Zawod: tech n i k i nformatyk
Symbol cyfrowy zawodu: 3121011
Numer zadania'.1

Arku sz zawiera inform acje

prawnie chronione do
momentu rozpoczęcia
egzaminu
3121011-01-111

Czas trwania egzaminu: 240 minut

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ETAP PRAKTYCZNY
EGZAMINU PoTW|ERDZAJĄGEGo KWALIF|KAGJE zAWoDoWE
STYCZEN 201 1
Informacje dIa zdającego:

z treŚcią zadania
dokumentaĄą, zeszyt ze stroną tytułową KARTA PRACY EGZAMlNACYJNEJ oraz KARTĘ
OCENY.

1. Materiały egzaminacyjne obejmują: ARKUSZ EGZAMlNACYJNY
i

egzaminacyjny zawiera 6 stron. SprawdŹ, czy materiaty
egzaminacyjne Są czyte|ne i nie zawierają błędnie wydrukowanych stron. Ewentua|ny brak
stron Iub inne usterki w materiałach egzaminacyjnych zgłoŚ przewodniczącemu zespołu
nadzorującego etap praktyczny.

2' SprawdŹ, czy arkusz

3.

Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ:
wpisz swoją datę urodzenia,
wpisz swÓj numer PESEL.

4.

Na KARCIE OCENY:
wpisz swoją datę urodzenia,
wpisz swoj numer PESEL,
wpisz symbol cyfrowy zawodu,
zama|uj kratkę z numerem odpowiadającym numerowi zadania,

PESEL W oznaczonym miejscu na karcie.
ZapoznĄ się z treściązadania egzaminacyjnego, dokumentacją załączoną do zadania,
stanowiskiem egzaminacyjnym ijego wyposazeniem. Masz na to 20 minut. Czas ten nie jest
wliczany do czasu trwania egzaminu.
Po upływie tego czasu przystąp do rozwiązywania zadania. Rozwiązanie obejmuje
opracowanie projektu rea|izacji prac okreŚ|onych W treŚci zadania, wykonanie prac
związanych Z opracowywanym projektem i sporządzenie dokumentacji z ich wykonania.
Zadanie rozwiązuj w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto'
Notatki, pomocnicze obliczenia itp., jeze|i nie nalezqdo pracy, obwiedŹ |iniąioznacz słowem
BRUDNoPlS. Zapisy oznaczone BRUDNoPlS nie będą oceniane.
Po rozwiązaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij
od strony' na której jest miejsce do zapisania tytułu pracy. Wszystkie materiały, ktÓre
załączasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL W prawym górnym rogu.
Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ' wpisz liczbę stron swojej
pracy i Iiczbę sztuk załączonych materiałow.
Zeszyt KARTA PRAOY EGZAM|NACYJNEJ i KARTĘ ocENY przekaŻ zespołowi
przyk|ej nak|ejkę ze swoim numerem

5'
6.
7.
B.

9.
10'

nadzorującemu etap praktyczny.

Powodzenia!

Zadanie egzaminacyjne
Kierownik firmy MAGBUD i jego współpracownicy: budow|aniec1 i hand|owiec1,
stwierdzi|i usterki w firmowym systemie komputerowym. JesteŚ pracownikiem serwisu
komputerowego i zostałeŚ Wezwany w celu ich zdiagnozowania i usunięcia.
opracuj projekt rea|izaĄi prac prowadzących do z|oka|izowania i usunięcia usterek

systemu komputerowego obejmujący:
wstępną diagnozę i ustalenie przyczyn usterek,
usunięcie usterek,
sprawdzenie poprawnoŚci działania systemu po usunięciu usterek,
a następnie wykonaj prace obejmujące |oka|izację i usunięcie usterek.

Projekt rea|izacji prac powinien zawierać:

1, Tytuł pracy egzaminacyjnej zgodny z treŚcią zadania.

2.

ZałoŻenia do projektu realizacji prac wynikające z tresci zadania i załącznikow.

3.

Listę prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego.

4. Wykaz działań prowadzących do usunięcia usterek systemu

i

dokumentujący

poprawnośc jego działania po naprawie.

Dokumentacja zwykonania prac powinna zawierać:
1. Rejestr ko|ejno wykonywanych czynności w postaci opisanych zrzutow z ekranu,
prezentujących wykonywane działania W systemie, zmierzające do |oka|izacji
i usunięcia usterek oraz dokumentujący poprawnośÓ jego działania po naprawie.

