Wymagania edukacyjne 
dla przedmiotu:

LABORATORIUM SYSTEMÓW SIECIOWYCH


PODSTAWA PROGRAMOWA 2017
Klasa 2TI i 3TI


Dział programowy
Tematy jednostek metodycznych
Liczba godz.
Wymagania programowe
Uwagi o realizacji



Podstawowe
Uczeń potrafi:
Ponadpodstawowe
Uczeń potrafi:
Etap realizacji
Podstawy systemów sieciowych
Sieciowe systemy operacyjne (Windows Server, Linux).

	scharakteryzować systemy informatyczne pod względem złożoności i funkcjonalności
	

Klasa 2

Dobór systemu operacyjnego

	scharakteryzować systemy informatyczne pod względem zastosowań;
	

Klasa 2


Funkcje systemów operacyjnych.

	scharakteryzować informatyczny system komputerowy pod kątem funkcjonalności urządzeń peryferyjnych
	scharakteryzować funkcje systemów operacyjnych wchodzące w skład systemu – informatycznego
	rozróżniać systemy operacyjne;
	rozróżnić informatyczne − Sieciowe systemy operacyjne ze względu na zastosowanie oprogramowania użytkowego

Klasa 2


Polecenia wiersza poleceń.

	scharakteryzować podstawowe polecenia wiersza poleceń
	scharakteryzować podstawowe polecenia konsoli
	zastosować podstawowe polecenia wiersza poleceń
	

Klasa 2


Funkcje programów użytkowych.

	scharakteryzować funkcje  programów użytkowych instalowanych na stacjach roboczych;
	

Klasa 2

	
Ataki na systemy operacyjne i urządzenia sieciowe

	scharakteryzować zagrożenia wynikające z braku zabezpieczenia sieci energetycznej
	

Klasa 2


Charakterystyka systemów operacyjnych

	wymienić i scharakteryzować sieciowe systemy operacyjne;
	

Klasa 2

Podstawy systemów sieciowych
Charakterystyka oprogramowania użytkowego i specjalistycznego wykorzystywanego w pracy zawodowej.

	skorzystać z dokumentacji systemów operacyjnych, forów dyskusyjnych, itp.
	

Klasa 2


Rodzaje i funkcje systemów informatycznych

	rozróżniać funkcje systemów serwerowych
	

Klasa 2


Sieciowe systemy operacyjne MS Windows 

	dobrać sieciowe system operacyjny instalowane na serwerze;
	

Klasa 2


Sieciowe systemy operacyjne Linux

	mapować dyski sieciowe
	

Klasa 2

Instalacja i konfiguracja sieciowych systemów operacyjnych
Konfiguracja serwera DNS według wskazań

	skonfigurować usługi serwera plików odpowiedzialne za adresację hostów
	skonfigurować usługi wskazań. odpowiedzialne za system nazw

Klasa 3




Konfiguracja serwera DHCP według wskazań

	skonfigurować usługi odpowiedzialne za udostępnienie danych
	skonfigurować usługi odpowiedzialne za udostępnienie danych w Internecie

Klasa 3


Konfiguracja serwera WWW według wskazań

	skonfigurować usługi – odpowiedzialne za udostępnianie stron 
	

Klasa 3


Konfiguracja serwera FTP według wskazań.

	udostępniać zasoby dyskowe w lokalnej sieci komputerowej;
	

Klasa 3

Instalacja i konfiguracja sieciowych systemów operacyjnych
Konfiguracja serwera plików według wskazań

	udostępniać drukarkę sieciową w sieci lokalnej;
	nadać uprawnienia do drukarki sieciowej

Klasa 3

Konfiguracja routingu statycznego

	skonfigurować podstawowe zasady routing
	skonfigurować usługi  odpowiedzialne za routing

Klasa 3

Konfiguracja routingu dynamiczny RIP

	skonfigurować podstawowe zasady routingu dynamicznego
	skonfigurować usługi odpowiedzialne za zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci

Klasa 3

Konfiguracja zapory ogniowej

	skonfigurować podstawowe zasady zapory sieciowej
	

Klasa 3

Konta użytkowników

	założyć konta użytkownika lokalnego i domenowego
	

Klasa 2

Grupy użytkowników

	przydzielić użytkowników do grup lokalnych i domenowych
	

Klasa 2


Instalacja i konfiguracja sieciowych systemów operacyjnych
Usługa domenowa.

	skonfigurować zasady grup użytkowników na stacji roboczej;
	

Klasa 2


Konta domenowe

	założyć konta domenowe
	przypisać prawa dostępu dla użytkowników
	zmienić uprawnienia użytkowników i grup
	zmienić uprawnienia użytkowników i grup dla kont domenowych;

Klasa 2

Instalacja i konfiguracja sieciowych systemów operacyjnych
Uprawnienia sieciowe do plików i katalogów

	skonfigurować usługi odpowiedzialne za obsługę poczty elektronicznej
	

Klasa 3

Ograniczenia dyskowe na serwerze.

	
	

Klasa 3

Instalacja i konfiguracja programu antywirusowego

	instalować zdalnie oprogramowanie na stacji roboczej
	instalować zdalnie system operacyjny na stacji roboczej;

Klasa 3

Konfiguracja zasad grup.

	skonfigurować usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;
	skonfigurować konta użytkowników w usłudze katalogowej;
	zarządzać centralnie stacjami roboczymi;
	zarządzać lokalnie stacjami roboczymi;
	podłączyć stację roboczą do usługi katalogowej
	skonfigurować profile użytkowników w usłudze katalogowej
	stworzyć i stosować skrypty logowania;

Klasa 3

	

