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1. Programy wykonywalne (najczęściej pliki .exe, .com) mogą być niedostarczane przez 

usługodawcę poczty elektronicznej ponieważ: 

a.  Pliki te mogą powodować błędy u ISP 

b.  Pliki zajmują dużo miejsca 

c.  Pliki tego typu mogą być czasami niebezpieczne 

d.  Pliki te zawsze zawierają szkodliwe oprogramowania 

2. Podcast: 

a.  To rodzaj audycji internetowej, zazwyczaj publikowanej regularnie. To sposób na 

“konsumowanie” treści przez słuchanie. Jest formą przekazu audio (czasem wideo), 

które można odtwarzać w dowolnym miejscu i czasie. 

b.  Jest to rodzaj radia lub telewizji w Internecie na żywo. 

c.  System komunikowania się społeczności wirtualnych. 

d.  Pliki dźwiękowe. 

3. Cookies (ciasteczka) to 

a. Zapisane fragmenty stron internetowych 

b. Zapisane dane wpisywane wcześniej do formularzy 

c. Małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze klienta przez przeglądarkę 

internetową 

d. Synonim słowa ICT 

4. Wirtualną społecznością jest: 

a.  VoIP 

b.  ISP 

c.  Chat 

d.  SMS 

5. Wskaż prawdziwe zdanie 

a. Ponieważ płacę abonament za Internet to mogę zupełnie za darmo i legalnie pobierać 

programy, muzykę i filmy 

b. Istnieje sporo darmowych zasobów w Internecie (np. muzyka), ale za niektóre rzeczy 

trzeba płacić 

c. Piractwo jest zupełnie legalne 

d. Można pobierać legalnie jedynie te filmy, które miały w kinie premierę kinową 

przynajmniej 3 miesiące temu 

6. O wiarygodności strony mówi nam: 

a.  Certyfikat cyfrowy 

b.  dodawane komentarze 

c.  podpis autora pod artykułem 

d.  liczba odwiedzin 

7. Strona startowa to: 

a.  system kopiowania dostępny w sieci, 

b.  strona główna serwisu WWW, 

c.  strona WWW wczytywana domyślnie po uruchomieniu przeglądarki internetowej, 

d.  hiperłącze do dokumentu 

8. Wyskakujące okienka pop-up używane są: 

a.  wykorzystywane do reklamy internetowej 

b.  formą phishingu 

c.  pomocą podręczną 

d.  oknami, które pojawiają się przy logowaniu 

9. SMS wzbogacony o możliwość przesyłania multimediów takich jak grafika to: 
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a.  VoIP 

b.  MMS 

c.  Podcast 

d.  ISP 

10. Próba wyłudzania poufnych informacji to: 

a.  spam 

b.  hacker 

c.  phishing 

d.  MMS 

11. Które połączenie jest szyfrowanym: 

a.  http://gazeta.pl 

b.  http://www.pko.pl 

c.  http://ecdl.pl 

d.  https://mbank.pl 

12. Do przesyłania dźwięku w Internecie służy protokół IP: 

a.  WWW 

b.  podcast 

c.  VoIP 

d.  FTP 

13. Przykładem wyszukiwarki internetowej jest: 

a.  Windows 

b.  Firefox 

c.  Google 

d.  Phishing 

14. Wypełnianie tematu wiadomości e-mail zgodnie z jej zawartością jest elementem: 

a.  netykiety 

b.  ietykiety 

c.  https 

d.  ISP 

15. Złośliwe oprogramowanie to: 

a.  Malware 

b.  Shareware 

c.  OEM 

d.  Freeware 

16. Do wyszukiwania informacji w Internecie użyjemy: 

a.  Wyszukiwarki 

b.  Przeglądarki 

c.  SSL 

d.  Podcastu 

17. Na stronie https://www.testyecdl.pl/B2/zadanie17.html wpisz swój adres e-mail 

18. Otwórz plik odpowiedzi.docx. Uruchom przeglądarkę internetową 

19. W dowolnej wyszukiwarce internetowej znajdź informację o Bieszczadach. Następnie skopiuj 

jedno dowolne zdanie do pliku odpowiedzi.docx 

20. Do pliku odpowiedzi.docx skopiuj adres strony internetowej, z której wcześniej kopiowałeś 

informacje o Bieszczadach 

21. W dowolnej wyszukiwarce internetowej ustaw opcję wyszukiwania grafik i znajdź dowolne 

zdjęcie Parku Narodowego „Połoniny”. Skopiuj zdjęcie do schowka i wklej w odpowiednim 

miejscu w pliku odpowiedzi.docx 
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22. Przejdź na stronę https://oferta.testyecdl.pl 

23. Kliknij w link Kurs obsługi komputera 

24. Pobierz do folderu egzaminacyjnego znajdujący się na dole strony harmonogram szkoleń 

komputerowych 

25. Wypełnij formularz zgłoszeniowy podając następujące dane: 
- Liczba rezerwowanych miejsc: 2 
- Kurs – Excel dla księgowych 
- Wykształcenie średnie 
Po wypełnieniu formularza kliknij w przycisk Zapisz mnie na kurs! 
Następnie skopiuj do schowka otrzymany numer zgłoszenia i wklej go w odpowiednim 
miejscu w pliku odpowiedzi.docx 

26. Korzystając z dowolnego translatora (np. translate.google.com) przetłumacz na 
język czeski zdanie Lubię jeść świeże pieczywo. Otrzymane tłumaczenie skopiuj do schowka i 
wklej w odpowiednim miejscu w pliku odpowiedzi.docx. Zapisz zmiany w 
pliku odpowiedzi.docx i go zamknij 

27. Otwórz dowolny program pocztowy (możesz również zalogować się na pocztę w przeglądarce 

internetowej) 

28. Utwórz automatycznie dodawany do każdej wiadomości podpis o treści: 
Z wyrazami szacunku 
Paweł Kowalski - praktykant 

29. Utwórz nową wiadomość. W polu DO wpisz adres: adam@testyecdl.pl natomiast w 

polu DW wpisz adres: kierownik@testyecdl.pl (nie wysyłaj jeszcze wiadomości) 

30. W polu temat wpisz: Boje się. W treści wiadomości napisz: 
Szanowny Adamie 
Stresuje się z powodu zbliżającego się egzaminu ECDL 
Najbardziej mnie przerażają formuły w Excelu 

31. Wyślij wiadomość 

32. Sprawdź, czy masz w skrzynce odbiorczej wiadomość o temacie Oż Ty urwisie jeden! Prześlij 

ją dalej na adres: maciek@testyecdl.pl wpisując w treści zdanie: Ty rozrabiasz, a ja dostałem 

ochrzan. 

33. Przejdź do wiadomości o temacie Materiały z Excela. Pobierz załącznik do folderu 

egzaminacyjnego. 

34. Odpowiedz na wiadomość. W treści wiadomości napisz zdanie: Serdecznie dziękuję za 

otrzymane wsparcie. 

35. Otwórz kalendarz on-line. Dodaj wydarzenie o treści: Zmywanie naczyń jutro od godziny 17 

do 18. 

36. Udostępnij wydarzenie użytkownikowi maciek@testyecdl.pl 
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