2. Wskazania d|a uzytkownikow komputera zabezpieczające system

komputerowy

przed podobnymi usterkami w przyszłości.
Uwaga:

ekranu wklej do dokumentu Microsoft Word, o nazwie takiej jak twoj numer
PESEL. Na jednej stronie o rozmiarze 44, orientacji pionowej, mają znajdowac się dwa
opisane zrzuty z ekranu. KaŻdą stronę podpisz swoim numerem PESEL. Sporządzoną
dokumentację zapisz na pamięci USB i poproŚ przewodniczącego komisji egzaminacyjnej

Zrzuty

z

o wydrukowanie.
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Do wykonania zadania wykorzystaj:

Załącznik1. |nformacje

przekazane przez uzytkownikow komputera pracownikowi

senruisu

Załącznik2. Skrocony

opis rejestru Windows

Zestaw komputerowy na stanowisku egzaminacyjnym
Oprogramowanie zainstalowane na komputerze
Do opracowania projektu realizacji prac przygotowano biurko do pisania, a do lokalizacji
i usunięcia usterki systemu komputerowego przygotowano stanowisko komputerowe
z systemem operacyjnym i standardowymi narzędziami oraz.,
instrukcję obsługi monitora wchodzącego W skład zestawu w postaci wydruku lub
w wersji elektronicznej,
dokumentację techniczną płyty głownej.
Komputer nie jest podłączony do Internetu i sieci |oka|nej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut.
Zatącznik

1.

fnformacje przekazane przez kierownika firmy MAGBUD pracownikowi serwisu
komputerowego

1'

Komputer powinien zostać naprawiony i skonfigurowany w firmie MEGABUD, bez
zdejmowania obudowy jednostki centralnej otaz bez reinstalacji systemu
operacyjnego.

2.

Na kazdej stacji roboczej w firmie adres lP jest uzyskiwany automatycznie.

3. W

z modernizacją sieci komputerowej fizyczne połączenie
komputera z siecią |okalną i Internetem za pomocą kab|a Ethernet LAN nie jest
chwi|i obecnej w związku

mozliwe.

4, Jeden z pracownikow

ingerował w ustawienia systemu operacyjnego komputera:

modyfikował rejestry oraz inne ustawienia.
prob|emow z uŻytkowaniem tego komputera.

Jego działania doprowadziły do

5. Po

włączeniu zasi|ania komputer uruchamia się poprawnie, a|e po za|ogowaniu się
uzytkownika Administrator k|awiatura nie działa prawidłowo.

z

uzytkowników nie moŻna uruchomic menu
komputer (dla Windows 2000: Start ) Zamknij).

6. D|a kazdego
7

'

Żaden z użytkowników nie moŻe uruchomiÓ Pane|u sterowania.
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Start

'

Wyłącz

z

uzytkowników nie moŻe uŻyć k|awisza ,,Logo Windows'' (k|awisza
znajdującego się po |ewej stronie od |ewego k|awisza Alt).

8. Zaden
9. W

fo|derze C:\MAGBUD znajdują się trzy p|iki: baza.mdb, F|RMY-budow|ane.DoC,

FlRMY-handlowe.DoC. Kazdy uzytkownik ma pełny dostęp do tych plików, co
powoduje, Że organizacja pracy w firmie jest nieprawidłowa.
10.

W systemie istnieją dwa konta na|ezące do grupy Administratorzy:
konto o nazwie Administrator, chronione hasłem qwerty,
konto o nazwie kierownlk, chronione hasłem kierownik.

11'

i

hand|owiec1 mają W systemie dwa konta
o ograniczonych uprawnieniach. Konto o nazwie budowIaniec1, chronione hasłem
budowlaniec1, oraz konto o nazwie handlowiec1, chronione hasłem handlowiec1

Pracownicy: budow|aniec1

.

oprog

mowan ie

ntywirusowe

ie zostało zain sta |owa ne.

1

2.

1

3.Aktua|izacja systemu Windows została zainsta|owana.

ra

a

n

14. Pracownik sen,visu ma dostęp do konta Administrator.

Uzytkownicy komputera w firmie MEGABUD:

1. oczekują, ze będą mieć możliwość:
korzystania z klawisza ,,Logo Windows",
korzystania z klawiatury w standardzie Polski (programisty),
uruchamiania menu Start
Zamknij),
uruchamiania menu Start

)

)

Wyłącz komputer (dla Windows 2000: Start

ł

Panel Sterowania.

2. oczekują od pracownika serwisu wykonania następujących czynności:
sprawdzenia, czy moŻna się za|ogowaÓ do kazdego konta,
zastosowania silnych haset,
przeniesienia p|iku baza.mdb w takie miejsce na dysku C:, aby był on dostępny
wyłącznie d|a kierownika'
przeniesienia

pliku FIRMY_budowlane.DOC

w takie miejsce na dysku C:, aby
był on dostępny ty|ko dla kierownika i budowlaniec1,

przeniesienia p|iku F|RMY-handlowe.DoC w takie miejsce na dysku C:, aby był
on dostępny ty|ko d|a kierownika i handlowiec1,
wszystkie programy, dane i dokumenty muszązostać zachowane.
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Załącznik 2

Skrócony opis rejestru Windows
Uwaqa:

przed dokonywaniem zmian W Rejestrze pamiętaj
zapasowej Rejestru Windows.

