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PRE - TEST KOMPETENCYJNY (poziom B) 

 
CZĘŚĆ I - wypełnia Uczestnik: 
 

Imię i nazwisko Grupa, miejscowość 

……………………………………………………. ………….. 

 
Test zawiera 20 pytań. Każde pytanie posiada do wyboru 4 odpowiedzi z czego tylko jedna odpowiedź jest 
prawidłowa. Czas trwania testu 30 min. 
 
A1.  Który z programów pozwala na przeglądanie plików i usuwanie na komputerze? 

a) Explorator Windows 
b) Paint 
c) Internet Explorer 
d) Mozilla FIrefox 

 
A2.  Do czego służy kółko po środku myszy? 

a) Do przesuwania kursowa myszy 
b) Do zatwierdzania wyboru 
c) Do wprowadzania tekstu 
d) Do przewijania zawartości ekranu 

 
A3.  Jaką funkcję pełni klawisz Ctrl? 

a) Pozwala na tworzenie skrótów klawiszowych 
b) Tworzy odstępy w tekście 
c) Umożliwia pisanie dużych liter 
d) Umożliwia zatwierdzanie wpisanego tekstu 

 
A4.  Co się stanie po naciśnięciu przycisku Caps Lock? 

a) Tekst będzie pisany zawsze małymi literami 
b) Po naciśnięciu 1 pojawi się znaczek ! 
c) Zostanie włączone albo wyłączone pisanie wielkimi literami 
d) Przestanie działać klawisz Ctrl 

 
A5.  Czy w Internecie można dokonywać bezpiecznych płatności online? 

a) Tak, nie ma zagrożeń związanych z płatnościami online 
b) Tak, ale należy zachować ostrożność 
c) Tak, ale jedynie przez pracowników banków 
d) Nie, nie ma takiej możliwości 

 
B1.  Jak nazywa się wiadomość przesyłana przez telefon komórkowy zawierająca zdjęcie lub film? 

a) Czat 
b) Forum 
c) SMS 
d) MMS 

 
B2.  Który z  wymienionych programów umożliwia komunikację tekstową z innym użytkownikiem? 

a) Opera 
b) Safari 
c) Gadu-Gadu 
d) Microsoft Word 
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B3. Jakie pliki nie należy wysyłać pocztą e-mail? 
a) Zawierające zdjęcia lub filmy 
b) Pliki z informacjami tekstowymi 
c) Pliki spakowane np. zip lub rar 
d) Pliki dużym rozmiarze np. 50-100MB 

 
B4. Co to jest SPAM? 

a) Groźny internetowy wirus 
b) Niechciane wiadomości e-mail 
c) Rodzaj awarii systemu komputerowego 
d) Niechciane reklamy na stronach internetowych 

 
B5. Czym jest podpis elektroniczny? 

a) Umożliwia podpisywanie umów oraz wszystkich dokumentów elektronicznie 
b) Pozwala na elektroniczne podpisywanie niektórych dokumentów w urzędach 
c) Umożliwia płatności online w serwisach internetowych 
d) Pozwala na umieszczanie zdjęć i filmów na portalach społecznościowych 

 
C1. Czym jest folder? 

a) Najmniejszym elementem przechowującym dane w systemie komputerowym 
b) Najmniejszą jednostką pamięci komputerowej 
c) Jest to skrót od „prawy klik myszą” 
d) Pozwala na przechowywanie plików i folderów 

 
C2. W jakim formacie popularnym zapisywane są pliki graficzne? 

a) .zip 
b) .avi 
c) .jpg 
d) .foto 

 
C3. Jaką literą oznaczane jest pogrubienie tekstu w edytorach tekstowych? 

a) B lub G 
b) I  lub  K 
c) U lub P 
d) Z lub Y 

 
C4.  Jak dodać znak podziału strony w edytorach tekstu? 

a) Ctrl + Enter 
b) Tab + spacja 
c) Ctrl + Alt + Delete 
d) 2 razy nacisnąć „Ctrl” 

 
C5.  Który z zapisów pozwala na pomnożenie liczb w arkuszu kalkulacyjnym? 

a) =2x2 
b) =2*2 
c) =2^2 
d) W arkuszu kalkulacyjnym można wykonywać jedynie sumę i różnicę. 

 
D1. Czym jest „koń trojański”? 

a) Programem (lub jego częścią), który sam powiela się bez naszej zgody 
b) Programem (lub jego częścią), który udaje działaniem pożyteczny program 
c) Zjawiskiem polegającym na rozsyłaniu niechcianej wiadomości poczty elektronicznej 
d) Zjawiskiem polegającym na rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych informacji prasowych w Internecie 
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D2. Co oznacza skrót dodatek https:// przed nazwą strony? 

a) Strona posiada niebezpieczną treść 
b) Jest to zaufana strona rządowa 
c) Treść strony przesyłana jest połączeniem bezpiecznym 
d) Strona została zaatakowana przez hakerów 

 
D3.  Co to jest portal społecznościowy? 

a) Jest to program komputerowy do kontaktów społecznościowych 
b) Jest to serwis internetowy pozwalający na wymienianie informacji ze znajomymi 
c) Jest to dodatek do poczty e-mail pozwalający na wysyłanie zdjęć do znajomych 
d) Jest to strona pozwalająca na płatności online 

 
D4. Na co pozwala tryb hibernacji na komputerze? 

a) Jest to inna nazwa zawieszenia się systemu 
b) Jest to efekt działania wirusa komputerowego 
c) Jest to stan w którym komputer działa bardzo wolno 
d) Jest to sposób wyłączenia komputera umożliwiający jego ponowne szybkie włączenie 

 
D5. Na czym polega zjawisko „łańcuszka internetowego”? 

a) Jest to sposób na wyłudzanie danych 
b) Jest to inna nazwa wiadomości SPAM 
c) Jest to wiadomość z informacją oferującą nagrodę za przesłanie jej dalej 
d) Jest to zjawisko w którym raz napisana wiadomość w Internecie jest komentowana przez wiele innych 

osób np. na forum internetowym 

 
 

 
CZĘŚĆ II - wypełnia Trener: 
 
1. Każdy test musi być podpisany rzez Uczestnika, 
2. Za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt, 
3. Test jest zaliczony, jeżeli Uczestnik odpowie prawidłowo na min. 14 pytań (min. 70%). 
 

Liczba osiągniętych punktów 

………….. 
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