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1. WSTĘP
Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.):
• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu
• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej

i części praktycznej egzaminu.
Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia
w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych.
Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części
pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego
rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatorywyposazenie-osrodkow/informatory).
Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

4

2. INFORMACJE O ZAWODZIE
2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
W zawodzie technik elektromobilności wyodrębniono dwie kwalifikacje:

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

ELE.02

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

INF.03.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektromobilności powinien być przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych:
w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:
2.1.1. wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
2.1.2. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
2.1.3. wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
-

w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
programowania aplikacji internetowych,
tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik elektromobilności jest realizowane w 4-letnim technikum na
podbudowie gimnazjum oraz 5-letnim technikum na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
Kwalifikacja ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń
elektrycznych
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 ELE.02.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
3) stosuje środki ochrony indywidualnej na stanowisku pracy
wykonywania zadań zawodowych
zgodnie z przeznaczeniem
Przykładowe zadanie
Którą czynność należy wykonać w pierwszej kolejności podczas uziemiania przenośnym uziemiaczem do linii napowietrznych
niskiego napięcia takim jak przedstawiony na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Dokręcić zacisk uziemiacza do uziomu.
Wbić sondę uziemiającą w ziemię na głębokość 1 m.
Sprawdzić brak napięcia w uziemianych przewodach.
Założyć zaciski fazowe na przewody zapewniając styk.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia
2) ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy
zdrowotnego
objawów obserwowanych u poszkodowanego
Przykładowe zadanie
Jak należy postępować z osobą, która po porażeniu prądem elektrycznym jest przytomna i dobrze się czuje?
A.
B.
C.
D.

Należy jak najszybciej zawieźć ją do lekarza.
Należy zabronić jej wykonywania dalszej pracy w tym dniu.
Można podać jej środki przeciwbólowe w razie pojawienia się bólu.
Pozwolić jej chwilę odpocząć przed przystąpieniem do dalszej pracy.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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3.1.2 ELE.02.2 Podstawy elektrotechniki
Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.2. Podstawy elektrotechniki
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia pojęcia związane z prądem i napięciem
1) wyznacza rezystancję, pojemność oraz indukcyjność
elektrycznym
zastępczą elementów
Przykładowe zadanie
W oprawie oświetleniowej należy wymienić uszkodzony kondensator o parametrach 9 µF / 230 VAC / 50 Hz. Dobierz parametry
kondensatorów spośród dostępnych i określ sposób ich połączenia, w celu wymiany uszkodzonego.
A.
B.
C.
D.

18 µF i połączyć szeregowo.
4,5 µF i połączyć szeregowo.
18 µF i połączyć równolegle.
4,5 µF i połączyć równolegle.

Dostępne kondensatory (po 2 szt.):
10 µF / 100 VAC / 50 Hz
18 µF / 100 VAC / 50 Hz
2,0 µF / 230 VAC / 50 Hz
4,0 µF / 230 VAC / 50 Hz
4,5 µF / 230 VAC / 50 Hz

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.2. Podstawy elektrotechniki
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia pojęcia związane z prądem i napięciem
5) wyznacza parametry w obwodach nierozgałęzionych
elektrycznym
i rozgałęzionych trójfazowego prądu sinusoidalnego
Przykładowe zadanie
Jaką moc pobiera trójfazowy grzejnik rezystancyjny, którego schemat połączeń przedstawiono na rysunku, jeżeli wartość
napięcia fazowego w sieci wynosi 230 V?
A.
1 150 W
B.
3 450 W
C. √3 ⋅ 1 150 W
D. √3 ⋅ 3 450 W
Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.2. Podstawy elektrotechniki
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) opisuje elementy elektroniki

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) określa funkcje układów elektronicznych przedstawionych
na schematach

Przykładowe zadanie
Na rysunku przedstawiono schemat żarówki zasilanej ze sterownika prądu przemiennego. Przy jakim kącie wysterowania
tyrystorów żarówka będzie świecić najjaśniej?
A. 0°
B. 45°
C. 60°
D. 90°

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.2. Podstawy elektrotechniki
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) dobiera metody pomiaru wielkości elektrycznych
2) wykonuje pomiary parametrów wielkości elektrycznych
w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
Przykładowe zadanie
W jaki sposób należy włączyć do układu pomiarowego obwód prądowy i obwód napięciowy elektronicznego jednofazowego
licznika energii elektrycznej?
A.
B.
C.
D.

Obwód prądowy i obwód napięciowy szeregowo.
Obwód prądowy i obwód napięciowy równolegle.
Obwód prądowy szeregowo a obwód napięciowy równolegle.
Obwód prądowy równolegle a obwód napięciowy szeregowo.

Odpowiedź prawidłowa: C.
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Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.2. Podstawy elektrotechniki
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) dobiera metody pomiaru wielkości elektrycznych
3) wyznacza wartości wielkości elektrycznych w obwodach
w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
elektrycznych i elektronicznych
Przykładowe zadanie
Ile wynosi wartość mocy biernej w symetrycznym układzie trójfazowym przedstawionym na rysunku, jeżeli watomierz
wskazuje 100 W?
A.
B.
C.
D.

100 var
173 var
300 var
519 var

Odpowiedź prawidłowa: B.

3.1.3 ELE.02.3 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.3. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia rodzaje instalacji elektrycznych
5) dobiera osprzęt przeznaczony do stosowania w instalacjach
natynkowych
Przykładowe zadanie
Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu w oprawie oświetleniowej II klasy ochronności pracującej w sieci TN-S powinna
być realizowana przez
A.
B.
C.
D.

zastosowanie podwójnej izolacji.
zasilanie z transformatora separacyjnego.
połączenie obudowy z przewodem ochronnym sieci.
zastosowanie napięcia zasilającego o obniżonej wartości.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.3. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) stosuje zasady ochrony przeciwporażeniowej
1) rozróżnia i opisuje układy sieciowe: TN, TT i IT
Przykładowe zadanie
W którym układzie sieciowym instalację trójfazową można wykonać przewodem trójżyłowym?
A.
B.
C.
D.

IT
TN-S
TN-C
TN-C-S

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.3. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) dobiera przewody i kable elektroenergetyczne do
1) rozróżnia przewody i kable elektroenergetyczne
określonych zadań
Przykładowe zadanie
Na którym rysunku przedstawiono kabel elektroenergetyczny stosowany do wykonywania przyłączy napowietrznych budynków
mieszkalnych?

A.

B.

C.

Odpowiedź prawidłowa: C.

10

D.

Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.3. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe
1) rozróżnia różne źródła światła
Przykładowe zadanie
Do którego typu źródeł światła zalicza się lampę przedstawioną na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Żarowych.
Rtęciowych.
Indukcyjnych.
Elektroluminescencyjnych.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.3. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe
4) wskazuje obszary zastosowań opraw oświetleniowych
Przykładowe zadanie
Którą z przedstawionych na rysunkach opraw oświetleniowych należy zamontować w pralni chemicznej?

A.

B.

C.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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D.

Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.3. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) sporządza schematy instalacji elektrycznych
1) rozpoznaje symbole stosowane na schematch ideowych,
blokowych i montażowych instalacji elektrycznych
Przykładowe zadanie
Którym symbolem graficznym oznacza się instalację prowadzoną na drabinkach kablowych?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.3. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) wykonuje instalacje elektryczne zgodnie z dokumentacją
1) dobiera narzędzia do wykonywania montażu i demontażu
instalacji elektrycznych
Przykładowe zadanie
Które z przedstawionych narzędzi należy użyć do ściągania powłoki przewodów wielożyłowych?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.3. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) rozpoznaje uszkodzenia elektryczne i mechaniczne
1) dobiera narzędzia do konserwacji instalacji elektrycznych
występujące w instalacjach elektrycznych na podstawie
objawów
Przykładowe zadanie
Przyrządy przedstawione na rysunku służą do
A.
B.
C.
D.

pomiaru parametrów oświetlenia.
pomiaru prędkości obrotowej wału silnika.
lokalizacji przewodów w instalacji elektrycznej.
bezdotykowego pomiaru rezystancji przewodów.

Odpowiedź prawidłowa: C.
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Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.3. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych
7) rozpoznaje uszkodzenia elektryczne i mechaniczne
występujące w instalacjach elektrycznych na podstawie
objawów
Przykładowe zadanie

Na filmie przedstawiono badanie parametrów wyłącznika różnicowoprądowego o prądzie różnicowym ∆I = 30 mA,
przeprowadzone miernikiem MPI-530. Przyczyną pojawienia się ostrzeżenia „!” jest
A.
B.
C.
D.

uszkodzenie przyrządu pomiarowego.
wybór niewłaściwego zakresu pomiarowego.
uszkodzenie badanego wyłącznika różnicowoprądowego.
nieprawidłowe podłączenie przyrządu pomiarowego do instalacji.

Odpowiedź prawidłowa: B.

3.1.4 ELE.02.4 Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.4. Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje maszyny elektryczne
1) klasyfikuje maszyny elektryczne
Przykładowe zadanie
Który z wymienionych silników charakteryzuje się możliwością sterowania obrotem wirnika o zadany kąt?
A.
B.
C.
D.

Krokowy.
Repulsyjny.
Histerezowy.
Reduktorowy.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.4. Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje maszyny elektryczne
3) rozpoznaje elementy i podzespoły maszyn elektrycznych
Przykładowe zadanie
Na którym rysunku przedstawiono łożysko toczne przeznaczone do zamontowania na wale remontowanego silnika indukcyjnego
klatkowego o mocy 7,5 kW?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.4. Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje maszyny elektryczne
7) wyznacza parametry techniczne maszyn elektrycznych
Przykładowe zadanie
Z którego wzoru należy skorzystać obliczając wartość znamionowego natężenia prądu jednofazowego silnika prądu przemiennego?

Pn
Un
Pn
B. In =
U n  n
Pn
C. In =
U n   n  cos  n
A. In =

D. In =

Pn
3  U n  n  cos n

Odpowiedź prawidłowa: C.
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Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.4. Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje urządzenia elektryczne
4) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych
w urządzeniach elektrycznych
Przykładowe zadanie
W jaki sposób będzie sterowane urządzenie elektryczne za pomocą przekaźnika czasowego, którego przebiegi czasowe
przedstawiono na rysunku, jeżeli nastawiono funkcję B?
A.
B.
C.
D.

Załączane z opóźnieniem.
Wyłączane z opóźnieniem.
Załączane z opóźnieniem – cyklicznie.
Wyłączane z opóźnieniem – cyklicznie.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.4. Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) montuje maszyny elektryczne
1) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn
elektrycznych
Przykładowe zadanie
Do których zacisków należy podłączyć kondensator rozruchowy w silniku indukcyjnym jednofazowym, którego schemat
przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

X2, R1
X2, R2
X2, U1
X2, U2

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.4. Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) wykonuje prace konserwacyjne maszyn i urządzeń
8) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń
elektrycznych zgodnie z dokumentacją
elektrycznych
Przykładowe zadanie
Na podstawie przedstawionego schematu, przy wyłączonych łącznikach, można wykonać pomiar
A.
B.
C.
D.

stanu izolacji przewodów.
stanu izolacji uzwojeń silnika.
asymetrii napięcia zasilającego.
skuteczności samoczynnego wyłączenia napięcia.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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3.1.5 ELE.02.5 Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.5. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku
2) przekazuje w języku polskim informacje sformułowane
obcym nowożytnym w typowych sytuacjach związanych
w języku obcym nowożytnym
z wykonywaniem czynności zawodowych
Przykładowe zadanie
During another attempt to switch on the device shown in the picture, it switches itself off automatically after about 40 seconds.
Give the most probable cause for the device to function.
Während der erneuten Probe der Schaltung des auf dem Bild dargestellten Gerätes folgt nach etwa 40 Sekunden seine
automatische Abschaltung. Finde die höchstwahrscheinliche Ursache dieser Situation.

A.
B.
C.
D.

Przeciążenie w obwodzie.
Zwarcie przewodów L i N.
Zwarcie przewodów L i PE.
Upływ prądu do uziemienia.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.5. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku
obcym nowożytnym w typowych sytuacjach związanych
z wykonywaniem czynności zawodowych
Przykładowe zadanie
Który element rozdzielnicy przedstawiono na rysunku?

A.
B.
C.
D.

Time relay.
Phase decay sensor.
Temperature controller.
Three-phase signal lamp.

A.
B.
C.
D.

Zeitrelais.
Phasenausfall sensor.
Temperaturregler.
Dreiphasen Signallampe.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje
sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym
nowożytnym

Odpowiedź prawidłowa: D.

