 Stosowanie prawid owych narz dzi do monta u karty graficznej i obudowy komputera       

Egzaminator  ..........................................................................................................................    .......................................................................... 
imi  i nazwisko data i czytelny podpis 
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