TEST POZIOMUJĄCY – kompetencje komputerowe
………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko
1. Który z podanych programów nie jest przeglądarką internetową:
a) Google Chrome
b) Mozilla Firefox
c) Opera
d) Microsoft Office
2. Symbol kłódki oznaczający połączenie szyfrowane jest charakterystyczny dla protokołu:
a) HTTP
b) HTTPS
c) FTP
d) SSH
3. Rozszerzenie pliku:
a) informuje o jego wielkości i ilości miejsca, jaki plik zajmuje na dysku
b) mówi o dacie utworzenia pliku i jego autorze
c) wskazuje miejsce zapisania pliku na dysku komputera
d) ułatwia kojarzenie plików z odpowiednim programem, który pozwoli na ich otworzenie
4. Prezentacja multimedialna składa się z:
a) monitorów
b) slajdów
c) arkuszy
d) ekranów
5. Aby odświeżyć stronę internetową należy nacisnąć przycisk:
a) F1
b) F3
c) F5
d) F7
6. Skrótem klawiszowym odpowiadającym poleceniu „Wklej” jest:
a) Ctrl + C
b) Ctrl + V
c) Ctrl + X
d) Ctrl + P
7. Aby napisać dużą literę Ń należy użyć kombinacji klawiszy:
a) SHIFT+CTRL+N
b) SHIFT+PRAWY ALT+N
c) SHIFT+LEWY ALT+N
d) CAPS LOCK+SHIFT+N
8. Polecenie wyjustuj oznacza:
a) wyrównanie tekstu do lewego marginesu
b) wyrównanie tekstu do prawego marginesu
c) wyrównanie tekstu do lewego i prawego marginesu
d) wyrównanie tekstu do środka strony
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9. Aby napisać literę „ś” wciśniemy kombinację klawiszy:
a) s + Ctrl
b) s + prawy Alt
c) s + Shift
d) s + lewy Alt
10. Poprawnym adresem poczty elektronicznej jest:
a) www.jankowalski.pl
b) jan@kowalski@poczta.com.pl
c) www.jankowalski.com.pl/poczta
d) jan_kowalski@poczta.pl
11. Dane w arkuszu kalkulacyjnym wprowadzane są do:
a) komórek
b) słupków
c) okienek
d) segregatorów
12. W arkuszu kalkulacyjnym każdą wprowadzaną formułę poprzedza znak:
a) &
b) =
c) *
d) /
13. Zaznaczenie wszystkich dostępnych obiektów w danej lokalizacji spowoduje użycie kombinacji klawiszy:
a) CTRL+C
b) CTRL+W
c) CTRL+A
d) CTRL+K
14. Ogólny zbiór zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie to:
a) Etykieta internetowa
b) @-etykieta
c) Netykieta
d) E-etykieta
15. W adresie poczty elektronicznej przed znakiem @ można zastosować:
a) znak spacji
b) cyfry
c) polskie znaki (np. ą,ś,ź, itp.)
d) znaki specjalne jak !, $ czy &
16. Grafika, która stanowi tło pulpitu to:
a) obraz główny
b) ikona
c) tapeta
d) avatar
17. Skaner służy do:
a) przetwarzania obrazu z nośnika fizycznego na postać cyfrową
b) drukowania zdjęć
c) odwzorowywania obrazów
d) zmiany rozszerzenia pliku graficznego
18. Główną funkcją programu Skype jest:
a) formatowanie dokumentów tekstowych
b) prowadzenie wideokonferencji
c) konfiguracja skrzynki poczty elektronicznej
d) automatyczne tworzenie wykresów
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19. Strona internetowa pozwalająca prowadzić rozmowy w formie wiadomości tekstowych w czasie
rzeczywistym pomiędzy użytkownikami Internetu często podzielona na pokoje tematyczne to:
a) komunikator internetowy
b) portal społecznościowy
c) forum internetowe
d) chat
20. Logowanie to:
a) zapisywanie przed system operacyjny parametrów komputera
b) zgłaszanie do administracji portalu społecznościowego osób, które nie przestrzegają regulaminu
c) wysyłanie wiadomości elektronicznych za pomocą programu przeznaczonego do tego celu
d) podawanie nazwy użytkownika i hasła podczas próby dostępu do komputera, systemu lub programu

Uzyskana liczba punktów:

…………………………………………………
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