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Imię i nazwisko uczestnika

1. Wybierz właściwą odpowiedź i zaznacz ją.
2. Jeśli nie znasz odpowiedzi – nic nie zaznaczaj.
3. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
4. Za poprawną odpowiedź na każde pytanie można otrzymać 1 punkt.
5. Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 30.
Powodzenia !

Liczba uzyskanych punktów:

Data sprawdzenia:

Podpis osoby sprawdzającej:

data

1. Przeglądarką nie jest:
a. Mozilla Firefox
b. Google Chrome
c. Microsoft Edge
d. Skype.

7. Który program jest edytorem tekstu:
a. Excel
b. Power Point
c. Word
d. AutoCAD.

2. Folder może zawierać:
a. pliki
b. foldery
c. ścieżki dostępu
d. foldery i/lub pliki.

8. W programie PowerPoint:
a. wykonujemy obliczenia
b. tworzymy prezentacje
c. tworzymy dokumenty tekstowe
d. tworzymy bazy danych.

3. Książka adresowa to:
a. lista kontaktów osób, z którymi
korespondujemy
b. opcja programu do nauki szybkiego pisania na
klawiaturze
c. E-learning
d. Podcast.

9. Cyberstalking, to:
a. wyłudzanie danych osobistych i informacji
majątkowych
b. uwodzenie przez Internet
c. fundacja zajmująca się ochroną ofiar
cyberprzemocy
d. nękanie, zastraszanie, szantaż, przy pomocy
Internetu i innych mediów elektronicznych.

4. Co można zrobić poprzez platformę ePUAP:
a. zgłosić urodzenie dziecka
b. zrobić przelew internetowy
c. założyć firmę
d. zarejestrować się jako bezrobotny.
5. E-mail to:
a. wiadomość na Gadu-Gadu
b. list elektroniczny
c. link do strony twojego banku
d. download.
6. Co to jest spam?
a. plotki na czacie
b. plotki na facebooku
c. obydwa powyższe
d. niechciane lub niepotrzebne wiadomości.

10. Koń trojański (trojan) to:
a. określenie oprogramowania, które daje
hakerowi możliwość kontrolowania komputera
bez wiedzy jego użytkownika
b. aplikacja używana do prowadzenia legalnego
biznesu
c. zapora sieciowa.
11. Czy podłączone do sieci, ale wyłączone
urządzenia pobierają energię?
a. nie
b. tak, pobierają tyle samo energii co włączone
c. nadal pobierają średnio 40% energii
d. nadal pobierają średnio 10% energii.
12. Czym charakteryzuje się uszkodzona pamięć
RAM?
a. nie można uruchomić komputera
b. brak sygnału wizji
c. częste zawieszanie się systemu
d. nieustanne restartowanie systemu.

