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Diagnoza potrzeb szkoleniowych  
stanu wiedzy/kompetencji/umiejętności w zakresie ICT 

 
Imię i nazwisko Uczestnika/czki projektu: ……………………………………………………………………………… 
 
 
1. Co jest niezbędne, aby móc korzystać z internetu?  

a. napęd DVD,  
b. ekran dotykowy,  
c. Wi-Fi,  
d. karta sieciowa.  

 
2. Przeglądarką internetową jest:  

a. Bing,  
b. Google,  
c. Edge,  
d. GPRS.  

 
3. Jaki symbol przyjmuje kursor po najechaniu na hiperłącze?  

a. gwiazdki,  
b. serca,  
c. dłoni,  
d. GPRS.  

 
4. Płyta CD umożliwia zapis:  

a. około 700 MB danych,  
b. około 2 GB danych,  
c. około 4,7 GB danych,  
d. Ponad 4,7 GB danych.  

 
5. Pamięć USB nosi również nazwę:  

a. laptop,  
b. notebook,  
c. pendrive,  
d. Flash.  

 
6. Aby zaznaczyć wszystkie pliki i foldery, należy użyć skrótu:  

a. Ctrl + C,  
b. Ctrl + X,  
c. Ctrl + F,  
d. Ctrl + A.  

 
7. Pole DW w formularzu pocztowym:  

a. pole przeznaczone na głównych odbiorców wiadomości  
b. wszyscy widzą w szczegółach wiadomości, głównego jej odbiorcę jak również wszystkie 

pozostałe adresy e-mail z pola DW, które otrzymały jej kopię.  
c. nie ma takiego pola w formularzu elektronicznej wiadomości (e-mail)  
d. odpowiedź A i B jest poprawna  
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8. Komunikator internetowy to:  
a. program komputerowy pozwalający na przesyłanie wiadomości e-mail  
b. program komputerowy pozwalający na przesyłanie natychmiastowych wiadomości  
c. zazwyczaj jest on w płatny i pracuje tylko pomiędzy dwoma komputerami w sieci Internet  
d. program z funkcją abonenckiej usługi telegraficznej, polegającej na przesyłaniu informacji  

w postaci alfanumerycznej, z repertuarem znaków określonym alfabetem telegraficznym.  
 
9. YouTube:  

a. jest to serwis internetowy, który umożliwia bezpłatne i nieograniczone umieszczanie, 
odtwarzanie strumieniowe (przekaz na żywo), ocenianie i komentowanie filmów  

b. jest to serwis internetowy, który umożliwia płatne umieszczanie, odtwarzanie strumieniowe 
(przekaz na żywo), ocenianie i komentowanie filmów  

c. jest to serwis internetowy, który umożliwia bezpłatne i nieograniczone umieszczanie, 
odtwarzanie strumieniowe (przekaz na żywo), ocenianie i komentowanie zdjęć  

d. jest to serwis internetowy, który umożliwia bezpłatne i nieograniczone umieszczanie, 
odtwarzanie strumieniowe (przekaz na żywo), ocenianie i komentowanie książek  

 
10. Grupy w serwisie Facebook.com dzielą się na:  

a. otwarte, zamknięte, prywatne  
b. publiczne, zamknięte, tajna  
c. otwarte, zamknięte, tajne  
d. otwarte, zamknięte  

 
11. Trollowanie jest to:  

a. wysyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych do użytkowników 
sieci Internet i GSM  

b. antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla forów dyskusyjnych i innych miejsc  
w Internecie, w których prowadzi się dyskusje  

c. nie ma takiego pojęcia w informatyce  
d. odpowiedź A i B jest prawidłowa  

 
12. Cyberprzemoc to:  

a. inaczej Cybernękanie  
b. działania, które korzystają z technologii informacyjnych i komunikacyjnych mających na celu 

wspieranie powtarzających się, wrogich zachowań  
c. tworzenie satyrycznych ilustracji komputerowych i rozsyłanie ich po znajomych  
d. odpowiedź A i B jest prawidłowa  

 
13. Plik zawierający nagranie audio może mieć rozszerzenie:  

a. .mp3,  
b. .pdf,  
c. .png,  
d. .avi.  

