
Tester oprogramowania – informacje ogólne

Moduł będący teoretycznym wprowadzeniem do kursu. Zapoznanie z podstawowymi 
pojęciami, zasadami, a także procesem testowym w oparciu w znacznej mierze o sylabus 
ISTQB, ale też wsparty przykładami z życia.
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CO ZAWIERA MODUŁ:

Sylabus kursu:
Tester manualny oprogramowania
WESJA 25/02/2022 

Co to jest testowanie? Dlaczego testowanie jest niezbędne?

Siedem zasad testowania Proces testowy 

135 min

SAMODZIELNEJ
NAUKI

20h

LIVE

Wojciech Becla

PROWADZĄCY

30 min

CZAS NA
TESTY WIEDZY

Blended learning

FORMUŁA

75 min

SAMODZIELNEJ
NAUKI

18h

LIVE

Wojciech Becla,
Wiktor Pacewicz

PROWADZĄCY

30 min

CZAS NA
TESTY WIEDZY

Blended learning

FORMUŁA

Narzędzia testerskie i praktyka testowania 

Moduł rozwijający wiedzę zawartą w cześci teoretycznej i wzbogacający ją o ćwiczenia 
praktyczne, a także prezentację i poznanie narzędzi wpierających testowanie.

{2}

CO ZAWIERA MODUŁ:

Omówienie zastosowania jiry - narzędzia do 
planowania i śledzenia procesu tworzenia i 
wdrażania oprogramowania

Prezentacja narzędzi do zarządzania testami

Omówienie rodzajów testowanych aplikacji 
Ćwiczenia praktyczne według przygotowanych 
scenariuszy testowania



Wprowadzenie do testowania automatycznego

Moduł poświęcony zagadnieniom techniczym i potencjalnym rozwoju testera w stronę 
automatyzacji. Podstawy programowania, baz danych, a także wstęp do wszechobecnej 
w IT automatyki.
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CO ZAWIERA MODUŁ:

Wprowadzenie pojęć związanych
z procesem wytwarzania oprogramowania
i jego dokumentacji.

Przedstawienie działania, projektowania 
i obsługi popularnych baz danych.

Nauka podstaw programowania, której celem 
jest zrozumienie podstawowych struktur 
występujących w kodzie aplikacji.

Wprowadzenie do programowania
z wykorzystaniem techniki BDD oraz napisanie 
pierwszego testu z wykorzystaniem narzędzi 
Cucumber/Selenium.

70 min

SAMODZIELNEJ
NAUKI

12h

LIVE

Seweryn
Jagusiak

PROWADZĄCY

20 min

CZAS NA
TESTY WIEDZY

Blended learning

FORMUŁA

 Zagadnienia związane z pracą w testowaniu

Moduł przeznaczony na przygotowanie kursanta do wejścia na rynek pracy, odnalezienia 
miejsca w organizacji oraz poznanie podstawowej kultury pracy w IT.
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CO ZAWIERA MODUŁ:

Wprowadzenie teoretyczne do Agile i Scrum 
połączone z praktycznymi ćwiczeniami. 

Jak wygląda obecny rynek pracy, jak powinny 
wyglądać dokumenty aplikacyjne i chwytliwy 
profil na Linkedin oraz gdzie i jak szukać pracy 
w branży IT. 

Testy próbne oparte na oficjalnych
pytaniach publikowanych przez SJSI,
a także przypomnienie zagadnień
związanych z egzaminem.

70 min

SAMODZIELNEJ
NAUKI

12h

LIVE

Patryk
Taranczewski,
Milena
Wróblewska,
Wojciech Becla

PROWADZĄCY

20 min

CZAS NA
TESTY WIEDZY

Blended learning

FORMUŁA

SYLABUS KURSU: TESTER MANUALNY OPROGRAMOWANIA

TEST KOŃCOWY: 30 MIN, TESTY ISTQB: OK. 60 MIN  


