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Podręczniki WSiP do nowej podstawy programowej zawierają 
zadania i treści zgodne z przykładowymi zadaniami 
z Informatora CKE o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje  

w zawodzie TECHNIK INFORMATYK
(według podstawy programowej z 2017 r.)

KWALIFIKACJA EE.08 – Część pisemna egzaminu
Numer zadania i strona  
w Informatorze Odniesienia do podręczników WSiP

Zadanie 2, str. 9

Montaż i eksploatacja  
systemów  

komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  

i sieci 

EE.08
Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

Część 3

 • TEChnik inforMaTyk 

M
ontaż i eksploatacja system

ów
 kom

puterow
ych, urządzeń peryferyjnych i sieci C

zęść 3

Montaż i eksploatacja  
systemów komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  
i sieci  
Część 3 

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik 
informatyk.

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.08. 
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Podręcznik 
stanowi doskonałe źródło wiedzy z zakresu najnowszych technologii informatycznych i nieocenione 
wsparcie w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.   

Publikacja prezentuje zagadnienia związane z budową, konfiguracją, obsługą, diagnostyką i naprawą 
lokalnych sieci komputerowych.

Autorzy rzetelnie referują tematy zawarte w nowej podstawie programowej i rozwijają umiejętności 
uczniów w dziedzinie informatyki.

Kwalifikacje w ramach zawodu technik informatyk

Kwalifikacja EE.08 
Montaż i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i sieci 

Kwalifikacja EE.09 
Programowanie, tworzenie 
i administrowanie stronami 
internetowymi i bazami danych

Kwalifikacja 

EE.08

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych i sieci, cz. 3

str. 223

Zadanie 4, str. 10

Zadanie 5, str. 10

Zadanie 6, str. 11

Montaż i eksploatacja  
systemów  

komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  

i sieci 

EE.08

Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

Część 2

 • TEChnik inforMaTyk 

M
ontaż i eksploatacja system

ów
 kom

puterow
ych, urządzeń peryferyjnych i sieci C

zęść 2

Montaż i eksploatacja  
systemów komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  
i sieci  
Część 2 

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik 
informatyk.

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.08. 
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci oraz stanowi 
doskonałe źródło wiedzy przydatne podczas przygotowań do egzaminu zawodowego.   

Przyszli technicy informatycy poznają zagadnienia dotyczące systemów operacyjnych i sieci 
komputerowych – od budowy, instalacji i konfiguracji systemów Windows i Linux po administrowanie 
sieciowymi systemami operacyjnymi. 

Autorzy nie tylko rzetelnie przedstawiają te zagadnienia, lecz także rozwijają umiejętności uczniów.

Kwalifikacje w ramach zawodu technik informatyk

Kwalifikacja EE.08 
Montaż i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i sieci 

Kwalifikacja EE.09 
Programowanie, tworzenie 
i administrowanie stronami 
internetowymi i bazami danych

Kwalifikacja 

EE.08
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Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych i sieci, cz. 2 

str. 365

str. 367 (przykład z maską 27-bitową)

str. 367, PRZYKŁAD 48.8

 
Zadanie 7, str. 11

Montaż i eksploatacja  
systemów  

komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  

i sieci 

EE.08

Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

Część 3

 • TEChnik inforMaTyk 

M
ontaż i eksploatacja system

ów
 kom

puterow
ych, urządzeń peryferyjnych i sieci C

zęść 3

Montaż i eksploatacja  
systemów komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  
i sieci  
Część 3 

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik 
informatyk.

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.08. 
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Podręcznik 
stanowi doskonałe źródło wiedzy z zakresu najnowszych technologii informatycznych i nieocenione 
wsparcie w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.   

Publikacja prezentuje zagadnienia związane z budową, konfiguracją, obsługą, diagnostyką i naprawą 
lokalnych sieci komputerowych.

Autorzy rzetelnie referują tematy zawarte w nowej podstawie programowej i rozwijają umiejętności 
uczniów w dziedzinie informatyki.

Kwalifikacje w ramach zawodu technik informatyk

Kwalifikacja EE.08 
Montaż i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i sieci 

Kwalifikacja EE.09 
Programowanie, tworzenie 
i administrowanie stronami 
internetowymi i bazami danych

Kwalifikacja 

EE.08

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych i sieci, cz. 3

str. 17

 
Zadanie 8, str. 12

Zadanie 15, str. 16

Montaż i eksploatacja  
systemów  

komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  

i sieci 

EE.08

Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

Część 2

 • TEChnik inforMaTyk 

M
ontaż i eksploatacja system

ów
 kom

puterow
ych, urządzeń peryferyjnych i sieci C

zęść 2

Montaż i eksploatacja  
systemów komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  
i sieci  
Część 2 

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik 
informatyk.

