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TEST WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH 

 

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

        Imię i nazwisko         ilość punktów 

 

 

W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna, za każdą dobrą odpowiedź otrzymuje się 1 pkt. 

 

 

1) Do zaznaczenia całego dokumentu lub wszystkich obiektów używamy: 

a) klawisza ESC 

b) klawisza SPACJA 

c) przycisku na monitorze 

d) skrótu klawiszy CTRL+A 

 

2) Jakim typem programu jest aplikacja WordPad? 

a) przeglądarką internetową 

b) komunikatorem internetowym 

c) systemem operacyjnym 

d) edytorem tekstu 

 

3) Co oznacza słowo spam? 

a) element systemu operacyjnego 

b) niechciana korespondencja elektroniczna 

c) program umożliwiający bezpieczne wysyłanie poczty elektronicznej 

d) żadna z powyższych odpowiedzi 

 

4) Do czego służy przycisk Caps Lock na klawiaturze? 

a) do usuwania wyrazów po prawej stronie kursora 

b) do wprowadzania dużych liter (drukowanych) 

c) do tworzenia odstępów między wyrazami 

d) do tworzenia list wypunktowanych 

 

5) Który z elementów systemu operacyjnego przechowuje kopiowane elementy np. tekst 

lub grafikę? 

a) kursor 

b) menu Start 

c) folder 

d) schowek systemowy 
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6) Jak użytkownicy komputerów mogą zabezpieczyć swoje dane przed wirusem 

komputerowym? 

a) zawsze zapisując dane na sprawdzonych dyskietkach 

b) systematycznie zmieniając hasło dostępu do komputera 

c) systematycznie stosując aktualny program antywirusowy 

d) nie otwierając żadnych załączników przesyłanych pocztą elektroniczną 

 

7) Który z klawiszy na klawiaturze służy do zatwierdzania różnych zadań systemowych? 

a) CTRL 

b) ALT 

c) ENTER 

d) ESC 

 

8) Jakim programem jest Excel? 

a) programem kalkulacyjnym 

b) programem do obróbki zdjęć 

c) programem do ściągania plików 

d) programem antywirusowym 

 

9) W jakich jednostkach mierzona jest prędkość procesora? 

a) GB 

b) BPS 

c) GHz 

d) CPU  

 

10) Które nazwy oznaczają sieciowe systemy operacyjne: 

a) Linux, Windows 

b) Windows, DOS 

c) UNIX, LAN 

d) LAN, WAN 
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