3.1.6 ELE.02.6 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) planuje wykonanie zadania
1) omawia czynności realizowane w ramach czasu pracy
Przykładowe zadanie
Przed dopuszczeniem do pracy kierujący zespołem pracowników powinien bezwzględnie omówić:
A. zakres prac do wykonania, sposób przygotowania strefy pracy, występujące zagrożenia w strefie pracy i jej
bezpośrednim sąsiedztwie, warunki i metody bezpiecznego wykonania pracy.
B. otrzymane polecenie pracy, zakres prac do wykonania, występujące zagrożenia w strefie pracy i jej bezpośrednim
sąsiedztwie, warunki i metody bezpiecznej likwidacji strefy pracy.
C. występujące zagrożenia w strefie pracy i jej bezpośrednim sąsiedztwie, konsekwencje niewłaściwego wykonania
czynności zawodowych na stanowisku pracy.
D. zakres prac do wykonania, sposób przygotowania strefy pracy, czas na wykonanie pracy, warunki i metody bezpiecznego
wykonania pracy.
Odpowiedź prawidłowa: A.
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Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
9) współpracuje w zespole

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) przestrzega podziału ról, zadań i odpowiedzialności
w zespole

Przykładowe zadanie
Które z wymienionych zadań nie należy do obowiązków członka zespołu pracowników?
A.
B.
C.
D.

Wykonywanie pracy zgodnie z instrukcją oraz poleceniami i wskazówkami kierującego zespołem.
Wydawanie poleceń innym członkom zespołu w sytuacji, gdy nie ma kontaktu z kierującym zespołem.
Stosowanie narzędzi, sprzętu i wyposażenia osobistego wymaganego przy wykonywaniu danego rodzaju pracy.
Powiadomienie kierującego zespołem o konieczności przerwania pracy w przypadku braku możliwości jej wykonania
zgodnie z wymogami instrukcji pracy lub pojawieniem się nieprzewidzianego zagrożenia.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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3.2

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji ELE.02 jest przeprowadzana według modelu w i trwa 180 minut.
Na ścianie montażowej zamontuj elementy instalacji elektrycznej prowadzonej w listwach elektroinstalacyjnych, zgodnie
z Rysunkiem 1. Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej.
Uzupełnij schemat montażowy instalacji elektrycznej oraz oznacz literami kolory izolacji narysowanych przewodów wykorzystując
Rysunek 2. Schemat ideowy instalacji elektrycznej.
Połączenie puszki zasilającej z rozdzielnicą wykonaj przewodem YDYżo 3×2,5 mm2. Połączenia w rozdzielnicy wykonaj przewodami
LgY 2,5 mm2. Połączenia obwodu oprawy oświetleniowej wykonaj przewodem DY 1,5 mm2, a gniazda wtyczkowego przewodami
DY 2,5 mm2. Podłącz lampki kontrolne sygnalizujące załączenie napięcia zasilającego poszczególnych obwodów.
Na płycie montażowej zmontuj elementy układu zasilania i sterowania silnikiem indukcyjnym jednofazowym zgodnie
z Rysunkiem 3. Rozmieszczenie urządzeń na płycie montażowej.
Wykonaj połączenia elektryczne zgodnie ze schematem przedstawionym na Rysunku 4. Schemat układu zasilania i sterowania
silnikiem indukcyjnym jednofazowym.
Układ podłącz do gniazda zmontowanej przez siebie instalacji elektrycznej za pomocą przewodu OWYżo 3×2,5 mm2. Połączenia
w obwodzie głównym wykonaj przewodem LgY 2,5 mm2, a połączenie z silnikiem przewodem OWYżo 3×2,5 mm2. Połączenia
w obwodzie sterowania wykonaj przewodami LgY 1,5 mm2. Na podstawie parametrów silnika ustaw wartość prądu zadziałania
wyłącznika silnikowego.
Na odizolowanych końcach przewodów z żyłami wielodrutowymi zaciśnij końcówki tulejkowe.
Po wykonaniu prac wypełnij Kartę oceny instalacji elektrycznej oraz układu zasilania i sterowania silnikiem jednofazowym.
UWAGA!
Zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do sprawdzenia działania instalacji elektrycznej oraz układu zasilania i sterowania silnika.
Po uzyskaniu zgody załącz napięcie zasilające i sprawdź poprawność działania.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy, wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt.
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Rysunek 1. Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej

Rysunek 2. Schemat ideowy instalacji elektrycznej
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Rysunek 3. Rozmieszczenie urządzeń na płycie montażowej

Q1 - wyłącznik nadprądowy S301 B6
Q2 - wyłącznik silnikowy
K - stycznik
S0 - przycisk rozwierny
S1 - przycisk zwierny
ZS - złączka szynowa
M - silnik indukcyjny jednofazowy

Rysunek 4. Schemat układu zasilania i sterowania silnikiem indukcyjnym jednofazowym
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:
 elementy instalacji elektrycznej rozmieszczone na ścianie montażowej, elementy układu zasilania i sterowania silnika
rozmieszczone na płycie montażowej,
 połączenia elektryczne instalacji i układu,
 instalacja elektryczna,
 układ zasilania i sterowania silnikiem jednofazowym,
 schemat montażowy instalacji elektrycznej,
 karta oceny instalacji elektrycznej oraz układu zasilania i sterowania silnikiem jednofazowym
oraz
 przebieg wykonania instalacji elektrycznej na ścianie montażowej,
 przebieg wykonania układu zasilania i sterowania silnikiem jednofazowym na płycie montażowej.
Schemat montażowy instalacji elektrycznej (do uzupełnienia)
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Karta oceny instalacji elektrycznej oraz układu zasilania i sterowania silnikiem jednofazowym

Lp.

Oceniany element instalacji elektrycznej oraz układu zasilania i sterowania silnikiem
jednofazowym

Zaznacz znak X
w odpowiedniej
kolumnie
TAK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lp.

9.

Lp.
10.