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.08. 
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci oraz stanowi 
doskonałe źródło wiedzy przydatne podczas przygotowań do egzaminu zawodowego.   

Przyszli technicy informatycy poznają zagadnienia dotyczące systemów operacyjnych i sieci 
komputerowych – od budowy, instalacji i konfiguracji systemów Windows i Linux po administrowanie 
sieciowymi systemami operacyjnymi. 

Autorzy nie tylko rzetelnie przedstawiają te zagadnienia, lecz także rozwijają umiejętności uczniów.

Kwalifikacje w ramach zawodu technik informatyk

Kwalifikacja EE.08 
Montaż i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i sieci 

Kwalifikacja EE.09 
Programowanie, tworzenie 
i administrowanie stronami 
internetowymi i bazami danych

Kwalifikacja 

EE.08
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KWALIFIKACJA EE.08 – Część praktyczna egzaminu
Numer zadania i strona  
w Informatorze Odniesienia do podręczników WSiP

Zadanie 1, str. 17

Montaż i eksploatacja  
systemów  

komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  

i sieci 

EE.08

Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

Część 3

 • TEChnik inforMaTyk 

M
ontaż i eksploatacja system

ów
 kom

puterow
ych, urządzeń peryferyjnych i sieci C

zęść 3

Montaż i eksploatacja  
systemów komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  
i sieci  
Część 3 

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik 
informatyk.

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.08. 
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Podręcznik 
stanowi doskonałe źródło wiedzy z zakresu najnowszych technologii informatycznych i nieocenione 
wsparcie w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.   

Publikacja prezentuje zagadnienia związane z budową, konfiguracją, obsługą, diagnostyką i naprawą 
lokalnych sieci komputerowych.

Autorzy rzetelnie referują tematy zawarte w nowej podstawie programowej i rozwijają umiejętności 
uczniów w dziedzinie informatyki.

Kwalifikacje w ramach zawodu technik informatyk

Kwalifikacja EE.08 
Montaż i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i sieci 

Kwalifikacja EE.09 
Programowanie, tworzenie 
i administrowanie stronami 
internetowymi i bazami danych

Kwalifikacja 

EE.08

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych i sieci, cz. 3

str. 347

Zadanie 4, str. 18

Zadanie 5, str. 18

Zadanie 6, str. 18

Montaż i eksploatacja  
systemów  

komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  

i sieci 

EE.08
Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

Część 2

 • TEChnik inforMaTyk 

M
ontaż i eksploatacja system

ów
 kom

puterow
ych, urządzeń peryferyjnych i sieci C

zęść 2

Montaż i eksploatacja  
systemów komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  
i sieci  
Część 2 

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik 
informatyk.

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.08. 
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci oraz stanowi 
doskonałe źródło wiedzy przydatne podczas przygotowań do egzaminu zawodowego.   

Przyszli technicy informatycy poznają zagadnienia dotyczące systemów operacyjnych i sieci 
komputerowych – od budowy, instalacji i konfiguracji systemów Windows i Linux po administrowanie 
sieciowymi systemami operacyjnymi. 

Autorzy nie tylko rzetelnie przedstawiają te zagadnienia, lecz także rozwijają umiejętności uczniów.

Kwalifikacje w ramach zawodu technik informatyk

Kwalifikacja EE.08 
Montaż i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i sieci 

Kwalifikacja EE.09 
Programowanie, tworzenie 
i administrowanie stronami 
internetowymi i bazami danych

Kwalifikacja 

EE.08
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Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych i sieci, cz. 2 

str. 17

str. 40

str. 48, 86, 115

 
Zadanie 7, str. 19,  
                  stacja robocza

Montaż i eksploatacja  
systemów  

komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  

i sieci 

EE.08

Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

Część 3

 • TEChnik inforMaTyk 

M
ontaż i eksploatacja system

ów
 kom

puterow
ych, urządzeń peryferyjnych i sieci C

zęść 3

Montaż i eksploatacja  
systemów komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  
i sieci  
Część 3 

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik 
informatyk.

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.08. 
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Podręcznik 
stanowi doskonałe źródło wiedzy z zakresu najnowszych technologii informatycznych i nieocenione 
wsparcie w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.   

