
 

 

 

 

 

 

 
SZKOLENIE KOMPUTEROWE 

 

 
TEST POZIOMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ZASADY OCENY TESTU 

1. Test poziomujący składa się z 30 pytań. 

2. Każde pytanie zawiera cztery propozycje odpowiedzi. 

3. Za poprawną odpowiedź na każde pytanie można otrzymać 1 punkt. 

4. Za nieprawidłową odpowiedź nie są przydzielane punkty ujemne. 

5. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 30.  

 
CZAS TRWANIA EGZAMINU – 30 MINUT 

 

 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA:____________________________________________________ 

 

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:__________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Część 1:  

 

Moduł 1: DC M1 Informacja 

 

 

1. Program umożliwiający ściąganie i wyświetlanie stron internetowych to: 

a) przeglądarka internetowa, 

b) wyszukiwarka internetowa, 

c) edytor tekstu, 

d) arkusz kalkulacyjny. 

 

2. Czym jest Internet? 

a) urządzeniem przyśpieszającym drukowanie, 

b) programem pozwalającym na przeglądanie stron WWW, 

c) ogólnoświatowym zbiorem komputerów połączonych ze sobą, 

d) siecią lokalną z kilkudziesięcioma komputerami. 

 

3. Skrót WWW oznacza: 

a) komunikator internetowy, 

b) wyszukiwarkę stron internetowych, 

c) światową pajęczynę opartą hipertekstowe dokumenty, 

d) zaawansowaną edycję tekstów. 

 

4. Gdy użytkownik jest połączony z Internetem ma status: 

a) online, 

b) offline, 

c) over, 

d) onnet. 

 

5. Wpisanie frazy kluczowej w wyszukiwarkę spowoduje: 

a) wyświetlenie listy stron zawierających poszukiwane słowo, 

b) wyświetlenie wideo z odpowiedzią, 

c) wysłanie na adres e-mail odpowiedzi, 

d) zapisanie wyniku pracy wyszukiwarki na dysk lokalny komputera. 

 

6. Wyszukiwarka internetowa: 

a) podaje wyniki wyszukiwania wszystkich istniejących stron WWW, także tych niedziałających, 

b) podaje bieżące wyniki wyszukiwania stron WWW, 

c) może podawać wyniki niezgodne z aktualnymi rzeczywistymi informacjami w sieci Internet, 

d) zawsze podaje w wynikach adresy e-mail związane jednoznacznie z zapytaniem. 

 

 

 



 

 

 

Część 2:   

 

Moduł 2: DC M2 Komunikacja 

 

 

1. Pozostawione w Internecie informacje takie, jak: dane osobowe, historia odwiedzanych 

stron, pobrane pliki itp. stanowią zakres: 

a) netykiety, 

b) tożsamości cyfrowej, 

c) identyfikacji internetowej, 

d) adresu IP. 

 

2. Tzw. tryb on-line w użytkowaniu urządzeń komputerowych oznacza, że: 

a) praca wykonywana jest z domu, 

b) nawiązane jest połączenie telefoniczne, 

c) komputer znajduje się w trybie zwiększonego zużycia energii, 

d) połączenie z Internetem jest nawiązane. 

 

3. Plik PDF do wiadomości możesz wstawić: 

a) bezpośrednio w treści, 

b) jako załącznik, 

c) tylko jako link (odnośnik) do pliku w sieci Internet, 

d) nie można przesyłać plików PDF. 

 

4. Wskaż program służący do nawiązywania darmowych połączeń głosowych  

i wideorozmów: 

a) Microsoft PowerPoint, 

b) Skype, 

c) Google Drive, 

d) Linux. 

 

5. Określenie „synchronizacja” w kontekście pracy w chmurze oznacza: 

a) dopasowanie ustawień programu pocztowego,  

b) automatyczne zarządzanie dyskami sieciowymi, 

c) natychmiastową dostępność do aktualnych informacji (np. bazy kontaktów) na wielu różnych 

urządzeniach, 

d) poprawienie jakości wyświetlania obrazu. 

 

6. Cechą typową dla wirusa komputerowego jest: 

a) powodowanie nieodwracalnych uszkodzeń sprzętu komputerowego, 

b) szybkie powielanie i rozpowszechnianie głównie za pośrednictwem internetu, 

c) uciążliwy ból nadgarstków operatora komputera, 

d) brak zasilania monitora. 

 



 

 

Część 3: 

 

Moduł 3: DC M3 Tworzenie treści 

 

 

1. W programie Microsoft Word 2010 narzędzie do wstawiania tabel znajduje się we wstążce 

programu na karcie: 

a) narzędzia główne, 

b) wstawianie, 

c) widok, 

d) recenzja. 

 

2. Do usunięcia znaku na prawo od kursora tekstowego należy użyć klawisza: 

a) Backspace, 

b) delete, 

c) spacja, 

d) enter. 

 

3. Podczas wstawiania tekstu do obrazu w programie Paint można: 

a) wszystkie odpowiedzi są poprawne, 

b) określić krój czcionki, 

c) wybrać kolor czcionki oraz tła, 

d) zmienić wielkość czcionki oraz jej styl. 

