Imię i nazwisko
TEST WERYFIKUJĄCY KOMPETENCJE ORAZ MOTYWACJĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Projekt pt.: „Certyfikowane kursy komputerowe dla osób w wieku 50+”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Test jednokrotnego wyboru

CZĘŚĆ A - weryfikacja kompetencji w zakresie TIK
LP

PYTANIE
Peryferyjnym urządzeniem wyjścia nie jest:
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a.
b.
c.

Drukarka
Klawiatura
Monitor
d. Nie wiem

Aby uzyskać polską literę Ź na klawiaturze należy wcisnąć klawisze:
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a.
b.
c.

Lewy ALT i literę Z
Prawy ALT i literę X
Lewy CTRL, literę Z oraz przecinek
d. Nie wiem

Formatowanie tekstu w programie Microsoft Word 2010 oznacza:
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a.
b.
c.

Bezpowrotne usunięcie wybranego tekstu
Przeniesienie wybranego tekstu do innego dokumentu
Zmiana wyglądu tekstu
d. Nie wiem

Narzędzie „Pokaż wszystko” pozwala w programie Microsoft Word 2010 na:
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a.
b.
c.

Pokazanie wszystkich stron dokumentu obok siebie
Pokazanie znaczników akapitu i innych ukrytych symboli formatowania
Pokazanie całej bieżącej strony dokumentu
d. Nie wiem

Szybkie zapisanie zmian w dokumencie programu Microsoft Word 2010 może być
wykorzystane poprzez skrót klawiszowy:
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a.
b.
c.

CTRL + Z
CTRL + S
ENTER
d. Nie wiem

Przeglądarką internetową nie jest:
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a.
b.
c.

Internet Explorer
Opera
Google
d. Nie wiem

Adres poczty elektronicznej musi mieć konstrukcję:
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a.
b.
c.

http://NazwaUżytkownika@AdresSerweraPocztowego
NazwaUżytkownika@AdresSerweraPocztowego
WWW.AdresSerweraPocztowego
d. Nie wiem

Wyszukiwarką Internetową jest:
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a.
b.
c.

Mozilla Firefox
Witryna Google.pl
Internet Explorer
d. Nie wiem

ODPOWIEDŹ

MMS to:
a.
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Następca SMS pozwalający na wysłanie bardzo długiego tekstu
(do 1024 znaków)
b. MultiMedialny Serwer
c. Usługa wiadomości multimedialnych
d. Nie wiem

GPS w ogólnym znaczeniu to:
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a.
b.
c.

Nawigacja samochodowa
System nawigacji satelitarnej
Ochrona przed policyjnymi radarami
d. Nie wiem

LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH W CZĘŚCI A ( 0 – 10 )

CZĘŚĆ B - inicjatywa podniesienia kompetencji
LP
1

2

3

4

5

PYTANIE
Czy uważa Pan(-i), że podwyższanie swoich kwalifikacji jest potrzebne?
a. Zdecydowanie tak
b. Raczej tak
c. Raczej nie
d. Zdecydowanie nie
Czy uważa Pan(-i), że nabyte w ramach projektu umiejętności wpłyną pozytywnie na Pana (-i)
sytuację na rynku pracy / podejmowanie aktywności w życiu prywatnym ?
a. Zdecydowanie tak
b. Raczej tak
c. Raczej nie
d. Zdecydowanie nie
Jak ocenia Pan(-i) swoje obecne przygotowanie zawodowe / umiejętności względem
umiejętności obsługi komputera - ICT
a. Spełniam wymagania pracodawców
b. W większości spełniam wymagania pracodawców
c. W większości nie spełniam wymagań pracodawców
d. Nie spełniam wymagań pracodawców
Czy nabyte w ramach projektu kwalifikacje sprawią, że będzie Pan(-i) miał(-a) większy szansę
na podjęcie/utrzymanie zatrudnienia lub korzystanie z usług ICT (bankowość elektroniczna, eurząd itp.)?
a. Zdecydowanie tak
b. Raczej tak
c. Raczej nie
d. Zdecydowanie nie
Czego spodziewa się Pan(-i) po ukończeniu uczestnictwa w projekcie?

a. Wzrostu pewności siebie i samooceny z korzystania z komputera
b. Wzrostu kwalifikacji zawodowych
c. Zwiększenia szans na podjęcie nowego zatrudnienia lub korzystania z usług
publicznych przy użyciu komputera
d. Mam inne oczekiwania, jakie ………………………………………………………………………..…
LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH W CZĘŚCI B ( 0 – 10 )

OCENA TESTU
A. LICZBA PUNKTÓW W CZĘŚCI A ( 0 – 10 )
B. LICZBA PUNKTÓW W CZĘŚCI B ( 0 – 5 )
ŁĄCZNIE A + B

ODPOWIEDŹ

