
Nazwa kwalifikacji: Uruchamianie i utrzymanie terminali i przy czy abonenckich  
Oznaczenie kwalifikacji: E.15 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz: 

– swój numer PESEL*, 

– symbol cyfrowy zawodu, 

– oznaczenie kwalifikacji, 

– numer zadania, 

– numer stanowiska. 

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu. 

4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 2 strony i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron lub 

inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  praktyczn  

egzaminu. 

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 

jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u 

nadzoruj cego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy. 

8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie 

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 

9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 

10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  
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CZ  PRAKTYCZNA 
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Czas trwania egzaminu: 150 minut 
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           Numer PESEL zdaj cego* 

Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj instalacj  oraz konfiguracj  centrali i telefonów. W tym celu: 
zawie  central  na cianie zgodnie z instrukcj  znajduj c  si  na stanowisku w miejscu wskazanym 
przez przewodnicz cego ZNCP, 
pod cz zasilanie, 
wykonaj dwa kable o d ugo ci po 3 m do po czenia centrali z aparatami telefonicznymi.  

Uwaga: przed zamontowaniem drugiego wtyku do drugiego kabla zg o  przewodnicz cemu ZNCP, przez 
podniesienie r ki, gotowo  przyst pienia do ko cowych czynno ci monta owych. Po uzyskaniu zgody 
przewodnicz cego ZNCP, przyst p do montowania wtyku, a nast pnie do testowania kabli. 

pod cz 2 aparaty telefoniczne do centrali, 
zainstaluj przegl dark  internetow  z do czonego no nika z instalatorem, 
korzystaj c z instrukcji centrali, skonfiguruj komputer i central  do zalogowania si  poprzez 
protokó  http (za pomoc  przegl darki internetowej), 
przywró  domy lne ustawienia centrali.  

Uwaga: przed przyst pieniem do przywrócenia domy lnych ustawie  centrali, zg o  przewodnicz cemu 
ZNCP przez podniesienie r ki, gotowo  do przywracania domy lnych ustawie  centrali. Po uzyskaniu 
zgody przewodnicz cego ZNCP przyst p do czynno ci zwi zanych z przywracaniem ustawie  centrali,  

skonfiguruj central , w tym celu:  
ustaw nazwy abonentów: ABONENT1, ABONENT2 
przyporz dkuj utworzonych abonentów odpowiednio do numerów wewn trznych: 101 i 102, 
na ó  restrykcj  blokada nawi zywania po cze  zewn trznych na aparat z numerem 101, 
na ó  restrykcj  blokada nawi zywania po cze  do numerów rozpoczynaj cych si  od 0700  
i 0800) na aparat z numerem 102. 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie podlega  b dzie 6 rezultatów: 
zamontowana centrala z pod czonymi telefonami 
wykonane kable  
pod czone aparaty telefoniczne 
skonfigurowany komputer 
przywrócone ustawienia domy lne centrali 
skonfigurowana centrala 

oraz 
przebieg wykonania instalacji i konfiguracji centrali 
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