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STANDARD WYPOSA�ENIA DYDAKTYCZNEGO 
PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 
Zawód: technik informatyk 
Symbol cyfrowy: 312 [01] 
 
 
W szkole kształc�cej w zawodzie technik informatyk niezb�dne s� nast�puj�ce pracownie: 
 

I. Pracownia eksploatacji sprz�tu komputerowego: diagnozowania, monta�u, 
konfigurowania, uruchamiania i przeprowadzania testów podstawowych elementów 
komputera, urz�dze� peryferyjnych i elementów aktywnych sieci komputerowej 
zgodnie z dokumentacj�, 

II. Pracownia administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi: wykonywania 
instalacji i konfiguracji okre�lonego operacyjnego systemu sieciowego, 
uruchamiania i sprawdzania poprawno�ci działania komponentów sieci zgodnie 
z dokumentacj�, 

III. Pracownia programowania, grafiki komputerowej, technik multimedialnych 
i internetowych: do opracowywania algorytmów, projektowania oprogramowania, 
pisania i testowania oprogramowania, tworzenia aplikacji graficznych, 
internetowych i bazodanowych.  

Ka�da pracownia wyposa�ona jest w odpowiednie zaplecze z wydzielon� cz��ci� na 
umywalk� z ciepł� wod�. 
 
 
Podawane w standardzie parametry sprz�tu komputerowego nale�y traktowa� jako 
przykładowe. Szybki rozwój technologii powoduje konieczno�� stałej aktualizacji 
wyposa�enia pracowni, tak aby było ono adekwatne do parametrów komputerów 
aktualnie dost�pnych na rynku. 
 
 
I. Pracownia eksploatacji sprz�tu komputerowego: diagnozowania, monta�u, 

konfigurowania, uruchamiania i przeprowadzania testów podstawowych 
elementów komputera, urz�dze� peryferyjnych i elementów aktywnych sieci 
komputerowej zgodnie z dokumentacj� 

 
Opis wyposa�enia gólnodydaktycznego jest taki sam dla wszystkich pracowni. 
 
1. Wyposa�enie ogólnodydaktyczne pracowni: 

− stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, 
− stół nauczyciela, 
− tablica szkolna biała bezpyłowa (do pisania mazakami), 
− tablica magnetyczna, 
− biblioteczka podr�czna z literatur� przedmiotow� – podr�czniki zawodowe, poradniki 

i normy techniczne, katalogi, warunki techniczne, materiały szkoleniowe 
producentów, normy, 

− tablice pogl�dowe przeprowadzanych procedur, 
− rzutnik foliogramów wraz z ekranem zwijanym, 
− telewizor z magnetowidem i odtwarzaczem DVD, 
− projektor multimedialny, 
− miejsce na składowanie komponentów sprz�towych, 
− miejsce na sprz�t do utrzymania czysto�ci, 
− szafa na �rodki dydaktyczne: przybory rysunkowe, modele podzespołów. 
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2. Wykaz niezb�dnych stanowisk dydaktycznych wła�ciwych dla pracowni: 

− stanowisko do monta�u elektronicznego, konfigurowania i testowania komponentów 
komputerowych, 

− stanowisko do diagnozowania uszkodze�, prostych napraw urz�dze� peryferyjnych, 
tj.: drukarki, skanery, monitory, 

− stanowisko do konfigurowania elementów sieci komputerowych. 
 
3. Opis infrastruktury stanowisk 
 
Pracownia eksploatacji sprz�tu komputerowego powinna si� składa� z sali do zaj�� 
dydaktycznych stanowi�cej pomieszczenie warsztatowe z wyodr�bnionymi stanowiskami 
dydaktycznymi, zaplecza na �rodki dydaktyczne oraz zaplecza sanitarnego (szatnia, wc, 
umywalnia). 
 

a. usytuowanie stanowisk: 
− w budynku; ze wzgl�du na warto�� i bezpiecze�stwo sprz�tu najlepiej na pi�trze; 

b. wielko�� i inne wymagania dotycz�ce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym 
znajduj� si� stanowiska: 
− wysoko�� pomieszczenia min. 3m,  
− pomieszczenie jasne, przestronne, 
− o�wietlenie dzienne i o�wietlenie sztuczne: 

