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KWESTIONARIUSZ OCENY WIEDZY I KOMPETENCJI 

NAZWA PROJEKTU Otwarci na sukces 

NR PROJEKTU POWR.03.01.00-00-U189/17 

SZKOŁA I KLASA  

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA  

DATA WYPEŁNIENIA   

PUNKTY ……………. / 15 PKT. 

 
 

I MODUŁ 

CZĘŚĆ A 
Prawidłową odpowiedź należy zaznaczyć kółkiem, w przypadku jednokrotnej pomyłki w danym 
zadaniu, kółko skreślić krzyżykiem i powtórnie zaznaczyć poprawną odpowiedź. Obowiązuje zakaz 
używania korektorów. W pytaniach do wyboru zawarta jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. 
 
  LICZBA 

PUNKTÓW 
1. W efektywnym rozwiązywaniu problemów pierwszym krokiem jest: 

………….. 

(maks. 0,5 pkt) 

 a. szybkie działanie od razu po zidentyfikowaniu problemu 

b. sporządzenie listy wielu możliwych rozwiązań i wybór najlepszego sposobu 

poradzenia sobie z problemem 

c. dokładna analiza przyczyn zaistniałej sytuacji problemowej 

d. podjęcie decyzji kto za co jest odpowiedzialny w zmierzeniu się z problemem 

 

2. Efekt synergii to: 

………….. 
(maks. 0,5 pkt) 

 a. prawo fizyki, związane z polem grawitacyjnym Ziemi i Księżyca 

b. zasada według której wspólne działanie wszystkich członków zespołu daje większe 

efekty niż suma działań pojedynczych osób 

c. zasada funkcjonowania półkul mózgowych w sytuacji zapamiętywania wielu dat lub 

słówek z języka obcego 

d. metoda efektywnego rozwiązywania problemów w oparciu o prawo energii pola 

 

3. Kreatywność to: 

………….. 
(maks. 0,5 pkt) 

 a. postawa twórcza 

b. myślenie prowadzące do nowych idei, koncepcji 

c. sztuka nietypowego rozwiązywania problemów 

d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 
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4. Twórcą map myśli – promienistych notatek jest: 

………….. 
(maks. 0,5 pkt) 

 a. Marta Ulikowska 

b. Tony Buzan 

c. Mike Watson 

d. Julian Staniszewski 

 

5. Technika Walta Disneya to: 

………….. 
(maks. 0,5 pkt) 

 a. metoda tworzenia kreatywnych rozwiązań 

b. sposób na szybkie zapamiętywanie  

c. zbór zasad sprzyjających efektywnej współpracy w grupie 

d. sposób publicznego przemawiania, nawiązujący do opowieści bajkowych 

 

6. Mnemotechnika to: 

………….. 
(maks. 0,5 pkt) 

 
a. umiejętność ręcznego wytwarzania przedmiotów użytkowych 

b. metoda szybkiego robienia notatek 

c. metoda szybkiego i skutecznego zapamiętywania 

d. żadne z powyższych 

 

CZĘŚĆ B 
W miejsce kropek wpisz odpowiedź. Obowiązuje zakaz używania korektorów. 
 

………….. 
(maks. 1 pkt) 

1. Wymień zagadnienia związane z rozwijaniem kreatywności, innowacyjności i technik 
zapamiętywania, które interesują Cię najbardziej: 

 
a ……………………………………………………………………………………………… 

b ……………………………………………………………………………………………… 

c ……………………………………………………………………………………………… 

 
2. W jaki sposób powyższe obszary rozwijasz w życiu codziennym lub/i w szkole?  
Proszę podać krótkie przykłady. 

………….. 
(maks. 1 pkt) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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II MODUŁ 

CZĘŚĆ A 
Prawidłową odpowiedź należy zaznaczyć kółkiem, w przypadku jednokrotnej pomyłki w danym 
zadaniu, kółko skreślić krzyżykiem i powtórnie zaznaczyć poprawną odpowiedź. Obowiązuje zakaz 
używania korektorów. W pytaniach do wyboru zawarta jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. 

 
  LICZBA 

PUNKTÓW 
1.  Shareware to rodzaj oprogramowania internetowego, które: 

………….. 
(maks. 0,5 pkt) 

 
a. jest bezpłatnie udostępniane, ale jego kopiami nie wolno się dzielić 

b. jest bezpłatnie rozpowszechniane i jego kopiami można się dzielić 

c. korzystanie z jego pełnej funkcjonalności nie wymaga dodatkowych opłat 

d. jest udostępniane w oparciu o dwa modele licencji 

 
2.  Co to jest Tutorial? 

………….. 
(maks. 0,5 pkt) 

 
a. samouczek w postaci filmu lub artykułu 

b. kanał na YouTube 

c. szkolenie elearningowe 

d. screencast 

 
3.  YouTube to: 

………….. 
(maks. 0,5 pkt) 

 
a. serwis internetowy który, umożliwia bezpłatne umieszczanie i oglądanie filmów 

b. serwis internetowy który, umożliwia płatne umieszczanie i oglądanie filmów 

c. portal społecznościowy, który umożliwia bezpłatne umieszczanie i oglądanie zdjęć 

d. sklep internetowy 

 
4.  Który skrót klawiatury uruchamia Menadżera zadań to : 

a. Ctrl + Alt + Delete 

b. Ctrl + Alt + F1 

c. Shitf + Ctrl + Spacja 

d. Alt + F4 

………….. 
(maks. 0,5 pkt) 
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5.  Która z wymienionych nazw nie oznacza nazwy systemu operacyjnego? 

