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Załącznik nr 6 

TEST KOMPETENCJI CYFROWYCH 
W ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie siedleckim” 

 

IMIĘ I NAZWISKO ...................................................................................................................................................... 

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY ………………………………………………….…………………………………………………………………………  

Zapraszamy do rozwiązania testu badającego poziom Pani/Pana kompetencji cyfrowych, który jest elementem 
rekrutacji do projektu „Sieć na kulturę w podregionie siedleckim”. 

Pytania mogą zawierać więcej niż jedną poprawną odpowiedź.  

I INFORMACJA  

1. Jakie narzędzia służą do wyszukiwania informacji w Internecie:  

a) Google 
b) Bing 
c) Wikipedia 
d) Photoshop 

2. Który z wymienionych programów jest niezbędny do przeglądania zawartości stron WWW: 

a) wyszukiwarka internetowa  
b) klient pocztowy  
c) komunikator internetowy  
d) przeglądarka internetowa  

3. Przeglądarką nie jest:  

a) Mozilla Firefox  
b) Google Chrome  
c) Microsoft Edge  
d) Skype  

4. Pliki o nazwach a.xls, b.jpg, c.txt, d.mp3 to pliki (w kolejności):  

a) graficzny, tekstowy, arkusza kalkulacyjnego, plik wykonywalny 
b) bazy danych, arkusza kalkulacyjnego, graficzny, muzyczny  
c) arkusza kalkulacyjnego, graficzny, tekstowy, muzyczny 
d) graficzny, tekstowy, muzyczny, arkusza kalkulacyjnego  

5. Kompresja pliku powoduje: 

a) przesunięcie plików do folderu Pliki usunięte 
b) usunięcie kompresowanych plików do Kosza 
c) zmniejszenie rozmiaru plików 



 

   
Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju 

www.siecnakulture.pl 

 

d) zwiększenie rozmiaru plików 

6. Po opróżnieniu kosza, pliki w nim znajdujące się: 

a) zostają trwale usunięte z nośnika danych 
b) następuje zmiana nazw plików i przesunięcie ich do folderu Tymczasowe 
c) pliki zostają przenoszone do pierwotnej lokalizacji 
d) następuje zmiana rozszerzenia nazw plików na *.tmp. 

7. Pendrive jest to: 

a) pamięć wewnętrzna komputera 
b) pamięć umożliwiająca rozruch poszczególnych podzespołów komputera 
c) zewnętrzna pamięć dyskowa służąca do zapisu przechowywania i odczytu danych z możliwością 

kasowania 
d) rysik używany do pracy z tabletem 

8. Katalog to inaczej: 

a) plik 
b) folder 
c) skrót 
d) program 

9. Co to jest fake news:  

a) nieprawdziwe informacje 
b) najnowsze informacje 
c) podsumowanie dnia 
d) przekaz dnia 

II KOMUNIKACJA 

1. Książka adresowa to: 

a) lista kontaktów osób, z którymi korespondujemy 
b) opcja programu edukacyjnego do nauki szybkiego pisania na klawiaturze 
c) e-learning 
d) podcast 

2. Symbol „@” możemy najczęściej spotkać w:  

a) nazwie polskiej domeny rządowej 
b) nazwie polskiej domeny oświatowej 
c) księdze gości 
d) adresie e-mail 

3. E-mail to: 

a) wiadomość na gg 
b) list elektroniczny 
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c) link do strony twojego banku 
d) download 

4. Co to jest spam? 

a) plotki na czacie 
b) plotki na facebooku 
c) plotki na twitterze 
d) niechciane lub niepotrzebne wiadomości przesyłane na konto pocztowe 

5. Adres IP: 

a) jest identyczną częścią nazwy każdego komputera w sieci 
b) ma postać 3 liczb z zakresu od 0 do 255 
c) musi być niepowtarzalny dla każdego urządzenia w sieci 
d) numer seryjny komputera identyfikujący go w sieci 

6. Do porozumiewania się z internautami w czasie rzeczywistym służą:  

a) portale 
b) wyszukiwarki 
c) komunikatory 
d) strony www 

7. Co to jest ePUAP: 

a) podpis elektroniczny 
b) elektroniczna platforma usług administracji publicznej 
c) rządowa platforma informacyjna 
d) ogólnopolska strona ze spisem danych kontaktowych do urzędów 

8. Co to jest BIP: 

a) biuletyn informacji publicznej 
b) jednostka informacji samorządowej 
c) system udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej 
d) baza informacji publicznych 

9. Jaka ikonka oznacza możliwość załączenia pliku do e-maila: 

a) ikona „koła zębatego” 
b) ikona „spinacza” 
c) ikona „pogrubiona litera B” 
d) ikona „koperta” 

10. Co należy robić według Netykiety: 

a) w Internecie można robić to co się chce 
b) w Internecie można być niemiłym dla osób nieznanych 
c) w Internecie nie należy obrażać nikogo 
d) w Internecie nie należy publikować prywatnych opinii 
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11. Jaki zakres informacji o sobie należy podawać przy zakładaniu kont na portalach społecznościowych: 

a) wszystkie informacje 
b) tylko informacje niezbędne do założenia konta 
c) imię, nazwisko, telefon, adres, datę urodzenia 
d) dane teleadresowe i dane banku 

12. Czy można mieć kilka kont na portalach społecznościowych: 

a) Tak 
b) Nie 

III BEZPIECZEŃSTWO 

1. Koń trojański (trojan) to: 

a) określenie oprogramowania, które daje hakerowi możliwość kontrolowania komputera bez wiedzy 
jego użytkownika 

b) aplikacja używana do prowadzenia legalnego biznesu 
c) zapora sieciowa 
d) folder z ukrytymi danymi na dysku komputera 