• ogólne podstawowe o�wietlenie – Emin = 500 lx, 
• dodatkowe do�wietlenie stanowiskowe (np. lampy przeno�ne) Emin=1000lx, 

− obwody o�wietlenia powinny by� zabezpieczone oddzielnym wył�cznikiem 
ró�nicowo-pr�dowym (wył�cznik ten nie powinien zabezpiecza� obwodów gniazd), 

− podłoga łatwa do utrzymania czysto�ci i zmywania, antypo�lizgowa, antystatyczna, 
− zamykane szafy do przechowywania komponentów komputerowych; 

c. minimalna powierzchnia niezb�dna dla pojedynczego stanowiska: 
− jedno stanowisko powinno mie� ok. 2m2 oraz po 2m2 na osob�; 

d. wyposa�enie stanowisk w niezb�dne media z okre�leniem ich parametrów: 
− obwód elektryczny zabezpieczony oddzielnym wył�cznikiem ró�nicowo-pr�dowym 

z podwójn� liczb� gniazd w stosunku do liczby komputerów, 
− okablowanie strukturalne w obowi�zuj�cym standardzie z szaf� krosownicz� 

z wentylacj�,  
− zasilanie stanowisk w energi� elektryczn�: ka�de ze stanowisk uczniowskich, 

powinno mie� zasilanie jednofazowe, oddzielnie zabezpieczone wył�cznikami 
nadpr�dowymi, zabezpieczenie ró�nicowo-pr�dowe mo�e by� wspólne dla 
wszystkich gniazd w pracowni, 

− instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna, kr��enie naturalne. 
 
4. Opisy wyposa�enia stanowisk 
 
4.1. Stanowisko do monta�u elektronicznego, konfigurowania i testowania 

komponentów komputerowych 
a. wykaz maszyn, urz�dze�, aparatów, narz�dzi i innego sprz�tu wła�ciwego dla zawodu: 

− stół kompletny 1000x750, 
− kompletny, sprawny zestaw komputerowy przeznaczony do konfigurowania 

testowania, demonta�u, ponownego monta�u itp., 
− komputery uczniowskie (jeden komputer dla jednego ucznia) – 16 szt., 

• IBM PC Intel Celeron min. 2.4GHz, min 256MB RAM, HDD 80GB, 
• FDD 3,5”, DVD-R/RW, karta graficzna 128MB, monitor kolorowy 17”, 
• mysz i klawiatura, karta sieciowa, 
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− zasilacz regulowany,  
− lampa,  
− krzesło obrotowe, 
− mata antystatyczna  stołowa 0.6x1.2m, 
− mata antystatyczna podłogowa szara 1.2x1.8m, 
− narz�dzia r�czne: 

• szczypce płaskie proste, 
• szczypce płaskie k�towe, 
• szczypce do kształtowania wyprowadze� układów przewlekanych wraz 

z obcinaniem nó�ek w okre�lonym miejscu, profesjonalny zestaw nasadek 1/2" 
z grzechotk�, 19 nasadek o rozmiarach od 6 do 32, 

• obcinaczki do Cu 0,81mm, Cu 1,3mm, do Cu 1,6mm, do Cu 2,6mm/NiCr 
0,8mm, 

• wkr�taki do �rub prostych o ostrzu 2,5mm, o ostrzu 3,0mm, o ostrzu 4,0mm, 
• wkr�taki do �rub krzy�owych o ostrzu 2,0mm, o ostrzu 3,0mm, 
• p�seta mocna, płaska, 
• nó� monterski; 

b. wykaz sprz�tu/urz�dze� pomiarowych, diagnostycznych: 
− oscyloskop, 
− miernik uniwersalny,  
− urz�dzenia do detekcji, analizy, rejestracji stanów logicznych,  
− generator przebiegów sinusoidalnych o regulowanej cz�stotliwo�ci,  
− generator przebiegów prostok�tnych o regulowanej cz�stotliwo�ci,  
− miernik cz�stotliwo�ci; 

