
Nazwa kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami  
Oznaczenie kwalifikacji: E.13 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz: 

– swój numer PESEL*, 

– symbol cyfrowy zawodu, 

– oznaczenie kwalifikacji, 

– numer zadania, 

– numer stanowiska. 

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu. 

4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 2 strony i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron lub 

inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  praktyczn  

egzaminu. 

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 

jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u 

nadzoruj cego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy. 

8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie 

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 

9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 

10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  
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           Numer PESEL zdaj cego* 

Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 



Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj pod czenie stacji roboczej i serwera do sieci LAN oraz skonfiguruj us ugi sieciowe (FTP, DNS, 
DHCP) na serwerze. W tym celu:  

1. wykonaj kabel po czeniowy prosty o d ugo ci oko o 1m,  zgodnie ze standardem  EIA/TIA 586 B.  
Kabel oznacz znajduj c  si  na stanowisku egzaminacyjnym etykiet  samoprzylepn , na której zapisz swój 
PESEL i numer stanowiska egzaminacyjnego, 

2. pod cz stacj  robocz  i serwer do prze cznika (ang. switch) znajduj cego si  na stanowisku 
egzaminacyjnym, a nast pnie skonfiguruj protokó  TCP/IP uwzgl dniaj c, e: 

na serwerze konto administrator jest zabezpieczone has em q1w2e3r4, 

adres IP serwera powinien wynosi : 192.168.1.xx/24;  gdzie xx – numer stanowiska egzaminacyjnego, 

w sieci b dzie pracowa  ruter o adresie IP 192.168.1.254/24 (jest on aktualnie niedost pny). 

3. za ó  konta i przypisz je do grup: 
u ytkownik  jacek z has em jacek123 ma by  cz onkiem grupy PRODUKCJA, 

u ytkownik adam z has em adam234 ma by  cz onkiem grupy SPRZEDAZ. 

4. skonfiguruj na serwerze us ug  DNS uwzgl dniaj c, e: 
rekord A serwera DNS ma by  tak skonfigurowany, aby nazwa zetka1.pl by a skierowana na 

adres serwera, a nazwa bogobo.org na adres IP 123.123.123.123, 

nieobs u one zapytania przez DNS maj  by  kierowane dalej, pod adres 194.204.159.1. 

5. skonfiguruj na serwerze us ug  DHCP: 
nazwa zakresu adresów IP: twój PESEL, 

zakres adresów IP: 192.168.1.20 – 192.168.1.39, d ugo  maski /24, 

czas dzier awy: 4 dni, 

znajduj ca si  na stanowisku egzaminacyjnym stacja robocza ma od serwera otrzymywa  zawsze 

adres IP 192.168.1.30. 

6. skonfiguruj na serwerze egzaminacyjnym us ug  FTP z dost pem anonimowym na domy lnym porcie. 
Po anonimowym zalogowaniu si  do serwera FTP ze stacji roboczej powinien by  mo liwy dost p w trybie  
„do odczytu” do kopii plików znajduj cych si  w katalogu dane-do-ftp (folder dane-do-ftp zlokalizowany 
jest na pulpicie administratora). 

Prace wykonaj zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ergonomii 
stanowiska komputerowego 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie podlega  b dzie 5 rezultatów: 
kabel po czeniowy 

skonfigurowany protokó  TCP/IP 

utworzone konta i grupy u ytkowników 

skonfigurowana us uga FTP i DNS 

skonfigurowany serwer DHCP 
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