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Załącznik nr 1 

TEST WSTĘPNY 
w ramach projektu Informacje uTajnione 

realizowanego przez CDG PRO Sp. z o.o. na podstawie umowy nr RPPK.09.03.00-18-0146/20-00 
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie dnia 21.07.2020r, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 
Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 

oraz z budżetu Państwa 
 

ZASADY OCENY TESTU WSTĘPNEGO: 

1. Test składa się z 29 pytań jednokrotnego wyboru. 

2. Każde pytanie zawiera kilka propozycji odpowiedzi. 

3. Test weryfikuje poziom kompetencji z ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych 

(Digital Competence Framework).  

4. Za poprawnie wybraną odpowiedź na pytanie można otrzymać 1 pkt. 

5. Za wybranie niepoprawnej odpowiedzi lub brak zaznaczenia odpowiedzi nie są przydzielane 

punkty ujemne. 

6. Za zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi w pytaniu nie są przydzielane punkty. 

7. Pozytywny wynik testu otrzyma osoba, która minimum 16/29 pkt (powyżej 50%) 

 

Imię i nazwisko Kandydata/-tki …………………………………………………………………………………………………………… 

 

INSTRUKCJA:  

Proszę zaznaczyć ☒ WYŁĄCZNIE JEDNĄ ODPOWIEDŹ w każdym pytaniu  

 

1.  Aby skopiować zaznaczony obiekt lub fragment tekstu mogę posłużyć się skrótem 

klawiszowym: 

☐ a) CTRL+D 

☐ b) CTRL+C 

☐ c) CTRL+P 

 

2. Google, Bing, Yahoo to przykłady: 

☐ a) Wyszukiwarek internetowych 

☐ b) Portali internetowych 

☐ c) Nie wiem 

 

3. Częste korzystanie z nowych technologii: 

☐ a) Jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia 

☐ b) Może negatywnie wpływać wyłącznie na zdrowie fizyczne  

☐ c) Może negatywnie wpływać zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne 
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4. Podczas zwracania się do obcej osoby w Internecie: 

☐ a) Zawsze należy stosować zwroty formalne typu Pan, Pani 

☐ b) Należy stosować dowolne zwroty i zapisywać je od małej litery  

☐ c) W niektórych sytuacjach są dozwolone zwroty nieformalne, ale muszą być zapisywane od dużej 

litery, np. Ty, Tobie 

 

5. Program służący do nawiązywania darmowych połączeń głosowych i wideorozmów to: 

☐ a) Skype 

☐ b) Slack 

☐ c) Google Drive 

 

6. Oprogramowanie antywirusowe: 

☐ a) Nie jest potrzebne 

☐ b) Jest konieczne w przypadku urządzeń stacjonarnych (np. komputer osobisty), ale nie trzeba go 

instalować na urządzeniach mobilnych (np. smartfon) 

☐ c) Dla bezpieczeństwa należy zainstalować zarówno na urządzeniach stacjonarnych (np. komputer 

osobisty, jak również na urządzeniach mobilnych (np. smartfon) 

 

7. W programie Microsoft Word (wersja 2019) narzędzie do wstawiania tabel znajduje się we 

wstążce programu na karcie: 

☐ a) Narzędzia główne 

☐ b) Wstawianie 

☐ c) Widok 

☐ d) Recenzja 

 

8. Zaznacz prawdziwą odpowiedź odnoszącą się do Ciebie: 

☐ a) Potrafię przesłać załącznik korzystając z wybranego przez siebie programu pocztowego 

☐ b) Nie potrafię przesyłać załączników za pomocą programu pocztowego 

☐ c) Potrafię przesyłać niektóre rodzaje załączników za pomocą programu pocztowego 

 

9. Phishing to: 

☐ a) Inna nazwa przeglądarki stron internetowych 

☐ b) Odmiana wirusa szyfrująca dane 

☐ c) Wyłudzanie informacji osobistych przez podszywanie się np. pod stronę internetową banku 

☐ d) Inaczej wirus, makro 

 

10. Pliki pobierane ze stron internetowych mogą być zapisywane: 
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☐ a) Tylko na pulpicie komputera 

☐ b) Tylko w folderze ustawionym domyślnie w przeglądarce 

☐ c) W dowolnym folderze wybranym przeze mnie, w zależności od opcji ustawionych przez mnie 

w przeglądarce 

 

11. Na portalach społecznościowych niektóre osoby ustawiają tzw. „zdjęcia profilowe”, które są 

publicznie widocznie. Czy do stworzenia takiego zdjęcia profilowego można użyć dowolnego 

obrazka znalezionego w Internecie? 

☐ a) Tak 

☐ b) Nie  

☐ c) Nie wiem 

 

12. Mogę uznać informację znalezioną w Internecie za wiarygodną, jeśli: 

☐ a) Wyszukałem(-am) tę informację poprzez Google 

☐ b) Mój znajomy udostępnił tę informację na swoim profilu w social media 

☐ c) Znana osoba, np. aktor udostępniła tę informację 

☐ d) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa  

 

13. Praca zespołowa nad jednym plikiem w czasie rzeczywistym jest możliwa z wykorzystaniem: 

☐ a) Microsoft Outlook 

☐ b) Dokumenty Google 

☐ c) Messenger 

☐ d) Skype 

 

14. Metoda płatności, dzięki której za pomocą telefonu z zainstalowaną aplikacją łatwo i szybko 

zapłacę w sklepie i przez Internet, a dodatkowo wpłacę i wypłacę gotówkę to: 

☐ a) Cashback 

☐ b) BLIK 

☐ d) LTE 

 

15. W dowolnym miejscu w Internecie można bez obawy podać: 

☐ a) Swój PESEL 

☐ c) Swój adres e-mail 

☐ d) Żadnej z tych informacji 

 

