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Przedmiot: Pracownia systemów operacyjnych 
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Klasa I 

OCENA Uszczegółowione efekty kształcenia. 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Niedostateczny Nie uczęszcza na zajęcia (50% nieobecności). 
Przeważająca większośd ocen to niedostateczne. 
Brak zeszytu przedmiotowego. 
Nie opanował materiału nauczania. 

Dopuszczający Poprawił oceny niedostateczne na dopuszczające lub wyższe. 
Uzupełnia na bieżąco zeszyt przedmiotowy. 
Zna regulamin BHP i stosuje się do niego. 
Rozumie wybrane zagadnienia ustawy o prawie autorskim. 
Opanował minimum nauczania. 
Wymienid najważniejsze systemy operacyjne. 
Rozpoznad najważniejsze cechy systemów operacyjnych. 
Tworzyd foldery i pliki. 
Obsługiwad wybrane aplikacje dostarczone z systemem operacyjnym Windows. 
Uruchomid tryb MS DOS. 
Uruchomid system operacyjny Linux i korzystad z niego w trybie graficznym. 

dostateczny Wymagania dla oceny dopuszczającej oraz dodatkowo: 
Sklasyfikowad przestępczośd komputerową. 
Wymienid elementy zestawu komputerowego. 
Zarządzad plikami i folderami przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. 
Wymienid i obsługiwad programy do partycjonowania i tworzenia kopii dysku. 
Wymienid i zastosowad podstawowe polecenia DOS. 
Korzystad z multimediów w systemie Linux. 



dobry Wymagania dla oceny dostatecznej oraz dodatkowo:  
Wymienid najważniejsze elementy prawa autorskiego. 
Wymienid funkcje wybranych elementów zestawu komputerowego. 
Wykonad kopię dysku lub partycji. 
Sprawnie posługiwad się Menadżerem urządzeo. 
Wymienid funkcje BIOS-u. 
Prawidłowo zainstalowad aplikację i system operacyjny Windows. 
Zarządzad plikami i katalogami w trybie MS DOS. 
Tworzyd pliki tekstowe w MS DOS. 
Instalowad pakiety w systemie operacyjnym Linux. 
Wymienid i zastosowad wybrane polecenia systemu Linux. 
Pracowad z wieloma konsolami wirtualnymi. 

Bardzo dobry Wymagania dla oceny dobrej oraz dodatkowo:  

Bardzo dobrze opanował materiał nauczania. 
Tworzyd partycje za pomocą odpowiedniego oprogramowania. 
Zmieniad ustawienia BIOS-u. 
Modyfikowad wybrane klucze rejestru Windows. 
Korzystad z plików konfiguracyjnych config.sys, autoexec.bat itp. 

Zainstalowad i skonfigurowad system operacyjny Linux. 
Sprawnie posługiwad się poleceniami systemu. 
Zmienid uprawnienia użytkowników do plików i folderów. 

Celujący Wymagania dla oceny bardzo dobrej oraz dodatkowo:  
Scharakteryzowad wszystkie elementy zestawu komputerowego. 
Tworzyd partycje i zarządzad nimi. 
Sprawnie posługiwad się wszystkimi aplikacjami systemu Windows. 
Modyfikowad  rejestr Windows. 
Konfigurowad i aktualizowad system BIOS. 
Biegle posługiwad się trybem MS DOS i wykorzystywad jego znajomośd w praktyce codziennej. 
Biegle posługiwad się trybem graficznym i tekstowym systemu operacyjnego Linux. 

 