 
14. Na której karcie programu Paint znajduje się polecenie pozwalające otworzyć istniejący plik:  

a. Narzędzia główne,  
b. Widok,  
c. Plik,  
d. Projektowanie.  

 
15. W trakcie wpisywania tekstu w Wordzie klawisz Enter powinieneś naciskać:  

a. na końcu każdego wiersza tekstu,  
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b. tylko kiedy chcesz rozpocząć nowy akapit,  
c. na końcu tekstu,  
d. wcale nie powinieneś naciskać klawisza Enter.  

 
16. Czerwone podkreślenie tekstu wprowadzanego w Wordzie oznacza:  

a. błędny lub niewystępujący w słowniku wyraz,  
b. błąd ortograficzny lub gramatyczny,  
c. że słowo jest bardzo istotne dla tekstu,  
d. nie ma żadnego znaczenia.  

 
17. W projekcie programu Movie Maker można umieścić pliki:  

a. z nagraniami wideo,  
b. z grafiką (JPEG, GIF, NPG i BMP),  
c. z nagraniami wideo i grafiką (JPEG, GIF, NPG i BMP),  
d. z nagraniami wideo, grafiką (JPEG, GIF, NPG i BMP) i nagraniami audio.  

 
18. Windows 10 jest przykładem:  

a. systemu operacyjnego,  
b. wirusa,  
c. gry komputerowej,  
d. programu służącego do tworzenia oprogramowania.  

 
19. Przykładem złośliwego oprogramowania nie jest:  

a. wirus,  
b. trojan,  
c. firewall,  
d. spyware.  

 
20. Hotspot to:  

a. publiczny punkt dostępowy do internetu,  
b. dowolna sieć Wi-Fi,  
c. sieć Wi-Fi dostępna tylko za opłatą,  
d. połączenie z internetem kablem.  

 
21. Co uważane jest za daną osobową w świetle polskiego prawa?  

a. imię,  
b. nazwisko,  
c. imię i nazwisko,  
d. numer PESEL.  

 
22. W jaki sposób witryny internetowe gromadzą dane osób odwiedzających te witryny?  

a. za pomocą plików cookies,  
b. za pomocą plików cakes,  
c. zbierają je jedynie, kiedy logujesz się na stronie,  
d. zbierają je jedynie, kiedy nie ma zainstalowanego programu antywirusowego.  

 
23. W jaki sposób można kontrolować swoje ślady cyfrowe w sieci?  

a. wyszukiwać za pomocą wyszukiwarki swoje dane osobowe,  
b. korzystać z trybu prywatnego przeglądarki,  
c. nie umieszczać zdjęć stawiających cię w złym świetle,  
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.  
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24. Phishing to:  
a. przestępstwo polegające na wyłudzaniu numerów kart kredytowych i PIN-ów,  
b. przestępstwo polegające na publikowaniu kompromitujących materiałów,  
c. prześladowanie poprzez wysyłanie gróźb za pomocą wiadomości SMS,  
d. przestępstwo polegające na łowieniu zagrożonych gatunków ryb.  

 
25. Urządzenia podłączane do komputera takie jak np. skaner lub głośniki nazywamy urządzeniami:  

a. peryferyjnymi  
b. zewnętrznymi  
c. przenośnymi  
d. wyjściowymi  

 
26. Jak nazywamy przenośny komputer osobisty bez klawiatury, obsługiwany za pomocą ekranu 

dotykowego?  
a. notebook  
b. laptop  
c. tablet  
d. ultrabook  

 
27. Które z podanych uszkodzeń nie są uszkodzeniami sprzętowymi?  

a. uszkodzenie pamięci RAM  
b. uszkodzenie urządzeń peryferyjnych  
c. uszkodzenie płyty głównej  
d. uzkodzenie systemu operacyjnego  

 
28. Co to jest Tutorial?  

a. samouczek w postaci filmu lub artykułu  
b. kanał na YouTube  
c. szkolenie elearningowe  
d. screencast  

 
29. Jak nazywa się prawo do użycia oprogramowania?  

a. licencja  
b. patent  
c. prawo autorskie  
d. autoryzacja  

 
30. Do czego służy platforma ePUAP?  

a. do realizacji spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu  
b. do wyszukiwania multimediów udostępnionych na licencji Open Source  
c. do odzyskiwania danych  
d. czytnik kanałów RSS  

 