NIE

Po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego oraz wciśnięciu przycisku TEST wyłącznik
wyłącza się
Po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego oraz wyłącznika instalacyjnego nadprądowego
10 a w obwodzie oświetlenia nie ma zwarcia, lampka kontrolna H2 świeci
Po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego oraz wyłącznika instalacyjnego nadprądowego
16 a w obwodzie gniazda wtyczkowego nie ma zwarcia, lampka kontrolna H1 świeci
Naciśnięcie klawisza łącznika powoduje załączenie/wyłączenie oprawy oświetleniowej
Po załączeniu wyłącznika silnikowego oraz wyłącznika instalacyjnego nadprądowego 6 a
w układzie nie ma zwarcia
Naciśnięcie przycisku S1 powoduje uruchomienie silnika, naciśnięcie przycisku S0 powoduje
wyłączenie silnika
Ręczne wyłączenie wyłącznika silnikowego (przy uruchomionym silniku) powoduje wyłączenie
silnika oraz stycznika
Instalacja działa prawidłowo oraz układ zasilania i sterowania silnika jednofazowego działa
prawidłowo

Stan ciągłości połączeń przewodu ochronnego

Pomiar rezystancji
na odcinku między

Wartość /
Jednostka
miary

Wniosek:
zapisz
ciągłość lub
przerwa

listwą PE w rozdzielnicy a zaciskiem ochronnym gniazda
wtyczkowego
listwą PE w rozdzielnicy a zaciskiem PE oprawy oświetleniowej
zaciskiem PE wtyczki a zaciskiem PE silnika
Kierunek obrotów silnika indukcyjnego jednofazowego

Wał silnika obraca się w
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Zapisz
lewo lub prawo

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
5) identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz
mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań
zawodowych
6) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska występujących w zawodzie
Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.2. Podstawy elektrotechniki
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
4) dobiera metody pomiaru wielkości elektrycznych
w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych

5) posługuje się schematami elektrycznymi

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) przestrzega zasad przeciwdziałania zagrożeniom
istniejącym na stanowisku pracy
4) przeciwdziała zagrożeniom istniejącym na zajmowanym
stanowisku pracy
4) obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy
zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) dobiera przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych
w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
2) wykonuje pomiary parametrów wielkości elektrycznych
w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
1) rozróżnia symbole elementów elektrycznych
i elektronicznych
3) rozpoznaje symbole przyrządów pomiarowych stosowanych
w elektrotechnice
5) wykonuje rysunek techniczny montażowy i wykonawczy

Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.3. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia rodzaje instalacji elektrycznych
5) dobiera osprzęt przeznaczony do stosowania w instalacjach
natynkowych
6) rozróżnia aparaty i urządzenia stosowane w instalacjach
elektrycznych
3) dobiera przewody i kable elektroenergetyczne
1) rozróżnia przewody i kable elektroenergetyczne
do określonych zadań
2) rozpoznaje oznaczenia przewodów i kabli
elektroenergetycznych
4) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe
2) rozróżnia rodzaje opraw oświetleniowych wewnętrznych
i zewnętrznych
5) sporządza schematy instalacji elektrycznych
1) rozpoznaje symbole stosowane na schematach ideowych,
blokowych i montażowych instalacji elektrycznych
2) stosuje zasady sporządzania schematów ideowych
i montażowych instalacji elektrycznych
3) sporządza schematy montażowe instalacji elektrycznych
6) wykonuje instalacje elektryczne zgodnie z dokumentacją
1) dobiera narzędzia do wykonywania montażu i demontażu
instalacji elektrycznych
2) trasuje przebiegi przewodów i rozmieszczenie osprzętu
instalacyjnego na podstawie dokumentacji
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3) wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi
na podstawie dokumentacji
4) sprawdza poprawność działania instalacji elektrycznej
i środków ochrony przeciwporażeniowej po wykonaniu
montażu
Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.4. Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje maszyny elektryczne
5) rozpoznaje parametry techniczne maszyn elektrycznych
7) wyznacza parametry techniczne maszyn elektrycznych
2) charakteryzuje urządzenia elektryczne
3) rozpoznaje elementy i podzespoły urządzeń elektrycznych
5) rozpoznaje parametry techniczne urządzeń elektrycznych
3) montuje maszyny elektryczne
2) dobiera narzędzia do montażu maszyn elektrycznych
3) wykonuje montaż podzespołów maszyn elektrycznych
4) sprawdza poprawność wykonania montażu maszyn
elektrycznych
4) montuje urządzenia elektryczne
2) dobiera narzędzia do montażu urządzeń elektrycznych
3) wykonuje montaż podzespołów urządzeń elektrycznych
4) sprawdza poprawność wykonania montażu urządzeń
elektrycznych
5) charakteryzuje układy zasilania i zabezpieczeń, sterowania 1) rozróżnia układy zasilania i zabezpieczeń maszyn
i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych
i urządzeń elektrycznych
2) rozróżnia układy sterowania i regulacji maszyn i urządzeń
elektrycznych
6) montuje układy zasilania, zabezpieczeń, sterowania
1) dobiera narzędzia do montażu układów zasilania
i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych
i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych
2) montuje układy zasilania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń
elektrycznych
3) dobiera narzędzia do montażu układów sterowania
i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych
4) montuje układy sterowania i regulacji maszyn i urządzeń
elektrycznych
5) sprawdza zgodność wykonanych prac montażowych
z dokumentacją techniczną
7) uruchamia maszyny i urządzenia elektryczne
1) uruchamia maszyny elektryczne na podstawie dokumentacji
technicznej
2) sprawdza działanie maszyn elektrycznych po uruchomieniu
3) uruchamia urządzenia elektryczne na podstawie
dokumentacji technicznej
4) sprawdza działanie urządzeń elektrycznych
po uruchomieniu
8) wykonuje prace konserwacyjne maszyn i urządzeń
8) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń
elektrycznych zgodnie z dokumentacją
elektrycznych
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Jednostka efektów kształcenia:
ELE.02.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
2) planuje wykonanie zadania

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) określa czas realizacji zadań
3) realizuje działania w wyznaczonym czasie
4) monitoruje realizację zaplanowanych działań
5) dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań
6) dokonuje samooceny wykonanej pracy

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn
i urządzeń elektrycznych mogą dotyczyć, np.:
 wykonania różnych typów instalacji elektrycznych z wykorzystaniem elementów instalacji inteligentnej,
 pomiaru parametrów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 sprawdzania parametrów instalacji i jej zabezpieczeń zgodnie z instrukcją oraz sprawdzania działania środków ochrony
przeciwporażeniowej,
 sporządzania schematu montażowego instalacji na podstawie schematu ideowego oraz wykonania określonego fragmentu tej
instalacji,
 wykrywania rodzaju i miejsca uszkodzenia w instalacji elektrycznej, wymiany uszkodzonych elementów oraz sprawdzenia
działania instalacji po montażu,
 naprawy różnych rodzajów silników elektrycznych, prądnic, transformatorów, itp. oraz ich sprawdzenia po naprawie,
 montażu i sprawdzenia układów wykorzystywanych do sterowania i zabezpieczania maszyn i urządzeń elektrycznych,
 montażu układów zasilania, sterowania i regulacji maszynami i urządzeniami elektrycznymi,
 uruchomienia maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu.
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Kwalifikacja. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz
bazami danych

3.3

Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu

3.3.1 INF.03.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) stosuje środki techniczne i ochrony zbiorowej podczas
wykonywania zadań zawodowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) identyfikuje wymagania w zakresie oświetlenia, temperatury
i mikroklimatu pomieszczeń biurowych

Przykładowe zadanie 1.
Według normy PN-EN 12464, minimalna wartość natężenia światła na stanowisku z komputerem wynosi
A.
B.
C.
D.

