TEST KOMPETENCJI CYFROWYCH
W ramach projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16
IMIĘ I NAZWISKO ....................................................................................................................
Zapraszamy do rozwiązania testu badającego poziom Pana/Pani kompetencji cyfrowych, który jest
elementem rekrutacji do projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI”.
Właściwą odpowiedź proszę zakreślić.
Pytania 1 – 15 dotyczą obsługi komputera i podstawowej wiedzy z tego zakresu
Pytania 16 – 30 dotyczą korzystania z Internetu

1) Proszę ocenić obecny stan swojej wiedzy z zakresu obsługi komputera
a) posiadam podstawową wiedzę z zakresu komputera
b) posiadam zaawansowane umiejętności w zakresie obsługi komputera
2) Czy potrafi Pan/i uruchomić i zakończyć pracę w systemie WINDOWS ?
a) Tak
b) Nie
3) Czy potrafi Pan/i przeglądać zawartość komputera przy pomocy ikony MÓJ KOMPUTER ?
a) Tak
b) Nie
4) Czy potrafi Pan/i usuwać, kopiować oraz tworzyć katalogi i pliki?
a) Tak
b) Nie
5) Proszę wskazać stopień znajomości obsługi komputera w skali od 1 do 5 (1 w ogóle nie znam, 2
słaby, 3 średni, 4 dobry, 5 bardzo dobry)
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
6) Jak ocenia Pan/i poziom swojej znajomości edytora tekstu WORD
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
7) Niezbędnymi elementami zestawu komputerowego są:
a) Jednostka centralna, drukarka, myszka
b) Monitor, myszka, jednostka centralna, skaner
c) Monitor, jednostka centralna, klawiatura, myszka
8) Komputer przenośny to inaczej:

a) Laptop
b) Komputer stacjonarny
c) Mainframe
9) Programem stworzonym przez firmę Microsoft służącym do skonfigurowania poczty
elektronicznej jest:
a) Word
b) Excel
c) PowerPoint
d) Outlook
10) Kompresję danych wykonuje się w celu:
a) Zabezpieczenia danych przed skasowaniem
b) Zmniejszenia miejsca jakie te dane będą zajmowały
c) Zabezpieczenia danych przed wirusami
11) Korzystanie z nielegalnego oprogramowania jest:
a) Dozwolone w celach komercyjnych
b) Dozwolone przez okres 30 dni
c) Całkowicie nielegalne i karalne
12) Aplikacje biurowe to:
a) Edytor tekstu, drukarka
b) Program graficzny, skaner
c) Arkusz kalkulacyjny, system operacyjny
d) Edytor tekstu, przeglądarka dokumentów PDF
13) Pamięć przenośna Pendrive może zastąpić:
a) Dyskietkę ze względu na wielokrotnie większą od niej pojemność
b) Pamięć operacyjną
c) Napęd CD/DVD
14) Co może spowodować wirus komputerowy:
a) Zmiany w pracy komputera
b) Zawieszać i samoistnie uruchamiać komputer
c) Wysyłać fałszywe wiadomości typu e-mail do i z komputera
d) Wszystko, co zostało wymienione powyżej
15) Programem stworzonym przez firmę Microsoft służącym do przygotowywania arkuszy
kalkulacyjnych jest:
a) Word
b) Excel
c) PowerPoint
d) Outlook

16) Czy korzystał/a Pan/i kiedykolwiek z Internetu?
a) Tak*
b) Nie*
* Tak - proszę przejść do pytania 17,
* Nie - proszę nie udzielać dalszych odpowiedzi na pytania.

17) Jak ocenia Pan/i poziom swojej znajomości przeglądarek internetowych w skali od 1 do 5 (1 w
ogóle nie znam, 2 słaby, 3 średni, 4 dobry, 5 bardzo dobry)
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
18) Czy potrafi Pan/i wysłać i odczytać wiadomość e-mail
a) Tak
b) Nie
19) Czy potrafi Pan/i wyszukać podstawowe informacje w wyszukiwarce Google
a) Tak
b) Nie
20) Symbol @ (małpa) oznacza:
a) nic nie oznacza
b) symbol stosowany w adresie e-mailowym
c) literę „ą”
d) nie wiem
21) Potrafię pobrać i zapisać na dysku znalezione w Internecie dokumenty i zdjęcia
a) Tak
b) Nie
22) Intranet to:
a) Ogólnoświatowa sieć
b) Oprogramowanie biurowe
c) Prywatna sieć przedsiębiorstwa
d) Alternatywna nazwa dostawcy internetowego
23) Aby bezpiecznie pracować z Internetem nie należy:
a) Aktualizować na bieżąco programów antywirusowych
b) Otwierać poczty elektronicznej od nieznanych nadawców
c) Instalować aktualizacji systemu operacyjnego
24) Przy przesyłaniu poczty elektronicznej wykorzystywany jest protokół:
a) SMTP
b) HTTP
c) IRC
d) FTP

25) Łączenie komputerów w sieć oznacza, że:
a) nastąpi utrudnienie komunikacji pomiędzy ludźmi,
b) poczta elektroniczna będzie zbędna,
c) użytkownicy mogą dzielić pliki i zasoby,
d) zostanie ograniczony dostęp do zasobów sprzętowych, np. drukarek.
26) Bezpieczne hasło powinno:

a) być łatwe w zapamiętaniu, np.: składać się z naszego imienia, daty urodzenia, nr PESEL,
b) być stosowane jedno do wszystkich kont,
c) być zapisywane w jawnej postaci w pamięci komputera lub napisane na kartce przyklejonej
do monitora,
d) składać się z co najmniej ośmiu znaków, a ponadto zawierać wielkie i małe litery oraz znaki
specjalne.
27) Co należy robić według netykiety:
a) W Internecie nie należy obrażać nikogo
b) W Internecie można być niemiłym tylko dla tych, którzy nas obrażają
c) W Internecie można robić co się chce
28) Spam to wiadomość:
a) niechciana rozsyłana do wielu osób,
b) z programem szpiegowskim,
c) z wirusem.
29) Koń trojański:
a) odpowiednio spreparowany e-mail, które kieruje ofiarę do witryny przypominającej stronę
banku,
b) aplikacja używana do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie,
c) program, który daje hakerowi możliwość kontrolowania komputera bez wiedzy jego
użytkownika,
d) strona internetowa zawierająca treści nieodpowiednie dla dzieci.
30) Czy za pomocą sieci Internet można przesyłać pliki komputerowe?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
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Data i podpis Kandydata/Kandydatki

