
EGZAMIN TEORETYCZNY – LISTA PYTAŃ Z ODPOWIEDZIAMI 

1. Uczniowie klas 4-6 mogą korzystać ze smartfonów w czasie przerwy 

obiadowej: 

a. od 14:15 do 14:55. 

b. od 14:00 do 15:00.  

c. od 14:00 do 14:10. 

d. nie mogą w tym czasie korzystać ze smartfonów. 

 

2. Uczniowie klas 4-6 mogą korzystać ze smartfonów podczas przerw: 

a. między zajęciami dodatkowymi. 

b. między lekcjami. 

c. podczas wszystkich przerw. 

d. wyłącznie podczas przerwy obiadowej. 

 

3. Uczniowie klas 4-6 mogą korzystać ze smartfonów podczas pobytu 

w świetlicy: 

a. na pierwszej godzinie po przerwie obiadowej. 

b. na drugiej godzinie po przerwie obiadowej. 

c. za zgodą nauczyciela świetlicy. 

d. nigdy. 

 

4. Uczniowie klas 4-6 mogą korzystać ze smartfonów podczas imprez 

i wycieczek: 

a. zawsze. 

b. w czasie wyznaczonym w regulaminie wyjazdu. 

c. podczas jazdy autokarem. 

d. nigdy. 

 

5. Uczniowie klas 4-6 mogą korzystać ze smartfonów podczas lekcji i zajęć 

dodatkowych: 

a. na polecenie (prośbę) nauczyciela.  

b. nigdy. 

c. gdy mają taką potrzebę. 

d. na prośbę innego ucznia. 

 

 

6. Uczniowie klas 4-6 mogą korzystać ze smartfonów podczas „odrabianek”: 

a. zawsze. 

b. gdy praca domowa tego wymaga. 

c. gdy nauczyciel wyrazi na to zgodę. 

d. nigdy. 

 

 

7. Uczniowie klas 4-6 mogą korzystać ze smartfonów na terenie szkoły w 

sytuacjach awaryjnych: 

a. za zgodą dowolnego pracownika szkoły. 

b. bez konsultacji z pracownikiem szkoły. 

c. na zajęciach po przerwie obiadowej. 

d. nigdy. 

 

8. Smartfon można ładować: 

a. w dowolnym miejscu w szkole za zgodą nauczyciela. 

b. tylko przy użyciu power banku. 

c. tylko w salach lekcyjnych. 

d. tylko na korytarzu szkolnym. 

 

9. Której czynności nie można wykonywać w szkole przy użyciu smartfona? 

a. wysyłania sms-ów oraz prowadzenie rozmów telefonicznych. 

b. komunikowania się poprzez media społecznościowe. 

c. grania w gry elektroniczne. 

d. słuchania muzyki i oglądania filmów bez zakłócania spokoju otoczenia. 

 

 

10.  Którą czynność można wykonywać w szkole przy użyciu smartfona? 

a. korzystać ze stron internetowych dostosowanych do wieku uczniów. 

b. grać w gry elektroniczne. 

c. publikować zdjęcia bez zgody osób sfotografowanych. 

d. nagrywać inne osoby bez ich zgody. 

 



11. Od jakiego wieku można mieć konto na Instagramie i Facebooku? 

a. 10 lat. 

b. 13 lat.  

c. 15 lat. 

d. Nie ma ograniczeń. 

 

12. Uniwersalny numer alarmowy do wszystkich służb, to: 

a. 111. 

b. 112. 

c. 997. 

d. 999. 

 

13. Dozwolone jest używanie smartfona w wyznaczonej porze dnia: 

a. w stołówce. 

b. w Czytalni. 

c. w holu przed zerówkami. 

d. w łączniku obok gabinetu dyrektora Zespołu Szkół. 

 

14. Które z podanych zdań zawiera prawdziwą informację? 

a. uczniowie klas 4-8 mają nieograniczone prawo korzystania w szkole ze 

smartfonów. 

b. uczniowie klas 1-3 mogą korzystać ze smartfonów w szkole pod 

warunkiem uzyskania zgody rodziców. 

c. uczniowie klas 4-8 mogą korzystać ze smartfonów w szkole pod 

warunkiem posiadania Smartfonowego Prawa Jazdy. 

d. uczniowie klas 4-8 mogą korzystać ze smartfonów podczas wycieczek 

szkolnych, na życzenie swoich rodziców. 

15. Kiedy można użyć smartfona w strefie wolnej od smartfonów? 

a. gdy zgodę wyrazi dyrektor szkoły. 

b. nigdy. 

c. podczas przerwy obiadowej. 

d. podczas przerwy w zajęciach dodatkowych. 

 

16. Uczniowie mogą korzystać ze słuchawek podłączonych do smartfona: 

a. zawsze, kiedy potrzebują. 

b. podczas lekcji. 

c. podczas rozmowy z nauczycielem. 

d. gdy chcą za zgodą nauczyciela posłuchać muzyki lub obejrzeć film 

w dozwolonym czasie i miejscu. 