300 lx
500 lx
700 lx
1000 lx

Odpowiedź prawidłowa: B

3.3.2 INF.03.2 Podstawy informatyki
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.2. Podstawy informatyki
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) stosuje zalecenia dotyczące ułatwień dostępności serwisów
internetowych dla osób niepełnosprawnych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) wymienia wymagania dotyczące poziomu dostępności według
wytycznych WCAG 2.0

Przykładowe zadanie 2.
Zalecenia dotyczące ułatwień dostępności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych są zawarte w
A.
B.
C.
D.

standardach IEEE.
dokumentach RFC.
wytycznych WCAG.
rekomendacjach W3C.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.2. Podstawy informatyki
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) stosuje zasady cyberbezpieczeństwa

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia rodzaje szkodliwego oprogramowania

Przykładowe zadanie 3.
Atak siłowy na witrynę internetową, polegający na ciągłym wprowadzaniu każdej możliwej kombinacji znaków do pola edycyjnego
użytkownika i hasła, nosi nazwę
A.
B.
C.
D.

dDoS
phishing
brute-force
PHP injection

Odpowiedź prawidłowa: C

3.3.3 INF.03.3 Projektowanie stron internetowych
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników (HTML
− HyperText Markup Language)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) korzysta ze standardów dokumentów hipertekstowych

Przykładowe zadanie 4.
W języku HTML 5 do definiowania elementów grafiki wektorowej służy znacznik
A.
B.
C.
D.

<svg>
<img>
<source>
<picture>

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników (HTML
− HyperText Markup Language)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) stosuje znaczniki języka HTML

Przykładowe zadanie 5.
Który znacznik w HTML definiuje akapit?
A.
B.
C.
D.

<a>
<p>
<h1>
<div>

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników (HTML
− HyperText Markup Language)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) wykonuje formularze na stronie internetowej

Przykładowe zadanie 6.
Aby zdefiniować przedstawione na obrazie pola jednokrotnego wyboru, należy zapisać:

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) stosuje kaskadowe arkusze stylów do tworzenia
responsywnych stron internetowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) rozróżnia selektory elementów, atrybutów, specjalne,
pseudoklas i pseudoelementów

Przykładowe zadanie 7.
Selektor uniwersalny w CSS to
A.
B.
C.
D.

*
html
body
section

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) stosuje kaskadowe arkusze stylów do tworzenia
responsywnych stron internetowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) stosuje selektory CSS, ich własności i wartości

Przykładowe zadanie 8.
Której właściwości CSS należy użyć, aby pogrubić czcionkę na stronie internetowej?
A.
B.
C.
D.

font-size
font-style
font-weight
font-variant

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) stosuje kaskadowe arkusze stylów do tworzenia
responsywnych stron internetowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) stosuje selektory CSS, ich własności i wartości

Przykładowe zadanie 9.
W CSS wartością atrybutu vertical-align jest
A.
B.
C.
D.

left
none
center
bottom

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) stosuje kaskadowe arkusze stylów do tworzenia
responsywnych stron internetowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) stosuje selektory CSS, ich własności i wartości

Przykładowe zadanie 10.
<p title="jest dobrze">Piękna dziś pogoda</p>
Którego stylu CSS należy użyć, aby wyświetlić zawartość akapitu: „Piękna dziś pogoda” w kolorze czerwonym?
A.
B.
C.
D.

p
p
p
p

> title {color: red;}
[title="jest"] {color: red;}
[title~="jest"] {color: red;}
[title="pogoda"] {color: red;}

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) stosuje kaskadowe arkusze stylów do tworzenia
responsywnych stron internetowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) projektuje wygląd strony internetowej przy wykorzystaniu
języka CSS

Przykładowe zadanie 11.
div.tresc {
width: 500px;
height: 600px;
padding: 30px 10px 30px 10px;
background-color: blue;
}
Jaką całkowitą szerokość będzie miał blok tresc, dla którego zostały określone style CSS przedstawione w ramce, zakładając,
że żadne inne style nie zostały ustawione?
A.
B.
C.
D.

500 px
520 px
560 px
600 px

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) stosuje systemy zarządzania treścią CMS (Content
Management System)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) administruje systemem zarządzania treścią (Joomla!
i WordPress)

Przykładowe zadanie 12.

Użytkownik systemu do zarządzania treścią Joomla! dokonał konfiguracji przedstawionej na filmie. Pozwoliła ona na utworzenie
nowego artykułu oraz umożliwiła
A.
B.
C.
D.

osadzenie obrazu ilustrującego artykuł na stronach przeglądów i w widoku całego artykułu.
osadzenie obrazu ilustrującego artykuł jedynie na stronach przeglądów.
dodanie nad artykułem łącza obrazkowego do innych stron.
dodanie ilustracji wewnątrz artykułu.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) projektuje grafikę komputerową

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) stosuje różne modele barw

Przykładowe zadanie 13.
Uzupełnienie modelu barw CMY do CMYK oznacza dodanie
A.
B.
C.
D.

nasycenia.
koloru białego.
koloru czarnego.
przezroczystości.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) projektuje grafikę komputerową

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
8) korzysta z funkcji edytora grafiki rastrowej

Przykładowe zadanie 14.

Grafika przed zmianami

Grafika po użyciu filtru

Który filtr w grafice rastrowej został użyty do modyfikacji przedstawionego obrazu?
A.
B.
C.
D.

Graweruj
Fotokopia
Farba olejna
Nałóż płótno

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) projektuje układ sekcji na stronie internetowej

Przykładowe zadanie 15.
W języku HTML 5 część strony, w której umieszcza się głównie odnośniki nawigacyjne, np. menu, definiuje się znacznikiem
A.
B.
C.
D.

<nav>
<link>
<aside>
<section>

Odpowiedź prawidłowa: A

3.3.4 INF.03.4 Projektowanie i administrowanie bazami danych
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) tworzy diagramy E/R (Entity-Relationship Diagram)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia bloki składowe diagramów E/R

Przykładowe zadanie 16.