c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: 
− płyty główne ze sterownikami, 
− karty graficzne ze sterownikami,  
− karty d�wi�kowe ze sterownikami, 
− karty sieciowe ze sterownikami, 
− nap�dy FDD 3,5”, CD/DVD-R, streamer; 

d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych �rodków niezb�dnych w procesie 
kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: 
− dyskietki 3,5”, dyski CD-RW, DVD, ta�my do streamera, 
− dyski twarde (min 1 GB), 
− procesory, 
− moduły pami�ci RAM, 
− puste obudowy komputerów wraz z zasilaczami przeznaczone do montowania 

w ich wn�trzu badanych elementów; 
d. biblioteczka zawodowa wyposa�ona w dokumentacj�, instrukcje, normy, procedury, 

przewodniki, regulaminy, przepisy prawne wła�ciwe dla stanowiska: 
− oryginalne instrukcje serwisowe w j�zyku polskim lub angielskim do posiadanych 

urz�dze�, instrukcje firmowe (w przypadku braku kompletnych instrukcji w j�zyku 
polskim – dopuszcza si� instrukcj� w innym j�zyku oraz skrócone tłumaczenie 
w j�zyku polskim), materiały instrukta�owe firmowe, 

− instrukcje stanowiskowe do realizowanych �wicze� (poza danymi z instrukcji 
serwisowych, zawieraj� niezb�dne uzupełnienia dydaktyczne), 

− instrukcje obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej, 
− katalogi komponentów komputerowych; 

e. wykaz �rodków do udzielania pierwszej pomocy: 
− apteczka z podstawowym wyposa�eniem; 

f. wykaz �rodków zapewniaj�cych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpiecze�stwa 
i higieny pracy: 
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− �rodki ochrony indywidualnej, 
− �rodki i sprz�t do utrzymania czysto�ci na stanowisku: 

• �rodki czyszcz�ce – pianki w aerozolu, 
• �rodek czyszcz�cy pro clean, 
• chusteczki teflonowe, 

− pojemniki na segregowane odpady, 
− ga�nica. 

 
4.2. Stanowisko do diagnozowania uszkodze� i prostych napraw urz�dze� 

peryferyjnych – drukarek, skanerów, monitorów 
 

a. wykaz maszyn, urz�dze�, aparatów, narz�dzi i innego sprz�tu wła�ciwego dla zawodu: 
− stół, krzesło, 
− komputer uczniowski: 

• IBM PC Intel Celeron min. 2.4GHz, min 256MB RAM, HDD 80GB, 
• FDD 3,5”, DVD-R/RW, karta graficzna 128MB, monitor kolorowy 17”, 
• mysz i klawiatura, karta sieciowa, 

− drukarka laserowa, 
− drukarka atramentowa, 
− drukarka igłowa, 
− skaner A4 stacjonarny; 

b. wykaz materiałów, półfabrykatów i innych �rodków niezb�dnych w procesie kształcenia 
oraz podczas egzaminu zawodowego: 
− toner do drukarki laserowej, 
− pojemniki z tuszem do drukarki atramentowej: czarny i kolor, 
− ta�ma do drukarki igłowej, 
− papier do drukarek; 

c. biblioteczka zawodowa wyposa�ona w dokumentacj�, instrukcje, normy, procedury, 
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne wła�ciwe dla stanowiska: 
− oryginalne instrukcje serwisowe do urz�dze� peryferyjnych w j�zyku polskim do 

posiadanych urz�dze�, instrukcje firmowe (w przypadku braku kompletnych 
instrukcji w j�zyku polskim – dopuszcza si� instrukcj� w innym j�zyku oraz 
skrócone tłumaczenie w j�zyku polskim), materiały instrukta�owe firmowe, 

− instrukcje stanowiskowe do realizowanych �wicze� (poza danymi z instrukcji 
serwisowych, zawieraj� niezb�dne uzupełnienia dydaktyczne); 

d. wykaz �rodków do udzielania pierwszej pomocy: 
− apteczka z podstawowym wyposa�eniem; 

e. wykaz �rodków zapewniaj�cych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpiecze�stwa 
i higieny pracy: 
− �rodki ochrony indywidualnej, 
− �rodki i sprz�t do utrzymania czysto�ci na stanowisku: 

• �rodek czyszcz�cy pro clean, 
• chusteczki teflonowe, 

− pojemniki na segregowane odpady, 
− ga�nica. 