………….. 
(maks. 0,5 pkt) 

 
a. Windows 

b. Linux 

c. Ubuntu 

d. Inventor 

 
6.  Program Windows Movie Maker służy do: 

………….. 
(maks. 0,5 pkt) 

 
a. edycji grafiki 

b. edycji dźwięku 

c. edycji Wideo 

d. tworzenia animacji 

 

CZĘŚĆ B 
W miejsce kropek wpisz odpowiedź. Obowiązuje zakaz używania korektorów. 
 

………….. 
(maks. 1 pkt) 

1. Wymień zagadnienia związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, które 
interesują Cię najbardziej: 

a ……………………………………………………………………………………………………… 

b ……………………………………………………………………………………………………… 

c ……………………………………………………………………………………………………… 

 
2. W jaki sposób powyższe obszary rozwijasz w życiu codziennym lub/i w szkole?  
Proszę podać krótkie przykłady. 

………….. 
(maks. 1 pkt) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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III MODUŁ 

CZĘŚĆ A 
Prawidłową odpowiedź należy zaznaczyć kółkiem, w przypadku jednokrotnej pomyłki w danym 
zadaniu, kółko skreślić krzyżykiem i powtórnie zaznaczyć poprawną odpowiedź. Obowiązuje zakaz 
używania korektorów. W pytaniach do wyboru zawarta jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. 

 
  LICZBA 

PUNKTÓW 
1. Kiedy w wiadomościach telewizyjnych słyszymy „znów zakwitły sinice”, oznacza to, że: 

………….. 

(maks. 0,5 pkt) 

 
a. jakiś zbiornik wodny pokryty jest właśnie kobiercem pięknych kwiatów  

b. woda w jeziorze jest zielona i ma brzydki zapach, ponieważ jest pora kwitnienia sinic 

c. w wodzie jezior właśnie namnażają się sinice, ale nie jest to widoczne dla człowieka, ponieważ są 
one niewidoczne gołym okiem 

d. dziennikarze kolejny raz się pomylili, sinice nie mogą kwitnąć, bo to nie są rośliny, ale pewnie 
gdzieś spowodowały „zakwit wody” 

 

2. Największe zagrożenie dla wód na świecie to: 

………….. 
(maks. 0,5 pkt) 

 
a. globalne ocieplenie 

b. nadmierne zasolenie 

c. eutrofizacja 

d. zakwaszenie 

 

3. Najwięcej mikroorganizmów występuje w: 

………….. 
(maks. 0,5 pkt) 

 
a. m3 powietrza 

b. kropli wody z jeziora 

c. grudce gleby 

d. szklance wody z kranu 

 

4. Który mikroorganizm nie jest wykorzystywany w produkcji jogurtu: 

………….. 
(maks. 0,5 pkt) 

 
a. Bifidobacterium lactis 

b. Lactobacillus casei 

c. Escherichia coli 

d. Streptococcus thermophilus 
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5. Rośliny, które rosną w wodzie w pobliżu brzegu: 

………….. 
(maks. 0,5 pkt) 

 
a. powinno się wycinać, ponieważ powodują zabagnienie jezior 

b. powinno się chronić, ponieważ są naturalną barierą wyłapującą zanieczyszczenia i dzięki nim 
jeziora są czystsze 

c. powinno się chronić, ponieważ są wśród nich cenne gatunki 

d. rozkładając się, zanieczyszczają wodę i utrudniają rozwój ryb 

 

6. W skład atomu nie wchodzą: 

………….. 
(maks. 0,5 pkt) 

 
a. protony 

b. elektrolity 

c. neutrony 

d. elektrony 

 
CZĘŚĆ B 
W miejsce kropek wpisz odpowiedź. Obowiązuje zakaz używania korektorów. 
 

………….. 
(maks. 1 pkt) 

1. Wymień zagadnienia związane z biologią i chemią, które interesują Cię najbardziej: 

 a …………………………………………………………………………………………………………. 

b ………………………………………………………………………………………………………… 

c ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2.  W jaki sposób powyższe obszary rozwijasz w życiu codziennym lub/i w szkole?  

Proszę podać krótkie przykłady. 

………….. 
(maks. 1 pkt) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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POTWIERDZENIE KOMPETENCJI UCZNIA – WYPEŁNIA WYCHOWAWCA 
Czy uczeń wykazuje zainteresowanie powyższymi 
obszarami tematycznymi? 

 TAK      NIE 

 
Czy uczeń bierze udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach 

dodatkowych w ramach aktywności szkolnej i pozaszkolnej? 
 TAK      NIE 

Data i podpis Wychowawcy/czyni: 
 
 

 

PUNKTACJA 
 

MODUŁ I 

 
……………………… 

MODUŁ II ……………………… 

MODUŁ III ……………………… 

SUMA PUNKTÓW: ………………………. 

 

 

Data: …………………………………………… 

 

Podpisy członków Komisji rekrutacyjnej: …………………………………………… 

 

                                                                   ………………………………………….... 

 


