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TEST WIEDZY 
przeprowadzany przed rozpoczęciem wsparcia projektowego w ramach projektu „Kwalifikacje 
językowe i cyfrowe szansą mieszkańców województwa świętokrzyskiego!” dla potrzeb określenia 
poziomu kompetencji ICT posiadanych przez uczestnika z zakresu obszarów tematycznych zgodnych  
z ramą DIGCOMP 

 

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

I. Proszę o wybranie jednej prawidłowej odpowiedzi w pytaniu zaznaczając ją kółkiem lub krzyżykiem. 
II. Za każdą odpowiedź na pytanie można uzyskać od 0,5 do 1 punktu. 
III. Za każde wskazanie poprawnej i błędnej odpowiedzi w pytaniu lub skreślenia będą warunkowały 
otrzymaniem 0,5pkt. 
IV. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie 14 pytań. 

 
1. Do czego służy narzędzie malarz formatów? 
a) Służy do malowania w tekście. 
b) To narzędzie do wstawiania rysunków w tekście i zmiany koloru. 
c) Malarz formatów jest narzędziem usprawniającym formatowanie tekstu. Umożliwia skopiowanie 
zazwyczaj wszystkich parametrów formatowania wybranego fragmentu tekstu (wyrazu, kilku 
wyrazów, akapitu) i zastosowanie go do innego fragmentu. 
 
2. Do czego służą style? 
a) Style służą do formatowania czcionki i akapitu. 
b) Styl to nazwany zbiór parametrów formatowanych czcionek lub / i akapitu. 
c) Obie odpowiedzi są prawidłowe. 
 
3. Co to jest nagłówek i stopka w dokumencie? 
a) Jest to sformatowany tekst, pogrubiony lub pochylony na górze i dole dokumentu. 
b) Odpowiednio górna i dolna część strony dokumentu, gdzie można wstawiać tekst lub obiekt 
graficzny. Informacje te pojawiają się automatycznie odpowiednio w górnej i dolnej części każdej 
strony dokumentu. 
c) W nagłówku i stopce Informacje pojawiają się odpowiednio w górnej części – tylko grafika (logo),  
a w dolnej części tylko tekst. 
 
4. Do czego służy arkusz kalkulacyjny? 
a) Arkusz kalkulacyjny to program do robienia tabel i wykresów oraz stosowania różnego rodzaju 
funkcji min. logicznych i arytmetycznych. 
b) Jest to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, pozwalający na 
automatyczną obróbkę tych danych oraz na prezentację ich w różny sposób. 
c) Obie odpowiedzi są prawidłowe. 
 
5. Za pomocą arkusza kalkulacyjnego można: 
a) Wizualizować dane, prezentując je w postaci wykresów (kolumnowych, słupkowych, itd.), które 
pozwalają łatwiej zorientować się we wzajemnych zależnościach i tendencjach. 
b) Oglądać filmy i słuchać muzyki. 
c) Redagować długie dokumenty, formatować tekst itp. 
 
6. Co to jest pasek formuły? 
a) Pasek formuły to miejsce, w którym wyświetlana jest nazwa aktywnej komórki lub jej zawartość. 
b) Jest to pasek w którym widzimy informacje dotyczące aktywnego arkusza. 
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c) Pasek, w którym wyświetlana jest liczba stron. 
 
7. Wpisz przykładową formułę matematyczną wykorzystywaną w EXCEL. 
a) ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Co to jest wyszukiwarka sieciowa? 
a) Program wykrywający podłączenie komputera do sieci LAN. 
b) Program wyszukujący zasoby sieciowe według podanych słów kluczowych. 
c) Program do przeglądania zawartości stron WWW. 
 
9. W jaki sposób można ograniczyć ryzyko nadużyć finansowych przy płatności kartą kredytową za 
zakupy w sklepie internetowym? 
a) Korzystając wyłącznie ze sprawdzonych i pewnych komputerów z zainstalowanym programem 
antywirusowym i zaporą ogniową (firewall). 
b) Robiąc zakupy w dużych, znanych i renomowanych sklepach internetowych, a w przypadku 
mniejszych serwisów sprawdzając ich wiarygodność. 
c) Przed dokonaniem transakcji upewniając się czy rzeczywiście jesteśmy na oryginalnej stronie oraz 
czy transmisja danych odbywa się w bezpiecznym połączeniu (protokół SSL). 
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 
 
10. Jaką operację, wykonywaną w odniesieniu do zasobów sieci Internet, określamy mianem 
„dodania stron do ulubionych” lub „zapisania zakładki do strony”.? 
a) Zapisanie zawartości strony WWW w pliku *.htm lub *.html. 
b) Włączenie prezentacji grafiki w oknie przeglądarki internetowej. 
c) Podgląd kodu źródłowego strony WWW. 
d) Zapisanie w przeglądarce w przeznaczonym do tego celu miejscu (folderze, zakładce) hiperłącza do 
zasobu (np. strony WWW). 
 
11. Cyberprzestępczość to: 
a) Kradzież komputerów. 
b) Przestępstwa dokonane przy użyciu komputerów i Internetu. 
c) Przestępczość zorganizowana. 
 
12. Phishing to: 
a) Wyłudzanie danych poufnych. 
b) Fora internetowe, których tematyką jest wędkarstwo, 
c) Wirus komputerowy. 
 
13. Robaki to: 
a) Złośliwe oprogramowanie przesyłane tylko za pomocą załączników do poczty elektronicznej. 
b) Złośliwe oprogramowanie mające zdolność samopowielania. 
c) Złośliwe oprogramowanie, które do powielania wymaga użycia takich nośników, jak pendrive’y  
i płyty CD/DVD. 
 
14. Zabezpieczona sieć Wi-Fi: 
a) Nie pozwala na zalogowanie się do niej bez użycia hasła. 
b) Nie pozwala na logowanie się na strony banków. 
c) Działa tylko w biurach i na uczelniach. 

Ilość uzyskanych punktów: …................................................. 
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