 
4.3. Stanowisko do konfigurowania elementów sieci komputerowych 

a. wykaz maszyn, urz�dze�, aparatów, narz�dzi i innego sprz�tu wła�ciwego dla zawodu: 
− stół laboratoryjny, 
− krzesło, 
− komputer uczniowski: 

• IBM PC Intel Celeron min. 2.4GHz, min 256MB RAM, HDD 80GB, 
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• FDD 3,5”, DVD-R/RW, karta graficzna 128MB, monitor kolorowy 17”, 
• mysz i klawiatura, karta sieciowa, 

− koncentrator (hub), 
− przeł�cznik (switch), 
− router (najlepiej Cisco), 
− modem analogowy, 
− modem DSL (szerokopasmowy); 

b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych �rodków niezb�dnych w procesie 
kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: 
− przewody współosiowe, przewody wielo�yłowe, przewody do telewizji dozorowej, 
− ko�cówki typu „F” – zaciskane i nakr�cane, BNC, ko�cówki telefoniczne, zł�cza 

stosowane w sieciach WLAN; 
c. biblioteczka zawodowa wyposa�ona w dokumentacj�, instrukcje, normy, procedury, 

przewodniki, regulaminy, przepisy prawne wła�ciwe dla stanowiska: 
− oryginalne instrukcje serwisowe w j�zyku polskim do posiadanych urz�dze�, 

instrukcje firmowe (w przypadku braku kompletnych instrukcji w j�zyku polskim – 
dopuszcza si� instrukcj� w innym j�zyku oraz skrócone tłumaczenie w j�zyku 
polskim), materiały instrukta�owe firmowe, 

− instrukcje stanowiskowe do realizowanych �wicze� (poza danymi z instrukcji 
serwisowych, zawieraj� niezb�dne uzupełnienia dydaktyczne); 

d. wykaz �rodków do udzielania pierwszej pomocy: 
− apteczka z podstawowym wyposa�eniem; 

e. wykaz �rodków zapewniaj�cych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpiecze�stwa 
i higieny pracy: 
− �rodki ochrony indywidualnej, 
− �rodki i sprz�t do utrzymania czysto�ci na stanowisku: 

• �rodek czyszcz�cy pro clean, 
• chusteczki teflonowe, 

− pojemniki na segregowane odpady, 
− ga�nica. 

 
 
II. Pracownia administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi: wykonywania 

instalacji i konfiguracji okre�lonego operacyjnego systemu sieciowego, 
uruchamiania i sprawdzania poprawno�ci działania komponentów sieci zgodnie 
z dokumentacj� 

 
1. Wykaz niezb�dnych stanowisk dydaktycznych wła�ciwych dla pracowni: 

− stanowisko sieciowego systemu operacyjnego Windows 2000 Server lub Windows 
2003 Server, 

− stanowisko NetWare 6 Novell, 
− stanowisko systemu Linux (UNIX). 

 
2. Opis infrastruktury stanowisk 
Pracownia administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi powinna si� składa� z sali do 
zaj�� dydaktycznych stanowi�cej pomieszczenie warsztatowe z wyodr�bnionymi stanowiskami 
dydaktycznymi, zaplecza na �rodki dydaktyczne oraz zaplecza sanitarnego (szatnia, wc, 
umywalnia). Stanowiska dydaktyczne (do praktycznej nauki zawodu), powinny by� 
zlokalizowane w jednym pomieszczeniu szkolnym. 
 