 

4. Rejestrator dźwięku w systemie Windows: 

a) może rejestrować również obraz z kamerki, 

b) żadna odpowiedzi nie jest poprawna, 

c) nie daje możliwości kontynuowania raz zatrzymanego nagrania, 

d) może nagrywać pliki dźwiękowe o długości do 10 sekund. 

 

5. Jakie zmiany można wprowadzać do już istniejącego tekstu? 

a) wybiórczo usuwać znaki w jego obrębie, 

b) dopisywać znaki w środku tekstu, 

c) dowolnie dzielić tekst na akapity, 

d) wszystkie odpowiedzi są poprawne. 

 

6. W okienku Zapisywanie jako programu Microsoft Word 2010: 

a) znajdują się przyciski Zapisz i Anuluj, 

b) w polu Nazwa pliku należy wpisać odpowiednią nazwę, 

c) można wybrać katalog docelowy inny niż bieżący, 

d) wszystkie odpowiedzi są poprawne. 

 

 

 



 

 

Część 4: 

 

Moduł 4: DC M4 Bezpieczeństwo 

 

1. Tryb monitora programu antywirusowego pozwala na: 

a) monitorowanie zasobów komputera w tle w sposób niezauważalny dla użytkownika, 

zwiększając bezpieczeństwo systemu, 

b) sprawdzanie terminu wygaśnięcia licencji, 

c) sprawdzanie aktywności napędów optycznych, 

d) zablokowanie ścieżki instalacyjnej programu antywirusowego. 

 

2. Licencja typu freeware: 

a) umożliwia korzystanie z programu za darmo bez ograniczeń czasowych, 

b) umożliwia korzystanie z produktu przez określony czas testowy, 

c) określa możliwość pojawienia się komponentów reklamowych w programie, 

d) wymaga zakupu aplikacji. 

 

 

3. Program antywirusowy jest aplikacją, która: 

a) ma na celu ochronę systemu operacyjnego i danych przechowywanych w urządzeniu, 

b) umożliwia otwieranie stron internetowych, 

c) umożliwia połączenie z siecią Internet, 

d) skanuje urządzenie w celu znalezienia błędów w działaniu. 

 

 

4. Ransomware jest typem wirusa komputerowego, który: 

a) ma na celu ograniczenie dostępu do danych użytkownika, 

b) rejestruje wciśnięte przez użytkownika klawisze, 

c) zmienia stronę startową przeglądarki, 

d) wyświetla śmieszne komunikaty i obrazki. 

 

5. Nieaktualna baza wirusów: 

a) może doprowadzić do sytuacji niewykrycia potencjalnego zagrożenia, 

b) nie ma wpływu na poziom bezpieczeństwa urządzenia, 

c) występuje w sytuacji, gdy program antywirusowy nie został zakupiony, 

d) oznacza, że moduł kontroli rodzicielskiej nie został aktywowany 

 

 

6. Aby wykonać skanowanie nośnika pamięci w programie antywirusowym należy: 

a) wskazać nośnik, który ma być sprawdzony, 

b) włączyć funkcjonalność, 

c) wyłączyć tryb monitora, 

d) zmniejszyć poziom ochrony. 



 

 

 

Część 5: 

 

Moduł 5: DC M5 Rozwiązywanie problemów 

 

1. Pamięć RAM to : 

a) pamięć operacyjna,  

b) pamięć nieulotna, 

c) ramowa pamięć komputera, 

d) napęd optyczny. 

 

2. Które urządzenia pod względem budowy i sposobu obsługi są do siebie najbardziej 

podobne? 

a) laptop i zestaw komputerowy,  

b) laptop i smartfon, 

c) smartfon i komputer, 

d) tablet i monitor LCD. 

 

3. W systemie Windows 7 aby zamknąć program należy wybrać: 

a)  

b)  

c)  
 

4. Kończąc pracę z komputerem : 

a) wystarczy odłączyć go od zasilania,  

b) przytrzymać przycisk zasilania, 

c) z Menu start wybrać zamknij, 

d) nie robić nic - po pewnym czasie sam się wyłączy. 

 

5. Jeżeli dźwięk bywa przerywany albo opóźniony bądź Ty lub Twój rozmówca brzmi 

nienaturalnie (jak robot), kłopot może mieć związek z : 

a) słabym łączem internetowym (zbyt wolny transfer), 

b) źle podłączonymi słuchawkami, 

c) źle podłączonym mikrofonem, 

d) nieaktualną wersją komunikatora. 

6. Jeśli w prawym dolnym rogu pojawi nam się taka ikonka oznacza to że: 

a) nasz komputer ma jakiegoś wirusa, 

b) odłączony jest kabel sieciowy i brak jest jednocześnie połączenia Wi-Fi, 

c) nie mamy połączenia z internetem ale mamy połączenie z siecią lokalną,  

d) sieć radiowa ma za słaby sygnał. 

 


