
 

Test weryfikujący kompetencje informatyczne 

 

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

 

1. Zaznacz wyszukiwarki internetowe:  

a. Google 

b. Bing 

c. Onet 

2. Wpisz nazwy znanych Ci encyklopedii internetowych: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

3. Zaznacz zdanie prawdziwe:  

a. dzięki serwisowi Mapy Google można zarezerwować pokój w hotelu 

b. serwis Mapy Google nie umożliwia zaplanowania pieszej wędrówki 

c. serwis Mapy Google może przedstawić kilka wariantów trasy planowanej podróży. 

4. Zaznacz strony, które Twoim zdaniem oferują wiarygodne informacje:  

a. www.pwn.pl 

b. www.us.edu.pl 

c. www.demotywatory.pl 

d. www.pudelek.pl 

5. Które twierdzenia są prawdziwe dla Wikipedii? 

a. artykuły dodawane są przez różnych użytkowników, więc nie zawsze treść jest w 

100% wiarygodna. 

b. artykuły weryfikowane są przez ekspertów, więc zawsze treść jest wiarygodna. 

c. istnieją różne wersje językowe wikipedii, w tym regionalne (np. wersja śląska). 

6. Wpisz nazwy znanych CI portali społecznościowych: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

7. Wpisz nazwy znanych CI komunikatorów sieciowych: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

http://www.pwn.pl/
http://www.us.edu.pl/
http://www.demotywatory.pl/


8. Dzięki Dokumentom Google można: 

a. udostępniać pliki innym osobom z możliwością ich edycji  

b. udostępniać pliki innym osobom z zablokowaniem możliwości ich edycji 

c. organizować telekonferencje 

9. Komunikator Skype pozwala na: 

a. organizowanie wideokonferencji bez ograniczenia liczby uczestniczących osób 

b. czatowanie w czasie rzeczywistym 

c. rozmowy głosowe 

 

10. Netykieta obowiązująca na forach tematycznych głosi, że: 

a. zadając pytanie należy używać zwrotu grzecznościowego Pan/Pani 

b. przed zadaniem pytania należy upewnić się, czy nie zostało już wcześniej zadane 

przez kogoś innego 

c. pod pytaniem należy zawsze podpisać się prawdziwym imieniem i nazwiskiem 

11. Czy ładowarka urządzenia mobilnego podłączona do gniazdka pobiera prąd: 

a. gdy podłączone jest do niej urządzenie 

b. gdy urządzenie nie jest do niej podłączone 

12. Jakie znasz narzędzia lub mechanizmy dostępne w Internecie, dzięki którym możesz wykreować 

własną tożsamość cyfrową lub wypromować własną firmę: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

13. Do zalet e-learningu można zaliczyć: 

a. brak możliwości zadania pytania bezpośrednio wykładowcy 

b. możliwość pogodzenia czasu nauki z innymi zobowiązaniami 

c. możliwość nauki w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu 

d. możliwość nauki we własnym tempie 

14. Dozwolony użytek oznacza, że: 

a. znaleziony w Internecie tekst zamieszczony na stronie internetowej (np. ofertę 

sklepu) możesz zapisać na dysku komputera 

b. znaleziony w Internecie tekst zamieszczony na stronie internetowej (np. ofertę 

sklepu) możesz wkleić na stronę swojego sklepu internetowego jeśli merytorycznie 

będzie zgodna z oferowanym przez Ciebie towarem 

c. znaleziony w Internecie tekst zamieszczony na stronie internetowej (np. ofertę 

sklepu) możesz wykorzystać w ofercie drukowanej Twojego sklepu 

15. Licencja wolnego oprogramowania pozwala na: 

a. nieodpłatne korzystanie z oprogramowania z możliwością jego modyfikacji i 

redystrybucji 



b. nieodpłatne korzystanie z oprogramowania z możliwością jego modyfikacji, bez 

możliwości redystrybucji 

c. nieodpłatne korzystanie z oprogramowania bez możliwości jego modyfikacji i bez 

możliwości redystrybucji 

16. Symbol prawa autorskiego to: 

a. ® 

b. © 

c. § 

d. ™ 

17. Czy adres email podlega ochronie danych osobowych? 

a. tak, jeśli można na jego podstawie jednoznacznie zidentyfikować osobę 

b. nie, chyba że jest powiązany z imieniem i nazwiskiem właściciela  

18. Stalker to: 

a. włamywacz internetowy 

b. osoba dopuszczająca się aktów cyberprzemocy, prześladująca kogoś 

c. początkujący bloger 

19. Użytkownik może wykreować: 

a. dowolną liczbę tożsamości cyfrowych 

b. nie więcej niż 10 tożsamości cyfrowych 

c. tylko jedną tożsamość cyfrową, analogicznie do jednej tożsamości rzeczywistej 

20. Opcja porządkowania folderów w programie pocztowym pozwala na: 

a. zwolnienie rozmiaru zajmowanego na dysku przez usunięte wiadomości 

b. posortowanie folderów w wybranym porządku 

c. przeniesienie niechcianych wiadomości do Kosza 


