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Program praktyki zawodowej 

dla zawodu technik informatyk 351203 

Materiał nauczania: 

1. Sieciowe systemy operacyjne. 

2. Windows Serwer, Linux, NetWare. 

3. Instalacja serwera i konfiguracja serwerowa. 

4. Programy do administracji lokalnymi sieciami komputerowymi. 

5. Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń sieciowych. 

6. Zasada aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych. 

7. Funkcje zarządzanych przełączników. 

8. Rodzaje i sposób obsługi urządzeń telefonii internetowej. 

9. Sieci wirtualne. 

10. Metody ataków sieciowych. 

11. Rodzaje oprogramowania zabezpieczającego zasoby sieciowe. 

12. Rodzaj i dobór UPS sieciowego. 

13. Archiwizacja zasobów sieciowych. 

14. Rodzaje testów i pomiarów pasywnych i aktywnych. 

15. Urządzenia diagnostyczne. 

16. Narzędzia pomiarowe. 

17. Konta użytkowników: lokalne i domenowe. 

18. Grupy użytkowników. 

19. Prawa użytkowników. 

20. Profil użytkownika.  

21. Zasady zabezpieczeń dla domeny i jednostki organizacyjnej. 

22. Zadania administracyjne. 

23. Narzędzia administracyjne. 

24. Uprawnienia NTFS. 

25. Przydziały dyskowe. 

26. Zasada wykonywania aplikacji po stronie klienta i serwera. 

27. Systemy zarządzania treścią. 

28. Rodzaje technologii i języków programowania właściwych do budowy aplikacji realizujących zadania po stronie klienta i serwera. 

29. Współpraca aplikacji z internetową bazą danych. 

30. Pobieranie, przekazywanie danych do internetowej bazy danych.  

31. Metody uwierzytelniania z wykorzystaniem internetowej bazy danych. 

32. Dynamiczne zarządzanie treścią i multimediami. 

33. Konfiguracja internetowych baz danych na potrzeby aplikacji internetowych. 

34. Testowanie aplikacji internetowych wykonywanych po stronie serwera. 

35. Bezpieczeństwo aplikacji wykonywanych po stronie serwera. 

36. Konfiguracja serwerów i przeglądarek pod obsługę aplikacji internetowych . 

37. Tworzenie, konfiguracja i kontrola bazy danych. 

38. Frameworki. 

39. Zasady tworzenia witryn internetowych. 

 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

1. Dokonać montażu oraz obsługi lokalnej sieci komputerowej 

2. Zmodernizować  i rekonfigurować serwer 

3. Zainstalować różne sieciowe systemy operacyjne oraz zweryfikować poprawność instalacji 

4. Skonfigurować interfejs sieciowy korzystając z poleceń systemowych i plików konfiguracyjnych. 

5. Skonfigurować usługi odpowiedzialne za adresację hostów (IP),  system nazw,  routing 

6. Skonfigurować usługi odpowiedzialne za zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall). 

7. Zainstalować, skonfigurować  i udostępnić usługi serwerów internetowych 

8. Dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji  określonych zadań w konfiguracji i monitoringu sieciowego 

9. Zastosować metody zabezpieczania sprzętu komputerowego 

10. Zabezpieczyć dostęp do systemu operacyjnego 

11. Rozróżniać rodzaje oprogramowania użytkowego 

12. Scharakteryzować rodzaje oprogramowania użytkowego wykorzystywanego przy administrowaniu sieciowymi systemami operacyjnymi 

13. Zastosować różne rodzaje oprogramowania użytkowego do administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi 

14. Mapować i udostępniać dyski sieciowe 

15. Zarządzać użytkownikami w systemach sieciowych i lokalnych.  

16. Skonfigurować usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej 

17. Zarządzać centralnie stacjami roboczymi, zastosować skrypty logowania, kontrolować ruch w sieci, analizować logi zdarzeń 
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18. Zidentyfikować protokoły aplikacyjne 