a. usytuowanie stanowisk: 
− w budynku; ze wzgl�du na warto�� sprz�tu najlepiej na pi�trze; 
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b. wielko�� i inne wymagania dotycz�ce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym 
znajduj� si� stanowiska: 
− wysoko�� pomieszczenia min. 3m, jasne, przestronne,  
− o�wietlenie dzienne i o�wietlenie sztuczne: 

• ogólne podstawowe o�wietlenie – Emin = 500 lx, 
• dodatkowe do�wietlenie stanowiskowe (np. lampy przeno�ne) - Emin=1000 lx, 

− obwody o�wietlenia powinny by� zabezpieczone oddzielnym wył�cznikiem 
ró�nicowo-pr�dowym (wył�cznik ten nie powinien zabezpiecza� obwodów gniazd), 

− podłoga łatwa do utrzymania czysto�ci i zmywania, antypo�lizgowa, antystatyczna, 
− zamykane szafy do przechowywania komponentów komputerowych; 

c. minimalna powierzchnia niezb�dna dla pojedynczego stanowiska: 
− jedno stanowisko powinno mie� ok. 2m2 oraz po 2m2 na osob�; 

d. wyposa�enie stanowisk w niezb�dne media z okre�leniem ich parametrów: 
− zasilanie stanowisk w energi� elektryczn�, ka�de ze stanowisk uczniowskich 

powinno mie� zasilanie jednofazowe, oddzielnie zabezpieczone wył�cznikami 
nadpr�dowymi, zabezpieczenie ró�nicowo-pr�dowe mo�e by� wspólne dla 
wszystkich gniazd w pracowni, 

− obwód elektryczny zabezpieczony oddzielnym wył�cznikiem ró�nicowo-pr�dowym 
z podwójn� liczb� gniazd w stosunku do liczby komputerów, 

− okablowanie strukturalne w obowi�zuj�cym standardzie z szaf� krosownicz� 
z wentylacj�, instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna, kr��enie naturalne, 

− stanowisko sieciowego systemu operacyjnego Windows 2000 Server lub Windows 
2003 Server. 

 
3. Opisy wyposa�enia stanowisk 
 
3.1. Stanowisko sieciowego systemu operacyjnego Windows 2000 Server lub 

Windows 2003 Server 
a. wykaz maszyn, urz�dze�, aparatów, narz�dzi i innego sprz�tu wła�ciwego dla zawodu: 

− komputery uczniowskie serwery (jeden komputer dla dwóch uczniów) – 6 szt. 
• IBM PC Intel Pentium IV min. 2.4GHz, min 1GB RAM, HDD 120GB, 
• FDD 3,5”, DVD-R/RW, karta graficzna 128MB, monitor kolorowy 17”, 
• mysz i klawiatura, karta sieciowa, 

− sieciowy system operacyjny Windows 2000 Server lub Windows 2003 Server lub 
SBS 2003, 

− licencja na system; 
b. biblioteczka zawodowa wyposa�ona w dokumentacj�, instrukcje, normy, procedury, 

przewodniki, regulaminy, przepisy prawne wła�ciwe dla stanowiska: 
− oryginalne instrukcje serwisowe w j�zyku polskim do posiadanych urz�dze� AGD 

(w przypadku braku kompletnych instrukcji w j�zyku polskim – dopuszcza si� 
instrukcj� w innym j�zyku oraz skrócone tłumaczenie w j�zyku polskim), karty 
katalogowe urz�dze�, instrukcje monta�owe producenta, 

− instrukcje stanowiskowe do realizowanych �wicze� (poza danymi z instrukcji 
serwisowych, zawieraj� niezb�dne uzupełnienia dydaktyczne); 

c. wykaz �rodków do udzielania pierwszej pomocy: 
− apteczka z podstawowym wyposa�eniem; 

d. wykaz �rodków zapewniaj�cych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpiecze�stwa 
i higieny pracy: 
− �rodki ochrony indywidualnej, 
− �rodki i sprz�t do utrzymania czysto�ci na stanowisku, 
− pojemniki na segregowane odpady, 
− ga�nica. 
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3.2. Stanowisko Novell NetWare 6 

a. wykaz maszyn, urz�dze�, aparatów, narz�dzi i innego sprz�tu wła�ciwego dla zawodu: 
− komputery uczniowskie serwery (jeden komputer dla dwóch uczniów) – 6 szt., 