 

17. Które zachowanie z użyciem smartfona jest niedopuszczalne? 

a. sprawdzenie na wyświetlaczu, która jest godzina. 

b. wysłanie SMS-a podczas przerwy obiadowej. 

c. odebranie telefonu podczas rozmowy z drugą osobą. 

d. nagrywanie rozmowy bez uprzedzenia. 

 

18. Które zachowanie z użyciem smartfona jest dopuszczalne? 

a. wysłanie pilnego SMS-a podczas lekcji. 

b. odebranie telefonu w przerwie między zajęciami dodatkowymi. 

c. podanie bez upoważnienia czyjegoś numeru telefonu innej osobie.  

d. udostępnianie zdjęć drugiej osoby bez jej zgody. 

 

19. Która czynność może być postrzegane jako łamanie zasad kultury? 

a. zapytanie czy osoba, do której dzwonimy może z nami rozmawiać. 

b. dzwonienie kilka razy z rzędu do osoby, która nie odbiera telefonu. 

c. wyciszenie telefonu w kinie, teatrze, muzeum. 

d. oddzwonienie do osoby, która dzwoniła do nas wcześniej, kiedy nie 

mogliśmy odebrać. 

 

20. Nauczyciel  ma prawo odebrać uczniowi smartfon, jeżeli uczeń: 

a. posługuje się smartfonem nie mając Smartfonowego Prawa Jazdy. 

b. słucha muzyki podczas przerwy obiadowej. 

c. wysyła sms-a podczas lekcji i jest to jego pierwsze przewinienie tego 

dnia. 

d. trzyma wyłączony smartfon na ławce podczas lekcji. 

 



21. Kodeks Smartfonowy SP nr 24 STO dotyczy użytkowania: 

a. wyłącznie smartfonów. 

b. wyłącznie smartfonów i tabletów. 

c. wyłącznie smartfonów, telefonów komórkowych i tabletów. 

d. żadna z odpowiedzi (a,b,c) nie zawiera wszystkich urządzeń, których 
dotyczą postanowienia Kodeksu Smartfonowego. 

 

22. Czy uczeń klas 4-8 posiadający Smartfonowe Prawo Jazdy ma prawo 
korzystania ze smartfona należącego do innej osoby? 
a. Tak, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela. 

b. nie. 

c. tak, tylko pod warunkiem uzyskania zgody nauczyciela. 

d. tak, tylko pod warunkiem uzyskania zgody dyrektora Szkoły. 

 

23. Uczeń, który otrzymał od wychowawcy punkty karne, ma prawo zwrócić się 

z odwołaniem od tej decyzji do: 

a. wychowawcy klasy. 

b. pracowników sekretariatu 

c. opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

d. Dyrektora Szkoły. 
 

24. Ile punktów karnych pozbawia ucznia Smartfonowego Prawa Jazdy? 
a. 5 pkt. 

b. 6 pkt.  

c. 7 pkt. 

d. 10 pkt. 

 
25. Za którą z podanych czynności nie będzie przyznany punkt karny: 

a. korzystanie ze smartfona w czasie, kiedy jest to zabronione. 

b. korzystanie ze smartfona w „strefie wolnej od smartfonów”. 

c. nie zastosowanie się do otrzymanej wcześniej wskazówki lub zwróconej 

uwagi. 

d. korzystanie ze smartfona podczas przerwy miedzy zajęciami 

dodatkowymi. 

 

 

26. Która sytuacja opisuje niewłaściwe zachowanie nauczyciela? 

a. odebranie połączenia telefonicznego podczas dyżuru na korytarzu. 

b. skontaktowanie się z rodzicami ucznia podczas zajęć świetlicowych. 

c. skorzystanie ze smartfona w celach dydaktycznych. 

d. zanotowanie informacji na smartfonie podczas lekcji. 

 
27. Ile dni ma uczeń na odwołanie się od otrzymania punktu karnego? 

a. 2 

b. 3 

c. 5 

d. 7 

 

28. Która sytuacja skutkuje natychmiastową utratą Smartfonowego Prawa 

Jazdy? 

a. rozmowa przez telefon w „strefie wolnej od smartfonów”. 

b. odebranie telefonu podczas wycieczki szkolnej. 

c. upowszechnienie w internecie nagrań osób bez ich zgody. 

d. granie w gry inne niż edukacyjne podczas zajęć szkolnych. 
 

 

29. Kto może odebrać połączenie telefoniczne  w strefie wolnej od smartfonów? 

a. pan Dyrektor. 

b. wychowawca klasy. 

c. rodzic odbierający dziecko ze szkoły. 

d. konserwator szkolny. 

 
30. Które z podanych zdań jest fałszywe? 

a. każdy uczeń może zwrócić się do wychowawcy z prośbą o umożliwienie 

kontaktu z rodzicami ze szkolnego telefonu służbowego. 

b. uczeń klas 4-8 może wysłać SMS-a ze swojego smartfona podczas 

przerwy w zajęciach dodatkowych. 

c. uczniowie klas 4-6 mogą korzystać w świetlicy ze smartfonów do grania 

w gry komputerowe, po uzyskaniu zgody nauczyciela świetlicy. 

d. uczniowie klas 7-8 mogą korzystać ze smartfona podczas każdej przerwy 

międzylekcyjnej. 