16. Aby ustawić optymalny poziom podświetlenia ekranu w laptopie: 

☐ a) Poproszę kogoś o pomoc 

☐ b) Zmienię jasność w panelu powiadomień/sterowania 

☐ c) Zmienię poziom natężenia oświetlenia w pomieszczeniu 
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17. Jeśli wpiszę adres e-mail osoby w polu UDW, to: 

☐ a) Ta osoba nie otrzyma wiadomości 

☐ b) Ta osoba otrzyma wiadomość, ale nie będzie mogła zobaczyć adresu nadawcy 

☐ c) Pozostali adresaci tej wiadomości nie zobaczą, że ta osoba również otrzymała wiadomość 

 

18. Urządzenia cyfrowe: 

☐ a) nie powinny być zabezpieczone przez korzystaniem z nich  przez osoby trzecie 

☐ b) powinny być zabezpieczone prostym hasłem, które łatwo zapamiętać np. admin 

☐ c) powinny być zabezpieczone na wysokim poziomie (np. unikalne hasło o silnej mocy, odcisk palca, 

rozpoznawanie twarzy) 

 

19. Najbardziej wiarygodne źródło informacji z podanych poniżej na temat zjawiska globalnego 

ocieplenia to: 

☐ a) Artykuł dostępny na Wikipedii  

☐ b) Artykuł opublikowany w znanym serwisie popularnonaukowym 

☐ c) Post opublikowany w social media przez jednego ze znanych polityków 

☐ d) Artykuł naukowy będący metaanalizą badań, opublikowany w czasopiśmie naukowym 

dostępnym online 

 

20. Zaznacz odpowiedź, która Twoim zdaniem najlepiej posłuży do ochrony danych osobowych 

na kontach internetowych: 

☐ a) zastosowanie takiego samego hasła do wszystkich kont internetowych 

☐ b) zastosowanie różnych haseł, które łatwo jest zapamiętać, np. imiona moich dzieci, swoją datę 

urodzenia itp. 

☐ c) zastosowanie silnych haseł do kont internetowych  tj. zawierające duże i małe litery, cyfry, znaki 

specjalne 

 

21. Marcin publikuje na swoim blogu grafiki. W nocie pod grafikami nie wpisuje jednak swojego 

imienia i nazwiska, lecz pseudonim. Czy jego grafiki są chronione prawem autorskim? 

☐ a) Tak 

☐ b) Nie 

☐ c) Nie wiem 

 

22. Oficjalny e-mail najlepiej jest rozpocząć zwrotem: 

☐ a) Szanowni Państwo 

☐ b) Witam 

☐ c) Dzień dobry 
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23. Do kryteriów uzależnienia od Internetu nie należy: 

☐ a) Ciągłe rozmyślanie o odbytych sesjach internetowych oraz czekanie z niecierpliwością na kolejne. 

☐ b) Korzystanie z Internetu przez co najmniej 5 godzin dziennie 

☐ c) Odczuwanie potrzeby zwiększenia czasu spędzanego w Internecie 

☐ d) Podejmowanie wielokrotnie nieudanych prób kontrolowania, ograniczania lub całkowitego 

zaprzestania korzystania z Internetu 

 

24. Dzięki profilowi zaufanemu mogę korzystać z setek usług online na wielu portalach 

urzędowych. Takimi portalem nie jest: 

☐ a) Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 

☐ b) Portal Sprawozdawczy - Główny Urząd Statystyczny 

☐ c) Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) 

☐ d) Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

 

25. Wyszukiwarka internetowa: 

☐ a) Może podawać wyniki niezgodne z aktualnymi rzeczywistymi informacjami w sieci Internet 

☐ b) Zawsze podaje w wynikach adresy e-mail związane jednoznacznie z zapytaniem 

☐ c) Nie wiem 

 

26. Plik PDF do wiadomości mogę wstawić: 

☐ a) Bezpośrednio w treści 

☐ b) Jako załącznik 

☐ c) Nie można przesyłać plików PDF 

☐ d) Wyłącznie jako link (odnośnik) do pliku w sieci Internet 

 

27. Zaznacz zdanie fałszywe: 

☐ a) Informacja o naszym położeniu dodawana do nowego statusu na portalu społecznościowym to 

przykład informacji zamieszczonej półautomatycznie 

☐ b) Odpowiednie ustawienia prywatności na portalu społecznościowym ograniczają liczbę 

dostępnych o nas informacji 

☐ c) Większość informacji da się skutecznie usunąć z sieci 

☐ d) Zamieszczanie informacji o sobie w sieci może mieć trudne do przewidzenia konsekwencje w 

przyszłości 

 

28. Aby skopiować format wybranego fragmentu tekstu i zastosować go na fragmencie tekstu o 

innym formatowaniu posłużę się: 

☐ a) Skrótem klawiszowym CTRL+C 

☐ b) Skrótem klawiszowym CTRL+V 

☐ c) Poleceniem Kopiuj i Wklej 
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☐ d) Malarzem formatów 

 

29. Pliki na moim komputerze/komputerze, z którego regularnie korzystam (zaznacz prawdziwą 

odpowiedź odnoszącą się do Ciebie): 

☐ a) Znajdują się w większości na pulpicie 

☐ b) Znajdują się w większości w tym samym folderze 

☐ c) Są częściowo zorganizowane, ale zazwyczaj trudność sprawia mi wyszukanie potrzebnej 

informacji 

☐ d) Są dokładnie zorganizowane, dzięki czemu mogę w każdej chwili wyszukać potrzebny mi plik 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki) 

 
Wypełnia pracownik biura projektu: 

  
 

Wynik testu wstępnego: 

☐ pozytywny 

☐ negatywny 
 
 

Liczba uzyskanych punktów:  