• IBM PC Intel Pentium IV min. 2.4GHz, min 1GB RAM, HDD 120GB, 
• FDD 3,5”, DVD-R/RW, karta graficzna 128MB, monitor kolorowy 17”, 
• mysz i klawiatura, karta sieciowa, 

− sieciowy system operacyjny Novell NetWare, 
− licencja na system; 

b. biblioteczka zawodowa wyposa�ona w dokumentacj�, instrukcje, normy, procedury, 
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne wła�ciwe dla stanowiska: 
− oryginalne instrukcje serwisowe w j�zyku polskim do posiadanych urz�dze�, 

instrukcje firmowe (w przypadku braku kompletnych instrukcji w j�zyku polskim – 
dopuszcza si� instrukcj� w innym j�zyku oraz skrócone tłumaczenie w j�zyku 
polskim), materiały instrukta�owe firmowe, 

− instrukcje stanowiskowe do realizowanych �wicze� (poza danymi z instrukcji 
serwisowych, zawieraj� niezb�dne uzupełnienia dydaktyczne); 

c. wykaz �rodków do udzielania pierwszej pomocy: 
− apteczka z podstawowym wyposa�eniem; 

d. wykaz �rodków zapewniaj�cych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpiecze�stwa 
i higieny pracy: 
− �rodki ochrony indywidualnej, 
− �rodki i sprz�t do utrzymania czysto�ci na stanowisku, 
− ga�nica. 

 
3.3. Stanowisko systemu Linux 

a. wykaz maszyn, urz�dze�, aparatów, narz�dzi i innego sprz�tu wła�ciwego dla zawodu: 
− komputery uczniowskie serwery (jeden komputer dla dwóch uczniów) – 6 szt., 

• IBM PC Intel Pentium IV min. 2.4GHz, min 1GB RAM, HDD 120GB, 
• FDD 3,5”, DVD-R/RW, karta graficzna 128MB, monitor kolorowy 17”, 
• mysz i klawiatura, karta sieciowa, 

− sieciowy system operacyjny Linux w dost�pnej dystrybucji, 
− licencja na system; 

b. biblioteczka zawodowa wyposa�ona w dokumentacj�, instrukcje, normy, procedury, 
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne wła�ciwe dla stanowiska: 
− oryginalne instrukcje serwisowe w j�zyku polskim do posiadanych urz�dze�, 

instrukcje firmowe (w przypadku braku kompletnych instrukcji w j�zyku polskim – 
dopuszcza si� instrukcj� w innym j�zyku oraz skrócone tłumaczenie w j�zyku 
polskim), materiały instrukta�owe firmowe, 

− instrukcje stanowiskowe do realizowanych �wicze� (poza danymi z instrukcji 
serwisowych, zawieraj� niezb�dne uzupełnienia dydaktyczne). 

 
 
III. Pracownia programowania, grafiki komputerowej, technik multimedialnych 

i internetowych: do opracowywania algorytmów, projektowania oprogramowania, 
pisania i testowania oprogramowania, tworzenia aplikacji graficznych, 
internetowych i bazodanowych 

 
1. Wykaz niezb�dnych stanowisk dydaktycznych wła�ciwych dla danej pracowni: 

− stanowisko programowania, technik multimedialnych, grafiki komputerowej, 
tworzenia aplikacji internetowych i bazodanowych. 