W diagramie E/R przedstawiony symbol związku oznacza typ relacji
A.
B.
C.
D.

wiele-do-wielu.
jeden-do-wielu.
jeden-do-jeden.
jeden do wielu ze związkiem opcjonalności rekordów.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) stosuje strukturalny język zapytań SQL (Structured Query
Language)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) opisuje polecenia języka SQL

Przykładowe zadanie 17.

SELECT * FROM uczniowie WHERE imie LIKE '_a%';
Przedstawione polecenie SQL wybiera te wiersze z tabeli uczniowie, w których łańcuch znaków w kolumnie imie zawiera literę a
jako znak
A.
B.
C.
D.

pierwszy.
drugi.
przedostatni.
ostatni.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) stosuje strukturalny język zapytań SQL (Structured Query
Language)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) wyszukuje informacje w bazie danych przy użyciu języka SQL

Przykładowe zadanie 18.

Pobranie z przedstawionej tabeli kurs nazw i kategorii dwóch kursów, które najszybciej się kończą zrealizuje zapytanie
A.
B.
C.
D.

SELECT
SELECT
SELECT
SELECT

nazwa,
nazwa,
nazwa,
nazwa,

kategoria
kategoria
kategoria
kategoria

FROM
FROM
FROM
FROM

kurs
kurs
kurs
kurs

ORDER
ORDER
ORDER
ORDER

Odpowiedź prawidłowa: A
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BY
BY
BY
BY

data_zakonczenia
data_zakonczenia
data_zakonczenia
data_zakonczenia

LIMIT 2;
LIMIT 1, 2;
DESC LIMIT 2;
DESC LIMIT 1, 2;

Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) tworzy relacyjne bazy danych zgodnie z projektem

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) definiuje typy danych oraz atrybuty kolumn

Przykładowe zadanie 19.
Typem przechowującym wartości całkowite, zajmujące 1 bajt w języku SQL, jest
A.
B.
C.
D.

int
tinyint
smallint
mediumint

Odpowiedź prawidłowa: B

3.3.5 INF.03.5 Programowanie aplikacji internetowych
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) stosuje skryptowe języki programowania

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) stosuje instrukcje sterujące skryptowych języków
programowania

Przykładowe zadanie 20.
word="Słoń";
document.write(word.toLowerCase() == 'słoń');
Wykonanie podanego fragmentu kodu JavaScript spowoduje wyświetlenie wartości
A.
B.
C.
D.

słoń
Słoń
true
false

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) programuje skrypty wykonywane po stronie serwera

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) stosuje wbudowane instrukcje, funkcje

Przykładowe zadanie 21.
function suma($n)
{
if($n < 1) return 0;
return $n + suma($n - 1);
}
echo suma(5);
Która wartość zostanie wyświetlona w wyniku działania skryptu PHP?
A.
B.
C.
D.

0
10
14
15

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) programuje skrypty wykonywane po stronie serwera

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) stosuje wbudowane instrukcje, funkcje

Przykładowe zadanie 22.
echo gettype(13.0);
Zapisana w PHP instrukcja spowoduje wypisanie typu
A.
B.
C.
D.

string
double
integer
boolean

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.3.6 INF.03.6 Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym
uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym
realizację czynności zawodowych w zakresie tematów
związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do
realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 23.
A networking device that forwards data packets between computer networks and performs the traffic directing functions on the
Internet is
A.
B.
C.
D.

a hub.
a router.
a switch.
an access point.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w 2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także
proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym,
w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności
zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty,
instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane
wyraźnie, standardowej odmianie języka
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności
zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi,
przewodniki, dokumentację zawodową)
Przykładowe zadanie 24.
Custom website design does not use any templates and the content is tailored to your requirements.
Sformułowanie oznacza, że projekt strony internetowej
A.
B.
C.
D.

zawiera dostosowanie do wyświetlania na różnych urządzeniach.
jest unikalny i dostosowany do potrzeb użytkownika.
opiera się na sprawdzonych rozwiązaniach.
wykorzystuje gotowy motyw strony.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.3.7 INF.03.7 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne

Przykładowe zadanie 25.
Prezentując klientowi projekt graficzny strony internetowej, należy unikać
A.
B.
C.
D.

kontaktu wzrokowego z rozmówcą.
wyciągnięcia ręki na powitanie.
zaciskania dłoni w pięść.
trzymania rąk z tyłu.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.3.8 INF.03.8 Organizacja pracy małych zespołów
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.8. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) przygotowuje zadania zespołu do realizacji

Przykładowe zadanie 26.
Codzienne, krótkie spotkania zespołu deweloperskiego, stosowane w niektórych metodach pracy w zespole, mają na celu
A.
B.
C.
D.

wybranie lidera na dany dzień.
systematyczny kontakt zespołu z klientem.
wskazanie stanu realizacji prac wraz z planem na dany dzień.
samodzielny wybór osoby do pracy parami w ciągu danego dnia.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.4

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji INF.03 jest przeprowadzana według modelu dk i trwa 150 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu:
Wykonaj aplikację internetową biura turystycznego, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie egzamin.zip
zabezpieczone hasłem: &w@K@cj3
Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta Egzamin utwórz folder. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Umieść w tym folderze rozpakowane
pliki. Po skończonej pracy wyniki zapisz również w tym folderze.

Operacje na bazie danych
Do wykonania zadania należy użyć tabele cennik, miejscowosc i rodzaj przedstawione na Obrazie 1.

Obraz 1. Tabele w bazie danych
Uruchom usługi MySQL i Apache za pomocą XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj podane operacje
na bazie danych:
‒ Utwórz bazę danych o nazwie egzamin
‒ Do bazy egzamin zaimportuj tabele z pliku noclegi.sql z rozpakowanego archiwum
‒ Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w formacie JPEG pod nazwą import w folderze z numerem PESEL. Nie
kadruj zrzutu. Zrzut powinien obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być
widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
‒ Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie egzamin. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt, w folderze z numerem
PESEL. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie PNG i nadaj im nazwy
kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
‒ Zapytanie 1: wybierające wszystkie pola z tabeli miejscowosc
‒ Zapytanie 2: wybierające wszystkie pola z tabeli rodzaj
‒ Zapytanie 3: wybierające jedynie pole cena z tabeli cennik dla wartości kluczy obcych odpowiadających
apartamentom w Sopocie
‒ Zapytanie 4: aktualizujące wartość w polu cena w tabeli cennik. Należy podwyższyć cenę noclegu w apartamencie
w Rewalu o 10%
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Witryna internetowa

