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Ankieta dotycząca trudności związanych z obsługą komputera i Internetu 
 

Celem ankiety jest poznanie zgłaszanych przez Panią/a problemów z obsługą komputera i Internetu. 
Proszę zaznaczyć znak X przy właściwych odpowiedziach.  
 
Imię i nazwisko:……………………………………………… 
 

1) Czy korzystał/a Pan/i kiedykolwiek z komputera?  Tak*  Nie** 
* TAK - proszę przejść do pytania 2 
** NIE - proszę nie udzielać dalszych odpowiedzi na pytania 
 

2) Czy potrafi Pan/i uruchomić i zakończyć pracę w systemie WINDOWS?  Tak  Nie  
 

3) Czy potrafi Pan/i używać myszki lub touchpada?  Tak  Nie 
 

4) Czy potrafi Pan/i pisać w Word lub w innym edytorze tekstu?  Tak  Nie 
 

5) Czy potrafi Pan/i wydrukować dokument?  Tak  Nie 
 

6) Czy potrafi Pan/i stworzyć nowy folder?  Tak  Nie 
 

7) Czy potrafi Pan/i kopiować i usuwać pliki?  Tak  Nie 
 

8) Czy korzysta Pan/i z poczty elektronicznej?  Tak  Nie 
 

9) Czy ma Pan/i konto na portalu społecznościowym?  Tak  Nie 
 
10) Jaka czynność stwarza Panu/Pani największe trudności: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 

11) Czy potrafi Pan/i wyszukać podstawowe informacje w wyszukiwarce internetowej?  Tak  Nie  
 

12) Czy potrafi Pan/i znaleźć w Internecie telefon do przychodni lub urzędu?  Tak  Nie 
 

13) Czy sprawdza Pan/i rozkłady komunikacji miejskiej/pkp w sieci?  Tak  Nie 
 

14) Czy korzysta Pan/i z komunikatorów typu Skype, Messenger, Whatsapp?  Tak  Nie 
 

15) Czy ma Pan/i konto pacjenta na portalu www.ezdrowie.gov.pl?  Tak  Nie 

Jeśli zaznaczono „Nie”, czy chce Pan/Pani uzyskać pomoc w założeniu konta pacjenta?  Tak  Nie 
 
 
Dziękujemy serdecznie za wypełnienie ankiety.  
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