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ZBIÓR ZADAŃ DLA STACJONARNEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI 

w ramach modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości 

bieszczadzkiej”  

realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER19SZA0023 

przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) 

w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: 

„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

UWAGA: Zakłada się, że w trakcie rozwiązywania dowolnego z zadań, uczestnik może korzystać z dowolnych informacji 

i materiałów dostępnych w Internecie. Uczestnik rozwiązuje 3 z 4 wylosowanych zadań.  Czas trwania sprawdzianu wynosi 45 

min. 

Zadanie 1: 

Na podstawie serwisów skapiec.pl, ceneo.pl i allegro,pl ustal w jakim sklepie i za jaką opłatą można kupić lodówkę Samsung 

RB37K63602C po najmniejszym koszcie wliczając w to koszty transportu lodówki do domu zamawiającego. 

Zadanie 2: 

Niedługo urodzi ci się wnuk. Twój syn wspominał, że chce skorzystać z tak zwanego urlopu tacierzyńskiego, ale ty nie wiesz, 

na jakich zasadach jest on przydzielany. Sprawdź w Internecie, jakie są regulacje prawne w tym zakresie i wypisz te 

najważniejsze w pliku MS-Word o nazwie „urlop_tacierzyński_regulacje_prawne.docx”. Plik zapisz na pulpicie systemowym 

komputera. 

Zadanie 3: 

Przyjechałeś do syna mieszkającego w Warszawie i wybierasz się na przechadzkę. Sprawdź, korzystając z nawigacji 

w telefonie, jak przemieścić się pieszo z placu Zbawiciela do Łazienek i ile czasu zajmie ci taki spacer. 

Zadanie 4: 

Pewien produkt najpierw zdrożał o 15%. Ponieważ sprzedaż produktu radykalnie spadła sprzedawca postanowił przecenić 

produkt także o 15%. Oblicz o ile % zmieniła się ostateczna cena produktu w stosunku do pierwotnej ceny produktu sprzed 

podwyżki a ponadto słownie wyraź czy ta cena zmalała czy też wzrosła? 

Zadanie 5: 

W smartfonie przeprowadź aktualizację zainstalowanych aplikacji a następnie zainstaluj aplikację czytnika kodów kreskowych 

(wersja niebieska). 

Zadanie 6: 

Przygotuj arkusz kalkulacyjny który z tabelą danych postaci: 

<Lp.><Asortyment><Nazwa produktu><Cena netto><Stawka VAT><Cena brutto> 

gdzie XXX oznacza dane wpisane a XXX dane automatycznie wyliczone za pomocą formuł. 

Następnie oblicz średnie ceny brutto dla produktów każdego asortymentu i zobrazuj je za pomocą wykresu słupkowego 3D. 

Zadanie 7: 

Myślisz o zmianie pracy (podjęciu dodatkowego zajęcia). Przygotuj swoje krótkie CV na komputerze, dbając o jego treść i 

formę. Zapisz plik z treścią CV na pulpicie systemowym komputera. Nazwę pliku nadaj wg szablonu: <imię i nazwisko><data 

sprawdzianu>.  
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Zadanie 8: 

Plik o nazwie „rekordy.xlsx” jest dostępny na „pulpicie” Twojego komputera i zawiera tabelę ze 100 rekordami danych 

(wierszami) w których w pierwszym polu rekordu znajduje się imię i nazwisko osoby (łącznie), a w następnym polu rekordu 

miejscowość urodzenia. Posortuj alfabetycznie tabelę danych wg nazwiska osoby a w przypadku nazwisk równych wg imienia 

a przy i tych równych wg miejscowości urodzenia. Efekt swojej pracy zapisz w pliku o nazwie „rekordy posortowane.xlsx” także 

na pulpicie komputera. 

Zadanie 9: 

Wykonaj zdjęcie za pomocą smartfona a następnie wybranym sposobem przenieś go na komputer. Zmień nazwę pliku zdjęcia 

wg szablonu: <imię i nazwisko><data sprawdzianu><.jpg> a następnie prześlij pocztą elektroniczną na adres: 

sprawdzian@stawil.pl 

Zadanie 10: 

Podłącz i zainstaluj skaner do komputera a następnie zeskanuj dowolny obraz. Za pomocą wybranego edytora graficznego: 

 wytnij najistotniejszy Twoim zdaniem fragment zeskanowanego obrazu, 

 do obrazu w jego prawym dolnym rogu dodaj napis zawierający Twoje imię i nazwisko oraz datę sprawdzianu. 

Następnie podłącz i zainstaluj drukarkę oraz wydrukuj otrzymany obraz. 
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