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Zawod: technik telekomunikacji 
symbol cyfrowy: 31 1 [37] 

Etap pisemny egzaminu obejmuje 

Czqscl-zakres wiadomosci i umiejqtnosci wtasciwych dla kwalifikacji 
w zawodzie 

Absolwent powinien umiec: 

1. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji, 
rysunkow, szkicow, wykresow, dokumentacji technicznych i technologicznych, 
a w szczegolnosci: 
1.1. rozpoznawac elementy, uktady, urzqdzenia telekomunikacyjne na podstawie symboli 

graficznych, oznaczen, charakterystyk, parametrow i wyglqdu; 
1.2. okreslac funkcje elementow i uktadow stosowanych w sieciach i urzqdzeniach 

telekomunikacyjnych na podstawie schematow ideowych i blokowych; 
1.3. stosowac pojecia, okreslenia i nazwy charakteryzujqce procesy instalacji, uruchamiania 

oraz eksploatacji sieci i urzqdzen telekomunikacyjnych; 
1.4. rozrozniac sformutowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej sieci i urzqdzen 

telekomunikacyjnych oraz w dokumentacji swiadczonych ustug. 

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci: 
obliczac i szacowac wartosci wielkosci elektrycznych w uktadach elektronicznych 
i urzqdzeniach telekomunikacyjnych; 
analizowac pracq systemow i urzqdzen telekomunikacyjnych na podstawie schematow 
blokowych; 
analizowac prace urzqdzen telekomunikacyjnych na podstawie ich schematow ideowych 
oraz danych uzyskanych w wyniku pomiarow; 
dobierac podzespoty i osprzet telekomunikacyjny dla okreslonych warunkow technicznych 
i wskazanych wymagan uzytkowych; 
dobierac metody i przyrzqdy pomiarowe do pomiarow parametrow urzqdzen 
telekomunikacyjnych; 
okreslac wptyw parametrow poszczegolnych podzespotow na prace urzqdzen 
telekomunikacyjnych; 
stosowac zasady lokalizacji uszkodzen w sieciach i urzqdzeniach telekomunikacyjnych; 
analizowac sporzqdzone kalkulacje finansowe planowanych prac montaiowych; 
analizowac dokumenty okreslajqce warunki swiadczenia usiug. 

3. Bezpiecznie wykonywac zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczenstwa 
ihigieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska, 
a w szczegolnosci: 
3.1. dobierac srodki ochrony indywidualnej podczas prac zwiqzanych z montazem, uruchamianiem 

i eksploatacjq urzqdzen telekomunikacyjnych; 
3.2. stosowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony 

srodowiska obowiqzujqce podczas instalowania, uruchamiania i eksploatacji sieci i urzqdzen 
telekomunikacyjnych; 

3.3. wskazywac skutki dziaiari zwiqzanych z nieprawidtowym wykonywaniem prac oraz 
niestosowaniem norm, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i wymagan technologicznych; 

3.4. rozrozniac srodki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzedzi i urzqdzen zasilanych 
energiq elektrycznq; 

3.5. okreslac czynnosci zwiqzane z udzielaniem pierwszej pomocy w wypadkach porazenia prqdem 
elektrycznym. 
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Czesc I1 - zakres wiadomosci i umiejqtnosci zwiqzanych z zatrudnieniem 
i dziatalnosciq gospodarczq 

Absolwent powinien umiec: 

1. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji, tabel, 
wykresow, a w szczegolnosci: 
1.1. rozrozniac podstawowe pojqcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa 

pracy, prawa podatkowego i przepisow regulujqcych podejmowanie i wykonywanie dziatalnosci 
gospodarczej; 

1.2. rozroiniac dokumenty zwiqzane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem 
dziatalnosci gospodarczej; 

1.3. identyfikowac i analizowac informacje dotyczqce wymagan i uprawnien pracownika, 
pracodawcy, bezrobotnego i klienta. 

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci: 
2.1. analizowac informacje zwiqzane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy 

i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej; 
2.2. sporzqdzac dokumenty zwiqzane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem 

i wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej; 
2.3. rozrozniac skutki wynikajqce z nawiqzania i rozwiqzania stosunku pracy. 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okreslonego zadania 
egzaminacyjnego wynikajqcego z zadania o tresci ogolnej: 

Opracowanie projektu realizacji i wykonanie prac zwiqzanych z uruchomieniem 
sieci i urzqdzen telekomunikacyjnych, z uwzglednieniem okreslonych wymagan 
uzytkowych. 

Absolwent powinien umiec: 

1. Analizowac dokumentacje sieci i urzqdzen telekomunikacyjnych w celu opracowania 
harmonogramu prac zwiqzanych z ich uruchomieniem. 

2. Dobierad metody, techniki i urzqdzenia do kontroli parametrow uruchamianych sieci 
i urzqdzen telekomunikacyjnych. 

3. Okreslac warunki eksploatacji sieci i urzqdzen telekomunikacyjnych na podstawie 
dokumentacji technicznej i wskazanych wymagan uzytkowych. 

4. Wykonywad okreslone prace z zakresu uruchamiania sieci i urzqdzen telekomunikacyjnych. 
5. Programowad urzqdzenia telekomunikacyjne. 
6. Sprawdzac poprawnosc dziatania sieci i urzqdzen telekomunikacyjnych. 
7. Porownywac wyniki pomiarow i testow z zatozeniami technicznymi oraz formutowac 

wnioski o prawid#owosci dziatania sieci i urzqdzenia telekomunikacyjnego. 
8. Opracowywac wskazania do eksploatacji sieci i urzqdzen telekomunikacyjnych, 

z uwzglednieniem okreslonych wymagan uzytkowych. 

Niezbedne wyposaienie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: 

Stanowisko komputerowe: komputer podtqczony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: 
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji). Stot laboratoryjny 
z doprowadzonym zasilaniem, wyposazony w zabezpieczenie przeciwporazeniowe z widocznym 
ogolnodostqpnym wytqcznikiem awaryjnym. Aparatura kontrolno-pomiarowa stosowana do pomiaru 
standardowych sygnatow w urzqdzeniach telekomunikacyjnych. Uktady i urzqdzenia telekomunikacyjne 
wraz z petnq dokumentacjq serwisowq. ~ r o d k i  ochrony indywidualnej. Pojemniki na odpady. Apteczka. 