Publikacja prezentuje zagadnienia związane z budową, konfiguracją, obsługą, diagnostyką i naprawą 
lokalnych sieci komputerowych.

Autorzy rzetelnie referują tematy zawarte w nowej podstawie programowej i rozwijają umiejętności 
uczniów w dziedzinie informatyki.

Kwalifikacje w ramach zawodu technik informatyk

Kwalifikacja EE.08 
Montaż i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i sieci 

Kwalifikacja EE.09 
Programowanie, tworzenie 
i administrowanie stronami 
internetowymi i bazami danych

Kwalifikacja 

EE.08

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych i sieci, cz. 3

str. 137, 156, 168

 
Zadanie 7, str. 19,      
                   serwer

Montaż i eksploatacja  
systemów  

komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  

i sieci 

EE.08

Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

Część 2

 • TEChnik inforMaTyk 

M
ontaż i eksploatacja system

ów
 kom

puterow
ych, urządzeń peryferyjnych i sieci C

zęść 2

Montaż i eksploatacja  
systemów komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  
i sieci  
Część 2 

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik 
informatyk.

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.08. 
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci oraz stanowi 
doskonałe źródło wiedzy przydatne podczas przygotowań do egzaminu zawodowego.   

Przyszli technicy informatycy poznają zagadnienia dotyczące systemów operacyjnych i sieci 
komputerowych – od budowy, instalacji i konfiguracji systemów Windows i Linux po administrowanie 
sieciowymi systemami operacyjnymi. 

Autorzy nie tylko rzetelnie przedstawiają te zagadnienia, lecz także rozwijają umiejętności uczniów.

Kwalifikacje w ramach zawodu technik informatyk

Kwalifikacja EE.08 
Montaż i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i sieci 

Kwalifikacja EE.09 
Programowanie, tworzenie 
i administrowanie stronami 
internetowymi i bazami danych

Kwalifikacja 

EE.08
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KWALIFIKACJA EE.09 – Część pisemna egzaminu
Numer zadania i strona  
w Informatorze Odniesienia do podręczników WSiP

 
Zadanie 1, str. 26 

Programowanie  
i tworzenie 

stron internetowych  
oraz baz danych  

i administrowanie nimi

EE.09

Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

 • tEchnik informatyk

część 1 Programowanie i tworzenie stron internetowych  
oraz baz danych i administrowanie nimi, cz. 1 

rozdział 1 

 
Zadanie 4, str. 28

Zadanie 5, str. 28

Zadanie 6, str. 29
EE.09

Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

Część 3

 • tEChnik informatyk

Programowanie  
i tworzenie 

stron internetowych  
oraz baz danych  

i administrowanie nimi

Programowanie i tworzenie stron internetowych  
oraz baz danych i administrowanie nimi, cz. 3 

rozdział 1, rozdział 2 

rozdział 5, rozdział 7

rozdział 5, rozdział 7, rozdział 9, rozdział 10

 
Zadanie 8, str. 30

Zadanie 9, str. 30

EE.09

Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

Część 2

 • tEChnik informatyk

Programowanie  
i tworzenie 

stron internetowych  
oraz baz danych  

i administrowanie nimi

Program
ow

anie i tw
orzenie stron internetow

ych oraz baz danych i adm
inistrow

anie nim
i C

zęść 2

Programowanie i tworzenie stron internetowych  
oraz baz danych i administrowanie nimi, cz. 2 

rozdział 2, rozdział 5, rozdział 6

rozdział 2, rozdział 5, rozdział 6 
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KWALIFIKACJA EE.09 – Część praktyczna egzaminu
Numer zadania i strona  
w Informatorze Odniesienia do podręczników WSiP

 
Zadanie 1, str. 31
pakiet XAMPP,  

narzędzia phpMyAdmin,

obraz 1,

zapytania SQL,

zapytanie 5, 

zapytanie 6,

wyeksportuj tabele,  

  

EE.09

Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

Część 2

 • tEChnik informatyk

Programowanie  
i tworzenie 

stron internetowych  
oraz baz danych  

i administrowanie nimi

Program
ow

anie i tw
orzenie stron internetow

ych oraz baz danych i adm
inistrow

anie nim
i C

zęść 2

Programowanie i tworzenie stron internetowych  
oraz baz danych i administrowanie nimi, cz. 3 

rozdział 4  

rozdział 4

rozdział 2

rozdział 5.4, rozdział 5.9, rozdział 7

rozdział 5.10

rozdział 5.4, rozdział 5.9

rozdział 5, rozdział 7

 


