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Certyfikaty z serii Fundamentals stanowią zalecany punkt początkowy na drodze uzyskiwania 

certyfikatów IT i przygotowania do pracy zawodowej.  

Jeśli jesteś na początku kariery zawodowej w branży IT lub chcesz lepiej zrozumieć podstawowe 

zagadnienia informatyczne certyfikat Fundamentals pozwoli zweryfikować Ci znajomość 

najważniejszych zagadnień w zakresie technologii, który obejmuje.  

Dodatkowo posiadanie uznawanego w branży certyfikatu zwiększa wiarygodność na rynku pracy. 

 

Microsoft 365 Fundamentals należy do grupy najnowszych certyfikatów  

możliwych do zdobycia z kategorii job-roles udostępnionych globalnie przez firmę Microsoft. 

 

Firma CBSG Polska proponuje uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do certyfikatu  

Microsoft Azure Fundamentals 

 

Zajęcia odbywają się w formie: 

• analizy zagadnień w celu zdobycia umiejętności technicznych wymaganych przy certyfikacji 

Microsoft Azure Fundamentals 

• przedstawieniu dobrych praktyk dla produktów oraz technologii poddawanych ocenie w 

trakcie egzaminu. 

• zapoznania ze scenariuszami egzaminacyjnymi w oparciu o oficjalne materiały Microsoft 
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Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć: 

1. Koncepcja chmury obliczeniowej Microsoft. 

2. Scenariusze rozwiązań dla chmury prywatnej, publicznej, hybrydowej, IaaS, PaaS, Saas. 

3. Omówienie składowych architektury platformy Microsoft Azure. 

4. Omówienie usług sieciowych i sposobów zapewnienia połączeń między komponentami na 

platformie Microsoft Azure. 

5. Omówienie opcji konfiguracji i wdrażania maszyn wirtualnych w Microsoft Azure. 

6. Omówienie rodzajów magazynów danych, opcji nadmiarowości oraz metod migracji 

danych do Azure. 

7. Omówienie zagadnień zarządzania tożsamościami, nadawania dostępu i konfiguracji 

zabezpieczeń w Azure. 

8. Omówienie sposobów zarządzania rozliczeniami i kontrolowania wydatków w Microsoft 

Azure. 

9. Omówienie narzędzi do zachowania standardów konfiguracji, ich ochrony oraz 

zapewnienia zgodności na platformie Microsoft Azure. 

10. Zapoznanie z narzędziami przeznaczonymi do wdrażania i zarządzania zasobami Azure. 

11. Omówienie natywnych narzędzi Microsoft do monitorowania zasobów Azure. 

 

Pełna informacja o zakresie egzaminu dostępna jest na stronie: 

https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/exams/az-900/  

 

  

https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/exams/az-900/
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Zajęcia obejmują 32 godziny lekcyjne i będą odbywały się stacjonarnie w Waszej szkole  

w czwartki wg poniższego harmonogramu: 

• 16.03.2023 w godz. 16.00 – 19.00 

• 23.03.2023 w godz. 16.00 – 19.00 

• 30.03.2023 w godz. 16.00 – 19.00 

• 13.04.2023 w godz. 16.00 – 19.00 

• 20.04.2023 w godz. 16.00 – 19.00 

• 27.04.2023 w godz. 16.00 – 19.00 

• 11.05.2023 w godz. 16.00 – 19.00  

• 18.05.2023 w godz. 16.00 – 19.00 

 

Prowadzącym zajęcia będzie Paweł Pławiak, architekt rozwiązań Cloud, MCT & MCE, MCT & MCE, 

wykładowca akademicki, opiekun na kierunkach chmury obliczeniowej w WIT (www.wit.edu.pl) oraz 

bezpieczeństwa środowisk Microsoft w WAT (www.wat.edu.pl), CEO w CBSG Polska (www.cbsg.pl). 

Certyfikowany inżynier Microsoft. Od lipca 2009 roku regularnie nagradzany przez Microsoft tytułem 

Most Valuable Professional (MVP), aktualnie w kategorii Security. Systematycznie uczestniczy w wielu 

projektach, gdzie pełni rolę architekta rozwiązań opartych o Microsoft Azure, Office 365, Enterprise 

Mobility + Security oraz platformy serwerowe Windows i System Center. Współautor przewodników 

zabezpieczeń dla wielu polskich oraz międzynarodowych firm i instytucji w tym Rządowego Zespołu 

Reagowania na Incydenty Komputerowe (www.cert.gov.pl) i Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego (NATO). Współpracuje z Microsoft w zakresie certyfikacji zawodowych. Członek 

Microsoft Cloud Security Engineering Customer Advisory Council w Redmond, USA. Współzałożyciel i 

lider Warszawskiej Grupy Użytkowników i Specjalistów Windows (www.wguisw.org). W wolnych 

chwilach pasjonat karawaningu, którego można również spotkać w pracowni myOTIUM.pl. 

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wit.edu.pl%2F&data=05%7C01%7Cpawel.plawiak%40cbsg.pl%7C52e1fcb8175940f71da208db189ece2f%7Cf4505e29462f42da9894b2cc219345e1%7C1%7C0%7C638130842598597519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=Xp1CuEM6HbFgBWmlz%2BnHwFtYIdBsptlE6bgyLytXLZA%3D&reserved=0
http://www.wat.edu.pl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cbsg.pl%2F&data=05%7C01%7Cpawel.plawiak%40cbsg.pl%7C52e1fcb8175940f71da208db189ece2f%7Cf4505e29462f42da9894b2cc219345e1%7C1%7C0%7C638130842598597519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=tN%2FOjmcogqeKXysextUeF3ifW7eh0yqXwzEUsXRGdpA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cert.gov.pl%2F&data=05%7C01%7Cpawel.plawiak%40cbsg.pl%7C52e1fcb8175940f71da208db189ece2f%7Cf4505e29462f42da9894b2cc219345e1%7C1%7C0%7C638130842598597519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=maVl7wrDwJmSmbKOdcf6B%2Blm8n7R1G6F8dGr6HlQA9Y%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wguisw.org%2F&data=05%7C01%7Cpawel.plawiak%40cbsg.pl%7C52e1fcb8175940f71da208db189ece2f%7Cf4505e29462f42da9894b2cc219345e1%7C1%7C0%7C638130842598597519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=bpNB%2FCFlDqb%2F4%2BruSRQnT34%2BP4eZ8liOpF1Ezi4Rh%2Bk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmyotium.pl%2F&data=05%7C01%7Cpawel.plawiak%40cbsg.pl%7C52e1fcb8175940f71da208db189ece2f%7Cf4505e29462f42da9894b2cc219345e1%7C1%7C0%7C638130842598753731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=YnU12vphu6Fc6GIxzfpb%2F3wjO4uBhmsQIdA%2BEGIr6MA%3D&reserved=0
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Koszt zajęć wynosi 1100 zł z VAT.  

Koszt egzaminu wynosi 600 zł z VAT. 

Suma: 1700 zł z VAT 

 

Liczba miejsc jest ograniczona a o uczestnictwie decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.  

 

Zapisy i płatności 

Zgłoszenia na zajęcia realizowane są wyłącznie za pomocą formularza pod adresem 

www.cbsg.pl/az900. 

Płatność będzie mogła być zrealizowana po zebraniu grupy wyłącznie przelewem bankowym na 

podstawie otrzymanej od nas faktury proforma. 

 

Wszelkie pytania dotyczące organizacji i przebiegu zajęć prosimy kierować na adres 

biuro@cbsg.pl.   

 

http://www.cbsg.pl/az900
mailto:biuro@cbsg.pl

