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Test wiedzy z zakresu TIK (ex-ante) 

w ramach projektu „Kompetencje kluczowe na start” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 

  

 

 

ZASADY OCENY TESTU 

1. Test diagnostyczny składa się z 20 pytań. 

2. Każde pytanie zawiera cztery propozycje odpowiedzi. 

3. W każdym pytaniu jedna odpowiedź jest poprawna. 

3. Za poprawną odpowiedź na każde pytanie można otrzymać 1 punkt. 

4. Za nieprawidłową odpowiedź nie są przydzielane punkty ujemne. 

5. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 20.  

Życzymy powodzenia! 

 

IMIĘ I NAZWISKO Uczestnika: ……………………………………………………………………………  

UZYSKANA LICZBA PUNKTÓW: …… / 20 

PODPIS OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ TEST: ……………………………………………………………. 
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Moduł 1: DC M1 Informacja 

 

1. Co to jest wyszukiwarka internetowa? 

a) strona internetowa realizująca odnajdywanie informacji w Internecie, 

b) np. Chrome – przeglądarka internetowa, 

c) program do edycji nieliniowej wideo, 

d) program pozwalający weryfikować informację w Internecie. 

 

2. Co to jest katalog stron internetowych? 

a) zbiory adresów stron internetowych 

b) wyszukiwarka internetowa 

c) przeglądarka internetowa 

d) spis programów w sieci 

 

3. Wpisanie frazy kluczowej w wyszukiwarkę spowoduje: 

a) wyświetlenie listy stron zawierających poszukiwane słowo, 

b) wyświetlenie wideo z odpowiedzią, 

c) wysłanie na adres e-mail odpowiedzi, 

d) zapisanie wyniku pracy wyszukiwarki na dysk lokalny komputera. 

 

4. Crawler, robot, pająk to: 

a) element wyszukiwarki internetowej, 

b) część oprogramowania arkusza kalkulacyjnego, 

c) tytuł strony internetowej, 

d) nazwa komunikatora sieciowego. 

 

 

Moduł 2: DC M2 Komunikacja 

 

1. Pozostawione w Internecie informacje takie, jak: dane osobowe, historia odwiedzanych 

stron, pobrane pliki itp. stanowią zakres: 

a) netykiety, 

b) tożsamości cyfrowej, 

c) identyfikacji internetowej, 

d) adresu IP. 

 

2. Tzw. tryb on-line w użytkowaniu urządzeń komputerowych oznacza, że: 

a) praca wykonywana jest z domu, 

b) nawiązane jest połączenie telefoniczne, 

c) komputer znajduje się w trybie zwiększonego zużycia energii, 

d) połączenie z Internetem jest nawiązane. 
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3. Wskaż program służący do nawiązywania darmowych połączeń głosowych  

i wideorozmów: 

a) Microsoft PowerPoint, 

b) Skype, 

c) Google Drive, 

d) Linux. 

 

4. Określenie „synchronizacja” w kontekście pracy w chmurze oznacza: 

a) dopasowanie ustawień programu pocztowego,  

b) automatyczne zarządzanie dyskami sieciowymi, 

c) natychmiastową dostępność do aktualnych informacji (np. bazy kontaktów) na wielu 

różnych urządzeniach, 

d) poprawienie jakości wyświetlania obrazu. 

 

 

Moduł 3: DC M3 Tworzenie treści 

 

1. W programie Microsoft Word 2010 narzędzie do wstawiania tabel znajduje się we 

wstążce programu na karcie: 

a) narzędzia główne, 

b) wstawianie, 

c) widok, 

d) recenzja. 

 

2. Podczas wstawiania tekstu do obrazu w programie Paint można: 

a) wszystkie odpowiedzi są poprawne, 

b) określić krój czcionki, 

c) wybrać kolor czcionki oraz tła, 

d) zmienić wielkość czcionki oraz jej styl. 

 

3. Rejestrator dźwięku w systemie Windows: 

a) może rejestrować również obraz z kamerki, 

b) żadna odpowiedzi nie jest poprawna, 

c) nie daje możliwości kontynuowania raz zatrzymanego nagrania, 

d) może nagrywać pliki dźwiękowe o długości do 10 sekund. 

 

4. W okienku Zapisywanie jako programu Microsoft Word: 

a) znajdują się przyciski Zapisz i Anuluj, 

b) w polu Nazwa pliku należy wpisać odpowiednią nazwę, 

c) można wybrać katalog docelowy inny niż bieżący, 

d) wszystkie odpowiedzi są poprawne. 
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Moduł 4: DC M4 Bezpieczeństwo 

 

1. Do działań określanych jako cyberprzemoc zaliczyć możemy: 

a) wyzywanie, poniżanie, straszenie innych osób w Internecie, 

b) nakaz zapoznania się z FAQ danego portalu / kanału / czatu, 

c) utrzymywanie wątku w korespondencji seryjnej, 

d) publikowanie w Internecie zdjęć za zgodą osób, które znajdują się na tych zdjęciach. 

 

2. Licencja typu adware: 

a) może zawierać komponenty wyświetlające reklamy, 

b) umożliwia użytkowanie programu po wcześniejszym zakupie, 

c) umożliwia rozpowszechnianie za darmo oprogramowania i jego kodu źródłowego, 

d) umożliwia dystrybucję programu tylko z urządzeniem. 

 

3. Program antywirusowy jest aplikacją, która: 

a) ma na celu ochronę systemu operacyjnego i danych przechowywanych w urządzeniu, 

b) umożliwia otwieranie stron internetowych, 

c) umożliwia połączenie z siecią Internet, 

d) skanuje urządzenie w celu znalezienia błędów w działaniu. 

 

4. Hasło T3chno!ogia jest: 

a) spełniającym kryteria złożonego hasła i jednocześnie hasłem słownikowym, 

b) całkowicie bezpiecznym, niemożliwym do złamania, 

c) całkowicie bezużytecznym, ponieważ zawiera zabroniony znak, 

d) za długie, ponieważ powinno zawierać maksymalnie 8 znaków. 

 

 

Moduł 5: DC M5 Rozwiązywanie problemów 

 

1. Pamięć RAM to : 

a) pamięć operacyjna,  

b) pamięć nieulotna, 

c) ramowa pamięć komputera, 

d) napęd optyczny. 

 

2. Które urządzenia pod względem budowy i sposobu obsługi są do siebie najbardziej 

podobne? 

a) laptop i zestaw komputerowy,  

b) laptop i smartfon, 

c) smartfon i komputer, 

d) tablet i monitor LCD. 



   

„Kompetencje kluczowe na start” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 

3. W systemie Windows aby zamknąć program należy wybrać: 

a)  

b)  

c)  

4. Jeśli w prawym dolnym rogu pojawi nam się taka ikonka oznacza to że: 

a) nasz komputer ma jakiegoś wirusa, 

b) odłączony jest kabel sieciowy i brak jest jednocześnie połączenia Wi-Fi, 

c) nie mamy połączenia z Internetem ale mamy połączenie z siecią lokalną,  

d) sieć radiowa ma za słaby sygnał. 