I.

o

konieczności utworzenia kopii

BLOKOWANIE KLAWISZY

Klawisz ,,Logo Windows'' znajduje się po lewej stronie k|awisza ,,lewy A|t''' Aby go

zab|okować na|eŻy w gałęzi.

IHKEY-LOCAL-MACHINE \ SYSTEM \ CurrentGontrolset \ Contro! \ Keyboard Layoutl
dodaj k|ucz B|NARY Scancode Map i przypisać mu wartość00 00 00 00 00 00 00 00 03 oo
00 00 00 00 58 E0 00 00

5c E0 00 00 00 00.

Aby przywrócic działanie k|awisza na|eŻy usunąc ww. k|ucz Scancode Map.
K|awisz ,,CapsLock'' znajdujący Się po lewej stronie nad k|awiszem ,,lewy Shift', mozna
takze zab|okowac. W tym ce|u nalezy w gałęzi:

[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Keyboard Layout]
dodaj klucz BINARY Scancode Map i przypisaÓ mu wartość00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
00 00 2a00 3a 00 00 00 00 00.

Aby przywrocic działanie klawisza na|eŻy usunąć ww. klucz Scancode Map.

II.

UKRYWANIE APLETOW PANELU STEROWANIA ORAZ KONFIGUROWANIE
WINDOWS

W środowisku Windows można ukrywać ap|ety Panelu Sterownia, a|e takze ograniczac
dostęp do okreś|onych ustawień systemu (np' do funkcji zmiany rozdzie|czości ekranu,
konfigurowania menu Start). W tym celu na|ezy dodac w gałęzi Rejestru

IHKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ Current Version \
Policies \ Systeml albo [HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \
Current Version \ Policies \ Explorer] odpowiedni klucz (przy uŻyciu funkcji Edycja
)Nowy) WartośćDWORD), po czym ustawić jego wartoścna 1 _ patrz ponizsza tabe|a.
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fi

Wartość*

NoDlsncPL

opis
,{ /ł.\\ Niemoz|iwa staje się zmiana rozdzie|czości obrazu,
1(U)
.

NoDispSettingsPage

1 (0)

ŃoControlPanet

\-/

'

lol

Wygaszacza ekranu i tła za pomocą modułu ekran

Z

modułu ekran usuwana

jest tylko

umozIiwia jąca zmianę rozdzie|czoŚci ekran

,

karta

u

Blokuje palel sterowania

Po|ecenie menu startowego Zamknij staje się
niedostępne' Systemu Windows nie mozna zamknąc
za pomocą k|awiatury. Po naciŚnięciu sekwencji
[Ctr|]+[A|t]+[Delete] nie pojawia się rowniez przycisk'
Zamknij system

NoClose

1 (0)

NoFileMenu

1 (0)

NoRun

1 (0)

lest menu P|ik
Z menu Start usuwang jest f1nkcj9 Urucń@

ruof inO

1 (0)

Wyłącz

NoDeletePrinter

1 (0)

,Z Explora!9ra

9s_ury9ne

li

19-s!u1 r9j ^ 4 ^l
Zainsta|owanych drukarek
z systemu
9

n

nie mozna

usunąc

pracy Windows nie są
(o) Na zakończenie
ustaw1enla Pu|oitu (okna' utĘ iĘn)
'z1pamiętyrn'ane
Z menu Stań usuwana jest |ista ikon ostatnio
NoRecentDocsMenu 1 (o) wykorzystywa
nych e|ementów

NoSaveSetting

1

-) 1=aktywny, O=nieaktywny, wszystkie
wartoŚci typu DWoRD

Aby przywrocic działanie apletu lub innego e|ementu Windows na|ezy usunąc dany k|ucz
a|bo ustawiÓ wartoścklucza na 0'

Uwaqa:

Pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej Rejestru Windows przed dokonywaniem zmian
w Rejestrze.

!||.

USTAWIENlA DoMYŚlt,lycH JĘzYKoW I KLAWIATUR

Ustawienia ładowanych układow k|awiatur d|a językÓw mozna konfigurować w gałęzi:

IHKEY-CURRENT-USER \ Keyboard Layout \ Preload] w k|uczach, mających nazwę
będącąko|ejnącyfrą, począWszy od,,1''. Kluczom tym przypisuje się kody języków, np. d|a
USA,,0000000409'. dla Polski (programisty),,0000000415".
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