Obraz 2. Witryna internetowa
Cechy witryny:
‒ Składa się ze strony o nazwie noclegi.php
‒ Napisana w języku HTML 5
‒ Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
‒ Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Wakacje marzeń”
‒ Arkusz stylów w pliku o nazwie styl_1.css prawidłowo połączony z kodem strony
‒ Podział strony na bloki: obok siebie dwa bloki górne, poniżej blok banera, poniżej obok siebie dwa bloki główne, poniżej
stopka. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji, tak aby wygląd układu bloków strony po uruchomieniu
w przeglądarce, był zgodny z Obrazem 2
‒ Zawartość panelu górnego lewego: obraz logo.png z tekstem alternatywnym „nasze logo”
‒ Zawartość panelu górnego prawego: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „Biuro Turystyczne – Wakacje marzeń”
‒ Zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „Na tej stronie znajdziesz noclegi w wybranej miejscowości”
‒ Zawartość panelu głównego lewego:
‒ Obraz morze.jpg z tekstem alternatywnym: „wybrzeże”
‒ Tabela o dwóch kolumnach i dwóch wierszach. Komórki w pierwszym wierszu zawierają nagłówki trzeciego stopnia:
„miejscowość” oraz „rodzaj noclegu”. Komórki drugiego wiersza zawierają efekty działania kolejno skryptu 1 i skryptu 2
‒ Przycisk z opisem: „Wersja dla osób słabowidzących”, kliknięcie na przycisku powoduje uruchomienie skryptu 4
‒ Zawartość panelu głównego prawego:
‒ Obraz góry.jpg z tekstem alternatywnym „góry”
‒ Formularz wysyłający dane metodą POST do tej samej strony, zawierający:







‒

Nagłówek czwartego stopnia o treści: „Wpisz poniżej numery”
Pole numeryczne podpisane: „miejscowości”
Pole numeryczne podpisane: „rodzaju noclegu”
Przycisk wysyłający zawartość formularza z opisem „WYBIERZ”

Przycisk kasujący wszystkie wpisy w formularzu z opisem „WYCZYŚĆ”
‒ Efekt działania skryptu 3
Zawartość stopki: napis: „adres: ul. Wakacyjna 12 Wrocław, telefon: 123123123, e-mail: biuro.turystyczne@wp.pl”
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Styl CSS witryny internetowej
Cechy formatowania CSS, działające na stronie:
‒ Dla dwóch paneli górnych: kolor tła DeepSkyBlue, wysokość 150 px, rozmiar czcionki 120%, wyrównanie tekstu do środka
‒ Dodatkowo dla panelu lewego górnego: szerokość 25%, dla panelu prawego górnego: szerokość 75%
‒ Dla banera i stopki: kolor tła Tomato, wyrównanie tekstu do środka
‒ Dodatkowo dla banera: wysokość 50 px
‒ Dla dwóch paneli głównych: kolor tła DeepSkyBlue, wysokość 350 px, szerokość 50%
‒ Dodatkowo dla panelu głównego prawego: wysokość wiersza 25 px
‒ Dla nagłówka pierwszego stopnia: kolor tekstu Maroon
‒ Dla tabeli: wysokość 100 px, szerokość 50%, margines zewnętrzny górny 50 px
‒ Dla wszystkich pól edycyjnych oraz przycisków: kolor tła Tomato, brak obramowania, zaokrąglenie narożników 5 px
‒ Dodatkowo dla przycisku w panelu głównym lewym: szerokość 300 px, dla pól edycyjnych i przycisków w formularzu:
szerokość 100 px
‒ Wspólne dla obrazów jedynie w panelach głównych: margines zewnętrzny górny 25 px, margines zewnętrzny prawy 50 px
‒ Dodatkowo dla obrazu w panelu głównym lewym: wyrównanie do prawej strony (oblewanie tekstem z lewej strony)
‒ Dodatkowo dla obrazu w panelu głównym prawym: wyrównanie do lewej strony (oblewanie tekstem z prawej strony)
Skrypt połączenia z bazą
W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptu:
‒ Napisany w języku PHP
‒ Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie egzamin
‒ Na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem.
‒ Skrypt 1
‒ Wysyła do bazy danych zapytanie 1
‒ Wyświetla w osobnych wierszach nazwy miejscowości oraz ich identyfikatory według wzoru: „<id> <nazwa>” (<id>
i <nazwa> oznaczają dane pobrane zapytaniem)
‒ Skrypt 2
‒ Wysyła do bazy danych zapytanie 2
‒ Wyświetla w osobnych wierszach nazwy rodzaju noclegu oraz ich identyfikatory według wzoru: „<id> <nazwa>” (<id>
i <nazwa> oznaczają dane pobrane zapytaniem)
‒ Skrypt 3
‒ Pobiera dane z dwóch pól numerycznych
‒ Wysyła do bazy zapytanie 3 zmodyfikowane tak, że w klauzuli WHERE wykorzystane są dane pobrane z pól formularza
‒ Wyświetla pogrubiony napis „Cena noclegu dla jednej osoby: ” oraz cenę, pobraną zapytaniem
‒ Skrypt 4
‒ Powoduje zmianę koloru tła wszystkich paneli na stronie na biały oraz zmianę koloru czcionki wszystkich napisów
(w tym również nagłówka pierwszego stopnia) na czarny (np. poprzez dołączenie nowego arkusza stylów)
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Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB
Funkcje biblioteki MySQLi

Zwracana wartość

mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy) id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)

TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji

mysqli_error(id_polaczenia)

Tekst komunikatu błędu

mysqli_close(id_polaczenia)

TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji

mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)

Wynik zapytania

mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)

Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania

mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)

Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania
lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania

mysqli_num_rows(wynik_zapytania)

Liczba wierszy w podanym zapytaniu

mysqli_num_fields(wynik_zapytania)

Liczba kolumn w podanym zapytaniu

Wybrane pola i metody modelu DOM języka JavaScript
Wyszukiwanie elementów
Zmiana elementów
document.getElementById(id)
element.innerHTML = "nowa wartość"
document.getElementsByTagName(TagName)
element.attribute = "nowa wartość"
document.getElementsByClassName(ClassName)
element.setAttribute(atrybut, wartość)
element.style.property = "nowa wartość"
Operacje na elementach dokumentu
document.createElement(element)
document.removeChild(element)
document.appendChild(element)
document.replaceChild(element)
document.write(text)