2. Wirus to: 

a) krótki program komputerowy, zwykle szkodzący systemowi operacyjnemu lub utrudniający pracę 
użytkownikowi komputera 

b) program lub fragment wrogiego wykonalnego kodu, który dołącza się, nadpisuje lub zamienia inny 
program w celu reprodukcji samego siebie bez zgody użytkownika 

c) złośliwy program komputerowy, posiadający zdolność replikacji 
d) oprogramowanie wyświetlające niechciane reklamy 

3. Cyberstalking, to:  

a) wyłudzanie danych osobistych i informacji majątkowych 
b) uwodzenie przez Internet 
c) fundacja zajmująca się ochroną ofiar cyberprzemocy 
d) nękanie, zastraszanie, szantaż, przy pomocy Internetu i innych mediów elektronicznych 

4. Bezpieczne hasło powinno:  

a) składać się z naszego imienia i daty urodzenia 
b) zawierać nasz nr PESEL 
c) zawierać imię partnera/partnerki 
d) składać się z co najmniej z ośmiu znaków, a ponadto zawierać wielkie i małe litery oraz znaki 

specjalne 

5. Działania wirusa komputerowego może doprowadzić do: 

a) przechwytywania haseł, loginów i innych informacji poufnych. 
b) utraty lub uszkodzenia plików 
c) szybszego otwierania i zamykania programów komputerowych 
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d) uszkodzenia elementów komputera lub systemu operacyjnego 

6. Ikona zamkniętej kłódki w pasku adresu przeglądarki informuje użytkownika, że: 

a) strona jest podrobiona, a zalogowanie się na niej jest niebezpieczne 
b) witryna została zamknięta ze względów bezpieczeństwa 
c) kliknięcie jakiekolwiek linku na stronie spowoduje zainstalowanie konia trojańskiego lub robaka na 

naszym komputerze 
d) strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane 

7. Phishing to: 

a) inaczej wirus makro 
b) wyłudzanie informacji osobistych przez podszywanie się pod stronę np. banku 
c) wirus niszczący pliki w komputerze 
d) wysyłanie niechcianej poczty 

8. Które urządzenie zużywa najwięcej energii elektrycznej? 

a) Monitor kineskopowy 
b) Monitor LCD 
c) Smartphone 
d) Myszka komputerowa 

IV TWORZENIE TREŚCI 

1. Do utworzenia pisma najlepiej wykorzystać:  

a) Arkusz kalkulacyjny 
b) MS Powerpoint 
c) MS Word 
d) MS Outlook 

2. Aby zapisać kopię dokumentu na dysku należy wybrać opcję:  

a) Zapisz 
b) Zapisz jako 
c) Drukuj 
d) Eksportuj 

3. Skrót klawiaturowy Ctrl + C służy do: 

a) cofania ostatniej czynności 
b) kopiowania zaznaczonego obiektu lub fragmentu tekstu do schowka 
c) powtórzenia czynności 
d) wycięcia zaznaczonego obiektu lub fragmentu tekstu do schowka 

4. Czy można na swoim blogu umieścić zdjęcie czyjegoś autorstwa bez pytania autora: 

a) Tak 
b) Nie 
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c) Nie wiem 

5. Korzystanie z nielegalnego oprogramowania jest:  

a) Dozwolone w celach komercyjnych 
b) Dozwolone przez okres 30 dni 
c) Całkowicie nielegalne i karalne 
d) Dozwolone na użytek domowy 

V ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

1. Adres sieciowy 148.81.238.212 to: 

a) adres poczty elektronicznej 
b) adres biznesowy 
c) adres domenowy 
d) adres IP 

2. URL dokumentu to: 

a) adres sieciowy dokumentu 
b) podatność dokumentu na wirusy 
c) właściwości sieciowe strony WWW 
d) uniwersalne cechy sieciowe, posiadane przez dokument wystawiony w sieci 

3.  „Wszelkie działania wspierające proces szkolenia, wykorzystujące technologie teleinformatyczne” – to 
jedna z definicji, która określa: 

a) e-mentoring 
b) e-learning 
c) e-commerce 
d) e-shopping 

4. Który typ oprogramowania steruje wykorzystaniem zasobów komputera? 

a) system operacyjny 
b) oprogramowanie użytkowe 
c) przeglądarka 
d) oprogramowanie antywirusowe 

5. W przypadku, gdy nie ma połączenia internetowego pomocny będzie kontakt z:  

a) dostawcą Internetu 
b) producentem sprzętu 
c) pracownikiem sklepu ze sprzętem RTV AGD 
d) sam rozwiążę każdy problem 

6. Które zdjęcie można umieścić na portalu społecznościowym? 

a) zdjęcie zrobione smartphonem 
b) zdjęcie zrobione aparatem analogowym 
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c) stopklatkę z kamery wideo na taśmy VHS 
d) zdjęcie z kamery wbudowanej w laptop 

7. Gdzie można znaleźć informacje pomocne w korzystaniu z najnowszego oprogramowania i sprzętu 
komputerowego? 

a) w prasie komputerowej 
b) na forach internetowych 
c) na stronach producentów oprogramowania i sprzętu 
d) w bibliotece 

8. Gdzie można wyrzucić niedziałający/zużyty tablet lub element komputera? 

a) do pojemnika na śmieci na odpady mieszane 
b) do pojemnika na śmieci na odpady plastikowe 
c) do punktu zbiórki elektrośmieci 
d) do dowolnego pojemnika na śmieci 

9. W jakim menu przeglądarki internetowej można znaleźć ustawienia dotyczące powiększenia / 
zmniejszenia wyświetlanych elementów? 

a) w menu „Plik” 
b) w menu „Edycja” 
c) w menu „Widok” 
d) w menu „Okno” 

 

 

 


