
 

 

Projekt „ICT dla każdego - bezpłatne szkolenia komputerowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 

TEST WIEDZY TIK 

Diagnoza potrzeb szkoleniowych kandydata/tki 

Projekt „ICT dla każdego - bezpłatne szkolenia komputerowe” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

 

 

 
Imię i Nazwisko 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

INSTRUKCJA: Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym pytaniu. 

 

1. Na jakim poziomie ocenia Pan/Pani posiadane umiejętności obsługi komputera? 

Niskim Raczej niskim Średnim Raczej wysokim Wysokim 

 
 

    

 

2. Czy wyczuwa Pan/Pani poczucie marginalizacji wynikającej z braku kompetencji/umiejętności  

 w obszarze TIK (programów/arkuszy, itp.)? 

 

Zdecydowanie nie Raczej nie Raczej tak Zdecydowanie tak 

 
 

   

 

 

3. Domyślnym rozszerzeniem plików w Microsoft Word jest: 

A. *.xlsx C. *.word 
B. *.pptx D. *docx 

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

formatowaniu posługujemy się: 

A. Skrótem klawiszowym CTRL+C C. Malarzem formatów 
B. Poleceniem Kopiuj i Wklej D. Skrótem klawiszowym CTRL+V 

 
5. Aby możliwe było automatyczne stworzenie spisu treści dokumentu w Microsoft Word, należy: 

A. Stosować w tytułach rozdziałów styl 
Nagłówka 

C. Pisać tytuły rozdziałów wielkimi literami 

B. Stosować w tytułach rozdziałów Inicjały D. Zastosować przed nazwą rozdziału słowo 
ITEM 
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6. Aby skopiować zaznaczony obiekt lub fragment tekstu możemy posłużyć się skrótem klawiszowym: 

A. CTRL+V C. CTRL+D 
B. CTRL+P D. CTRL+C 

 
7. Aby ograniczyć użytkownikowi możliwość wprowadzania wartości do wybranych komórek tylko do 

wartości liczbowych użyjesz: 

A. Sprowadzenia poprawności C. Śledzenia zmian 
B. Ochrony komórki D. Formatowania warunkowego 

 
8. Adres bezwzględny dla komórki A1 to:  

A. A1 C. A$1 
B. $A1 D.$A$1 

 

9.  Poprawnym adresem komórki w arkuszu kalkulacyjnym jest: 

A. A/2 C.AB2 
B. A2B D.A-A-2 

 
10. Akapit to: 

A. Zaznaczony fragment tekstu C. Fragment tekstu, zakończony słowem Koniec 
B. Fragment tekstu kończący się znakiem Enter D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne 

  
11. Menu podręczne (zwane także kontekstowym) to: 

A. okno, które otwiera się po wciśnięciu 
kombinacji klawiszy Alt+F4 

C. okno, które otwiera się po wciśnięciu 
klawisza F1 

B. okno, które otwiera się po wciśnięciu 
kombinacji klawiszy Ctrl + P 

D. menu, które znajduje się pod prawym 
klawiszem myszy niezależnie od tego, gdzie 
aktualnie znajduje się kursor. 

 

12. Phising to: 

A. Inaczej wirus, makro C. Odmiana wirusa szyfrująca dane 
B. Wyłudzanie informacji osobistych przez 
podszywanie się np. pod stronę internetową 
banku 

D. Inna nazwa przeglądarki stron 
internetowych. 
 

 

13. Szybkość procesora mierzona jest w: 

A.  MB (megabajtach) C. Kb/s 
B.  MHz (megahercach) lub GHz (gigahercach) D. Mb/s 

 

14. Bezpieczne hasło powinno: 

A. składać się z naszego imienia i daty urodzenia C. zawierać imię partnera/partnerki 
B.  składać się z co najmniej z ośmiu znaków, a 
ponadto zawierać wielkie i małe litery oraz 
znaki specjalne 

D. zawierać Nasz nr PESEL   

 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt „ICT dla każdego - bezpłatne szkolenia komputerowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 

15. Netykieta to:  

A. Zasady zakładania kont e-mail C. Internetowe oprogramowanie 
zapewniające bezpieczne korzystanie z sieci 

B. Zasady dobrego zachowania w Internecie D.  Jeden z programów MS OFFICE 

 
16. Do kompresji i dekompresji danych można użyć programów: 

A. Paint, Gimp C. Notatnik, WordPad 
B. Adobe Acrobat Reader, doPDF D.   WinRAR, WinZip 

 
 

 

 

…………………………………………………………. 

czytelny podpis kandydata/kandydatki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wypełnia osoba sprawdzająca test: 

Uzyskana liczba punktów (max. 16 pkt.) 
 

 

Wybór poziomu szkolenia  
poziom podstawowy 
 
poziom średniozaawansowany  
 

Podpis osoby odpowiedzialnej ze strony 
Projektodawcy za weryfikację 

 

 