Zdarzenia myszy
onclick
ondblclick
onmouseout
onmouseover
Elementy formularzy
Ważniejsze typy pola input:
button, checkbox, number, password, radio, text

Wybrane właściwości obiektu style
color
fontSize
backgroundColor
fontStyle = "normal | italic | oblique | initial | inherit"
fontWeight = "normal | lighter | bold | bolder | value | initial |
inherit"

Wybrane zdarzenia HTML
Zdarzenia klawiatury
onkeyup
onkeypress
onkeydown

Zdarzenia obiektów
onload
onscroll
onresize

Metody i pola obiektu string (JS)
Length
indexOf(text)
search(text)
Inne elementy:
substr(startIndex, endIndex)
select, textarea
replace(textToReplace, newText)
toUpperCase()
toLowerCase()
UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś
poprawność działania witryny, zapisz go w folderze z numerem PESEL, jako przeglądarka.txt.
Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem PESEL powinny się znajdować pliki logo.png, morze.jpg, gory.jpg,
noclegi.php, sty1_1.css, kwerendy.txt, import.jpg, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po
nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem PESEL i zapakowaną w pudełku pozostaw na stanowisku
wraz z arkuszem egzaminacyjnym.
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:
 operacje na bazie danych,
 zawartość witryny internetowej,
 działanie witryny internetowej,
 styl CSS witryny internetowej,
 skrypt połączenia z bazą.
Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1. posługuje się hipertekstowymi językami znaczników
2. stosuje znaczniki języka HTML
(HTML -HyperText Markup Language)
3. definiuje strukturę dokumentu hipertekstowego korzystając ze
znaczników sekcji
4. definiuje hierarchię treści stosując znaczniki nagłówków i
paragrafu
5. definiuje elementy strony internetowej: listy, tabele, obrazy,
odnośniki, kontrolki
6. wykonuje formularze na stronie internetowej
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
2. stosuje kaskadowe arkusze stylów do tworzenia
responsywnych stron internetowych

Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
5. Wykorzystuje elementy multimedialne na stronach
internetowych
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
6. wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1. stosuje style lokalne, wewnętrzne i zewnętrzne
5. stosuje selektory CSS ich własności i wartości
6. projektuje wygląd strony internetowej przy wykorzystaniu języka
CSS
7. wykonuje responsywne strony internetowe z wykorzystaniem
CSS

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
6. osadza elementy multimedialne na stronie internetowej

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
2. analizuje projekt strony internetowej
3. tworzy strukturę strony internetowej zgodnie z projektem
6. uwzględnia potrzeby użytkowników z różnymi
niepełnosprawnościami przy projektowaniu stron internetowych,
np. kontrast, powiększenie, inne elementy wspomagające
niepełnosprawnych
8. tworzy stronę zgodną z wytycznymi dotyczącymi ułatwień w
dostępie do treści publikowanych w Internecie
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Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4. stosuje strukturalny język zapytań SQL (Structured
2. stosuje polecenia języka SQL
Query Language)
4. wyszukuje informacje w bazie danych przy użyciu języka SQL
5. zmienia rekordy w bazie danych przy użyciu języka SQL
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5. tworzy relacyjne bazy danych zgodnie z projektem
5 importuje dane z pliku
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6. tworzy formularze, zapytania i raporty do
3. tworzy zapytania i podzapytania do tabel bazy danych
przetwarzania danych
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7. modyfikuje struktury baz danych
5. modyfikuje strukturę bazy oraz dane bazy
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
1. stosuje zasady programowania
Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
2. stosuje skryptowe języki programowania

Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3. programuje skrypty wykonywane po stronie klienta

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1. analizuje problemy programistyczne
2. stosuje zasady programowania strukturalnego

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1. stosuje języki JavaScript oraz jeden z języków: Python,
ASP.NET, PHP, JSP do tworzenia aplikacji internetowych
4. posługuje się typami prostymi i złożonymi, zmiennymi i
operatorami w skryptowych językach programowania
6. stosuje funkcje oraz wybrane biblioteki skryptowych języków
programowania
7. tworzy strony internetowe wykorzystujące skryptowe języki
programowania

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1. programuje w języku JavaScript
2. stosuje w programowaniu obsługę zdarzeń myszy i klawiatury
4. definiuje skrypty obsługujące formularze i kontrolki HTML
(HyperText Markup Language)
6. korzysta z funkcji modelu DOM
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Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
4. programuje skrypty wykonywane po stronie serwera

Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
5. stosuje środowisko programistyczne i uruchomieniowe
aplikacji internetowych

Jednostka efektów kształcenia:
INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
6. przeprowadza walidację kodu programu

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1. programuje w jednym z języków Python, ASP.NET, PHP, JSP
3. stosuje metody przesyłania danych z formularza
4. programuje wysyłanie danych z formularza HTML
5. stosuje biblioteki do obsługi bazy danych, odpowiednie dla
języka i frameworka

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
2. dobiera środowisko programistyczne do określonych zadań i
języka programowania
3. tworzy programy w wybranym środowisku programistycznym
6. korzysta z gotowych pakietów dla aplikacji internetowych, np.
phpMyAdmin

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1. analizuje błędy w kodzie źródłowym programu
2. wykonuje testy tworzonych programów
3. poprawia błędy w tworzonych programach

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi
oraz bazami danych mogą dotyczyć, np.:



















tworzenia własnej grafiki,
obróbki grafiki rastrowej lub wektorowej,
pobierania danych ze strony internetowej i zapisywania ich do bazy danych,
wykorzystania systemów CMS (Joomla! i WordPress),
wykorzystania w aplikacjach ciasteczek i mechanizmu sesji,
wykorzystania w aplikacjach skryptów odwołujących się do modelu DOM i modyfikujących / dodających / usuwających
elementy strony,
tworzenia zapytań aktualizujących bazę danych,
wykorzystania funkcji agregujących w zapytaniach do bazy danych,
wykorzystania w zapytaniach do bazy danych relacji między tabelami,
zarządzania użytkownikami bazy danych,
tworzenia stron z wykorzystaniem języka HTML 5 i możliwości tego języka,
zastosowania w stylu CSS pseudoklas, pseudoelementów, stylów potomków, braci,
definiowania stylu CSS dla klasy,
wykorzystania reguły @media w celu tworzenia stron responsywnych,
obsługi tablic globalnych w języku PHP,
obsługi danych np.: dat, napisów,
wykorzystania bibliotek wbudowanych w językach skryptowych,
wykorzystania mechanizmów walidacji formularzy w skryptach lub na stronie z wykorzystaniem możliwości języka HTML5.
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