
 

 

 

 

Załącznik numer 2b  

TEST ZNAJOMOŚCI OBSŁUGI KOMPUTERA 

Szanowni Państwo,  

w związku z prowadzona rekrutacją w ramach projektu „OPOLSKIE BEZ BARIER- SZKOLENIA 

JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE” opracowany został test wiedzy, który ma na celu zweryfikować 

poziom znajomości obsługi komputera. 

TEST ZNAJOMOŚCI OBSŁUGI KOMPUTERA 
Imię   

Nazwisko  

 

Prosimy o zaznaczanie jednej odpowiedzi „X” 
Czy uczył/a się Pan/Pani kiedykolwiek obsługi komputera? 
a) NIE     – 0 pkt. 
b) TAK   – proszę uzupełnić poniższy test. 
 

1) Co to jest wyszukiwarka sieciowa? 
a) program wyszukujący zasoby sieciowe wg podanych słów kluczowych 
b) program do przeglądania zawartości stron WWW 
c) program wykrywający podłączenie do sieci LAN 

 
2) Pliki o nazwach jpg, txt, mp3 to pliki (w kolejności): 

a) tekstowy, graficzny, muzyczny 
b) graficzny, tekstowy, muzyczny 
c) muzyczny, tekstowy, graficzny 

 
3) Skrót klawiszy ctrl+v służy do: 

a) kopiowania tekstu 
b) wklejania tekstu 
c) wycinania tekstu  

 
4) Program do pakowania i rozpakowywania plików to: 

a) winzip 
b) winamp 
c) winrar 

 
5) Program do obsługi arkusza kalkulacyjnego to: 

a) Word 
b) Excel 
c) Power Point 

 
6) Program do edycji tekstu to: 

a) Word 
b) OpenOffice.orgCalc 
c) Excel 



 

 

 

 
7) Skrót klawiszy ctrl+c służy do: 

a) kasowania tekstu 
b) kopiowania tekstu 
c) wklejania tekstu  

 
8) Przeglądarką nie jest: 

a) Skype 
b) Moziila Firefox 
c) Google Chrome 

 
9) Aby dodać wcięcie akapitu należy: 

a) nacisnąć na klawiaturze klawisz Insert 
b) kliknąć szybko 3 razy lewym przyciskiem myszy w ten akapit 
c) ustawić kursor na początku tego akapitu i nacisnąć klawisz Tab 

 
10) Numery stron dokumentu programu MS Word wstawia się najczęściej: 

a) korzystając ze stylu Nagłówek 1 
b) w stopce i nagłówku dokumentu 
c) w obrazkach Clipart 

 
11) Program MS Word jest nazywany inaczej: 

a) edytorem graficznym 
b) edytorem tekstu 
c) arkuszem kalkulacyjnym 

 
12) Po opróżnieniu kosza, pliki w nim znajdujące się: 

a) zostają trwale usunięte  
b) następuje przesunięcie ich do folderu tymczasowe 
c) pliki zostają przeniesione do pierwotnej lokalizacji 

 
13) E-mail to: 

a) wiadomość na gg 
b) list elektroniczny 
c) strona internetowa 

 
14) Co to jest spam? 

a) program do edycji tekstu 
b) niechciane lub niepotrzebne wiadomości przesyłanie na konto pocztowe 
c) wyszukiwarka internetowa 

 
15) Do porozumiewania się z internautami w czasie rzeczywistym służą: 

a) portale 
b) wyszukiwarki 
c) komunikatory 

 
16) Bezpieczne hasło powinno: 

a) składać się z naszego imienia i daty urodzenia 
b) zawierać nasz numer Pesel 
c) składać się z co najmniej ośmiu znaków, a ponadto zwierać wielkie i małe litery oraz znaki 

specjalne 
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