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Test weryfikujący kompetencje informatyczne 

 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………................. 

Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

 
 

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) Zaznacz nazwę wyszukiwarki internetowej: 

a) Google 

b) MS Access 

c) Onet 

d) Allegro 

 
3) Fora dyskusyjne to: 

a) Strona reklamowa firmy 

b) Forma komunikacji synchronicznej z użytkownikami Internetu 

c) Strona WWW służąca do wymiany informacji i poglądów z osobami o podobnych zainteresowaniach 

d) Baza danych 

 
4) Blog to: 

a) Dziennik sieciowy zawierający odrębne, uporządkowane chronologicznie wpisy 

b) Strona informacyjna przedsiębiorstwa 

c) Forum komunikacji klienta z firmą 

d) Czat służący do rozmów online 

 
5) O czym informuje użytkownika rozszerzenie nazwy pliku: 

a) Nie zawiera żadnej informacji 

b) Informuje o wielkości pliku 

c) Wskazuje jednoznacznie na zawartość merytoryczną pliku 

d) Informuje o rodzaju systemu operacyjnego 

 
6) Pliki zawierające animacje, film, dodatkowo rozszerzone o dźwięk, mają rozszerzenie: 

a) docx 

b) XLSX 

c) txt 

d) AVI 

 
7) Forma komunikacji, która stała się szeroko dostępna w ostatnich latach, to: 

a) E-mail 

b) Telefon 

c) Modem 

d) Neostrada 
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8) Cztery podstawowe ogniwa potrzebne do komunikacji w Internecie to: 

a) Nadawca, odbiorca, kod, kanał 

b) Wejście, wyjście, monitor, klawiatura 

c) Mikrofon, głośniki, kamera, laptop 

d) WWW, e-mail, czat, VoIP 

 
9) Możliwość przechowywania danych w Internecie i łatwego ich udostępniania jest określania pojęciem: 

a) Pracy w chmurze 

b) Wyszukiwarki WWW 

c) Poczty e-mail 

d) VoIP 

 
10) Aby móc wykonywać tzw. pracę w chmurze, trzeba dysponować: 

a) Programem Skype z aktywną kamerą wideo 

b) Laptopem z systemem Windows 

c) Telefonem z funkcją nawigacji 

d) Smartfonem lub komputerem z dostępem do Internetu 

 
11) Wskaż serwis internetowy stanowiący bazę informacji dla osoby wykazującej aktywność obywatelską: 

a) www.pudelek.pl 

b) www.bip.gov.pl 

c) www.allegro.pl 

d) www.microsoft.com 

 
12) Który z niżej wymienionych adresów internetowych jest adresem serwisu społecznościowego: 

a) Facebook.com 

b) twitter.com 

c) youtube.com 

d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

 
13) 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 

 
14) Aby wstawić wielką literę „ź” z klawiatury, należy użyć kombinacji klawiszy: 

a) shift + Z 

b) shift + lewy Alt + Z 

c) shift + X 

d) shift + prawy Alt + X 

 
15) W programie Paint można: 

a) Rysować linie i kształty 

b) Wymazywać części obrazu 

c) Wstawiać tekst 

d) Wszystkie odpowiedzi są poprawne 

 
16) Program Paint: 

a) Należy pobrać z Internetu, a następnie zainstalować na komputerze 

b) Jest programem do grafiki wektorowej 

c) Jest aplikacją składową systemu Windows instalowaną wraz z systemem 

d) Jest aplikacją składową systemu Linux 
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17) Rejestrator dźwięku w systemie Windows: 

a) Może rejestrować również obraz z kamerki 

b) Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna 

c) Nie daje możliwości kontynuowania raz zatrzymanego nagrania 

d) Może nagrywać pliki dźwiękowe o długości do 10 sekund 

 
18) Po zatrzymaniu nagrywania w programie Rejestrator dźwięku: 

a) Automatycznie pokazuje się okienko Zapisywanie jako 

b) Należy kliknąć polecenie Zapisz jako 

c) Można odsłuchać stworzone nagranie 

d) Nie ma możliwości kontynuowania nagrania 

 
19) Bezpieczne hasło to hasło, które: 

a) składa się z dużej litery, małej litery, cyfry, znaku specjalnego a jego minimalna długość to 8 znaków 

b) składa się z cyfr, liter i spacji 

c) składa się z kilku cyfr i liter 

d) składa się z minimum 8 liter lub cyfr 

 
20) Tryb monitora programu antywirusowego pozwala na: 

a) monitorowanie zasobów komputera w tle w sposób niezauważalny dla użytkownika, zwiększając bezpieczeństwo systemu 

b) sprawdzanie terminu wygaśnięcia licencji 

c) sprawdzanie aktywności napędów optycznych 

d) zablokowanie ścieżki instalacyjnej programu antywirusowego 

 
21) Zgodnie z zaleceniami netykiety NIE należy: 

a) pisać wulgaryzmów 

b) zwracać uwagi na jakiekolwiek reguły 

c) korzystać z funkcji szukaj 

d) pisać na temat 

 
22) 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 

 
23) W celu efektywnego oszczędzania energii należy: 

a) wyłączyć urządzenie, które nie jest już używane 

b) ustawić urządzenie w tryb czuwania po zakończonej pracy 

c) pozostawić urządzenie włączone po zakończonej pracy, żeby przy ponownym użyciu nie czekać na jego ponowne 

uruchomienie 

d) wygasić ekran urządzenia, pozostawiając je nadal działające 

 
24) Licencja typu adaware: 

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 

 
25) Co oznacza skrót TIK? 

a) Towarzystwo Informatyków Krajowych 

b) Technologie Informacyjno Komunikacyjne 

c) Technologie Innowacyjno Komputerowe 

d) Towarzystwo Informacyjno Komunikacyjne 
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26) Pamięć RAM to : 

a) pamięć operacyjna 

b) pamięć nieulotna 

c) ramowa pamięć komputera 

d) napęd optyczny 

 
27) ... to urządzenie umożliwiające nadanie postaci cyfrowej zdjęciom lub ilustracjom . 

a) Skaner 

b) Drukarka 

c) Kamerka internetowa 

d) Klawiatura 

 
28) Największą zaletą tableta względem zestawu komputerowego jest: 

a) mobilność 

b) ekran dotykowy 

c) brak klawiatury 

d) szybkość działania 

 
29) Podstawowy zestaw komputerowy składa się z: 

a) Monitora , komputera, myszki i klawiatury 

b) Monitora , komputera, myszki, klawiatury drukarki i skanera 

c) Wystarczy sam komputer 

d) Monitora, klawiatury i myszki 

 
30) Monitor komputerowy to urządzenie : 

a) wejścia 

b) wyjścia 

c) wskazujące 

d) czytające 

 

 

 

 

 
Proszę przenieść odpowiedzi do poniższej tabeli, do wiersza „odpowiedź” 

 

Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Odpowiedź                

Punkty                

 

 

Numer zadania 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Odpowiedź                

Punkty                
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