 
2. Opis infrastruktury stanowisk: 
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a. usytuowanie stanowisk: 
− w budynku, ze wzgl�du na warto�� sprz�tu najlepiej na pi�trze; 

b. wielko�� i inne wymagania dotycz�ce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym 
znajduj� si� stanowiska: 
− wysoko�� pomieszczenia min. 3m, jasne, przestronne, 
− o�wietlenie dzienne i o�wietlenie sztuczne: 

• ogólne podstawowe o�wietlenie – Emin = 500 lx, 
• dodatkowe do�wietlenie stanowiskowe (np. lampy przeno�ne) Emin = 1000 lx, 

− obwody o�wietlenia powinny by� zabezpieczone oddzielnym wył�cznikiem 
ró�nicowo-pr�dowym (wył�cznik ten nie powinien zabezpiecza� obwodów gniazd), 

− podłoga łatwa do utrzymania czysto�ci i zmywania, antypo�lizgowa, antystatyczna, 
− zamykane szafy do przechowywania komponentów komputerowych; 

c. minimalna powierzchnia niezb�dna dla pojedynczego stanowiska: 
− jedno stanowisko powinno mie� ok. 2m2 oraz po 2m2 na osob�; 

d. wyposa�enie stanowisk w niezb�dne media z okre�leniem ich parametrów: 
− zasilanie stanowisk w energi� elektryczn� – ka�de ze stanowisk uczniowskich 

powinno mie� zasilanie jednofazowe, oddzielnie zabezpieczone wył�cznikami 
nadpr�dowymi, 

− zabezpieczenie ró�nicowo-pr�dowe mo�e by� wspólne dla wszystkich gniazd 
w pracowni, 

− obwód elektryczny zabezpieczony oddzielnym wył�cznikiem ró�nicowo-pr�dowym 
z podwójn� liczb� gniazd w stosunku do liczby komputerów, 

− okablowanie strukturalne w obowi�zuj�cym standardzie z szaf� krosownicz� 
z wentylacj�, 

− instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna, kr��enie naturalne. 
 

3. Opisy wyposa�enia stanowisk 
 
3.1. Stanowisko programowania, technik multimedialnych, grafiki komputerowej, 

tworzenia aplikacji internetowych i bazodanowych 
a. wykaz maszyn, urz�dze�, aparatów, narz�dzi i innego sprz�tu wła�ciwego dla zawodu: 

− komputery uczniowskie serwery (jeden komputer dla dwóch uczniów) – 16 szt., 
• IBM PC Intel Pentium IV min. 2.4GHz, min 1GB RAM, HDD 120GB, 
• FDD 3,5”, DVD-R/RW, karta graficzna 128MB, monitor kolorowy 17”, 
• mysz i klawiatura, karta sieciowa, 
• system operacyjny Windows XP Prof., 

− licencja na system, 
− system programowania Pascal, 
− system programowania C++, 
− system programowania Java, 
− system zarz�dzania bazami danych, 
− pakiet oprogramowania: edytor tekstu, edytor graficzny, arkusz kalkulacyjny, 
− pakiet oprogramowania narz�dziowego, 
− programy do przetwarzania d�wi�ku, 
− programy do tworzenia stron internetowych, 
− programy do obróbki dokumentów multimedialnych i filmów, 
− stale aktualizowane oprogramowanie antywirusowe, 
− pakiet oprogramowania graficznego; 

b. biblioteczka zawodowa wyposa�ona w dokumentacj�, instrukcje, normy, procedury, 
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne wła�ciwe dla stanowiska: 
− oryginalne instrukcje serwisowe w j�zyku polskim do posiadanych urz�dze� AGD 

(w przypadku braku kompletnych instrukcji w j�zyku polskim – dopuszcza si� 



Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 

 9 

instrukcj� w innym j�zyku oraz skrócone tłumaczenie w j�zyku polskim), karty 
katalogowe urz�dze�, instrukcje monta�owe producenta, 

− instrukcje stanowiskowe do realizowanych �wicze� (poza danymi z instrukcji 
serwisowych, zawieraj� niezb�dne uzupełnienia dydaktyczne); 

c. wykaz �rodków do udzielania pierwszej pomocy: 
− apteczka z podstawowym wyposa�eniem; 

d. wykaz �rodków zapewniaj�cych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpiecze�stwa 
i higieny pracy: 
− �rodki ochrony indywidualnej, 
− �rodki i sprz�t do utrzymania czysto�ci na stanowisku, 
− pojemniki na segregowane odpady, 
− ga�nica. 

 