19. Przestrzegać zasad ochrony zasobów sieciowych 

20. Zlokalizować przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych 

21. Usunąć przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych 

22. Zabezpieczyć komputery przed zawirusowaniem 

23. Zabezpieczyć komputery przed niekontrolowanym przepływem informacji 

24. Zabezpieczyć komputery przed utratą danych 

25. Zastosować zasady dotyczące organizacji montażu lokalnych sieci komputerowych 

26. Sklasyfikować elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia sieciowe i oprogramowanie sieciowe na etapie montażu sieci 

27. Dobrać elementy komputerowej sieci strukturalnej do określonej architektury sieci 

28. Dobrać urządzenia sieciowe do określonych warunków montażowych 

29. Dobrać określone narzędzia, przyrządy oraz urządzenia do realizowanych prac montażowych 

30. Zastosować zasady montażu okablowania strukturalnego 

31. Wykonać montaż okablowania strukturalnego wg projektu 

32. Sprawdzić poprawność montażu okablowania strukturalnego  

33. Wykonać pomiar okablowania strukturalnego  

34. Zanalizować wyniki pomiarów okablowania strukturalnego 

35. Skonfigurować ustawienia zarządzanego przełącznika sieciowego 

36. Skonfigurować ustawienia routera przewodowego  

37. Skonfigurować ustawienia firewalla 

38. Skonfigurować urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej  

39. Skonfigurować urządzenia telefonii internetowej VIP 

40. Stworzyć różne konfiguracje wirtualnych sieci 

41. Dobrać i zastosować urządzenia do podtrzymywania napięcia w sieci (UPS) 

42. Dobrać i zastosować urządzenia i oprogramowanie do archiwizacji danych w sieci 

43. Zastosować metody zabezpieczania sprzętu komputerowego  

44. Wykonać aktywne pomiary sieci logicznej z iniekcją zestawów testowych 

45. Zanalizować wyniki pomiarów i testów 

46. Dokonać naprawy okablowania strukturalnego  

47. Tworzenie aplikacji i baz danych oraz ich obsługa 

48. Zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu strukturalizacji informacji w bazie danych 

49. Zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu wyszukiwania informacji oraz w celu zamiany informacji w bazie danych 

50. Zainstalować systemy zarządzania bazami danych 

51. Zmodyfikować strukturę bazy danych 

52. Zarządzać bazą danych  

53. Kontrolować spójność fizyczną i logiczną bazy danych 

54. Zarządzać kopiami zapasowymi bez danych 

55. Zarządzać odzyskiwaniem danych 

56. Określić przyczyny uszkodzenia bazy danych 

57. Naprawić bazę danych korzystając z odpowiedniego oprogramowania 

58. Dobrać odpowiednie środowisko programistyczne do określonych zadań lub języków programowania 

59. Przygotować do pracy różne środowiska programistyczne do tworzenia aplikacji internetowych 

60. Określić zasady kompilacji i uruchamiania kodów źródłowych w różnych środowiskach programistycznych 

61. Skompilować i uruchomić kody źródłowe w różnych środowiskach programistycznych 

62. Tworzyć skrypty wykonywane po stronie klienta w różnych językach oprogramowania  

63. Zastosować Framework w tworzeniu aplikacji internetowych , zastosować komentarze i uwagi w kodzie źródłowym aplikacji internetowych 

64. Stworzyć helpy i tutoriale do własnych aplikacji internetowych  

65. Opublikować pliki aplikacji na zdalnych serwerach 

66. Dobrać język oprogramowania do określonego zadania realizowanego po stronie serwera 

67. Wykorzystać różne języki programowania do współpracy z internetową bazą danych 

68. Skonfigurować internetowe bazy danych na potrzeby przechowywania danych aplikacji internetowych 

69. Pobrać dane z aplikacji internetowych  

70. Wczytać dane z aplikacji internetowych do bazy danych 

71. Przeprowadzić testy aplikacji internetowych 


