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Misją testerzy.pl jest propagowanie testowania oprogramowania i 

zapewnienia jakości. 

Dostarczamy najwyższej jakości usługi i szkolenia dedykowane testerom, 

inżynierom ds. jakości oraz kierownikom testów. 

Nasze szkolenia prowadzą praktycy o umiejętnościach mentorskich i 

coachingowych. 

Oferujemy odpowiednio przygotowane materiały szkoleniowe oraz pomoc 

po szkoleniową.
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+ Szkolenia w naszej firmie prowadzone są przez praktyków testowania z umiejętnościami trenerskimi i 
mentorskimi. Nasi trenerzy świetnie sprawdzają się jako mówcy konferencyjni.

+ Nasza pasja i wiedza z zakresu testowania i zapewniania jakości pozwala osadzić przekazywaną wiedzę 
w środowisku pracy uczestników.

+ Dopasowujemy szkolenia do indywidualnych potrzeb i oczekiwań firm i osób indywidualnych.

+ Nowoczesne typy i rodzaje szkoleń pozwolą każdemu znaleźć kurs odpowiedni dla siebie.

+ Naszą podstawową cechą jest konkurencyjna cena przy zachowaniu najwyższej jakości realizowanych 
szkoleń.
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METODY SZKOLEŃ

+ SZKOLENIA OPARTE NA METODZIE B-LEARNING – KLASYCZNE SZKOLENIE Z TRENEREM WSPARTE DUŻĄ ILOŚCIĄ 
MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH

+ DARMOWY DOSTĘP DO WSZYSTKICH MATERIAŁÓW DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ 

+ BEZPOŚREDNI KONTAKT Z TRENEREM POŁĄCZONY Z AKTYWNOŚCIĄ ON-LINE

+ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW PRZED I PO SZKOLENIU

+ SYSTEM POWIADOMIEŃ I PRZYPOMNIEŃ

PRAGNIEMY, ABY NASZE SZKOLENIA NIE BYŁY TYLKO KILKOMA DNIAMI PRACY Z TRENEREM, ALE RÓWNIEŻ CIĄGŁYM 
WSPARCIEM PO JEGO ZAKOŃCZENIU

MATERIAŁY DOSTĘPNE SĄ NA PLATFORMIE: edu.ittraining.pl
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SZKOLENIA ZAMKNIĘTE:

Szkolenia dla firm i grup zorganizowanych. Miejsce szkolenia zależy od preferencji uczestników. Może to 
być siedziba Państwa firmy lub sala szkoleniowa w wybranym przez Państwa mieście.

SZKOLENIA OTWARTE:

Otwarte terminy szkoleń dla każdego. Zajęcia odbywają się na terenie całego kraju i poza jego granicami. 
Kalendarz aktualnych szkoleń otwartych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej testerzy.pl
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Dobry Tester - Labolatorium 

Dobry Przypadek Testowy - Laboratorium

Dobry Menedżer Testów - Laboratorium

Testowanie bezpieczeństwa

Testowanie użyteczności (Usability Testing)

Testowanie wydajności (Performance Testing)

Odbiór oprogramowania - testowanie akceptacyjne

Testowanie w projektach internetowych

Testowanie oprogramowania wbudowanego (Embedded 

Software Testing)

Testy aplikacji mobilnych – Android

Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI

Testy jednostkowe dla testerów

Testowanie w metodykach Agile

Testy eksploracyjne - Laboratorium 

Narzędzia open-source w procesie testowania

Selenium - narzędzia do automatyzacji testowania od podstaw

Selenium - narzędzia do automatyzacji testowania dla średnio 
zaawansowanych

TestLink - narzędzie do zarządzania testami

Zarządzanie defektami w narzędziach open-source

TestComplete od podstaw
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Testerem może być każdy, ale dobrym testerem, jedynie przygotowani do tego zadania. To krótkie szkolenie wprowadzi 

was w arkana testowania i pokaże na praktycznych przykładach jak dobrze testować oprogramowanie. Bez niepotrzebnej 

teorii i bez lania wody. Praktyka. Praktyka. Praktyka. Szkolenie to jest alternatywą dla opierających się na teorii kursów 

certyfikowanych ISTQB.

Dodatkowo w ramach szkolenia przeprowadzane jest badanie przydatności do zawodu testera.

Większa część szkolenia ma formę laboratorium, podczas którego uczestnicy testują przygotowane przez nas aplikacje, 

tworzą plany testów i projektują przypadki testowe.
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Przypadek testowy jest najważniejszą, formalną częścią testowania oprogramowania. To krótkie szkolenie uczy od 

podstaw jak testować i pokazuje na praktycznych przykładach jak pisać dobre przypadki testowe. Praktyka. Szkolenie to 

jest alternatywą dla opierających się na teorii kursów certyfikowanych ISTQB.

Większa część szkolenia ma formę laboratorium, podczas którego uczestnicy analizują, sprawdzają i tworzą przypadki 

testowe.
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Nawet najlepsi testerzy nie będą pracować wydajnie jeśli ich zespołem nie będzie kierował odpowiednio do tego 

przygotowany lider. To właśnie na barkach menedżera spoczywa odpowiedzialność za sukces grupy. Dobry Menedżer 

Testów zarządza jakością i testowaniem w organizacji. Używa do tego najefektywniejszych technik i narzędzi. Lider wie 

również jak motywować zespół, planować pracę i jak optymalnie przydzielać zadania. Szkolenie to jest alternatywą dla 

opierających się na teorii kursów certyfikowanych ISTQB.

Większa część szkolenia ma formę laboratorium, podczas którego uczestnicy szukają rozwiązania dla przygotowanych 

przez nas przypadków, tworzą plan testów, monitorują proces testowania, analizują raporty i wyniki.
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Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia dotyczące testowania 

bezpieczeństwa aplikacji oraz dla osób chcących wykorzystać tą wiedzę podczas swojej pracy. 

W trakcie szkolenia pojawi się dużo ćwiczeń i przykładów defektów bezpieczeństwa, opracowanych na podstawie 

doświadczenia autora podczas testowania bezpieczeństwa aplikacji. Omówione zostaną przydatne narzędzia 

wykorzystywane podczas testów wraz z ich niedoskonałościami i ograniczeniami. Słuchacze poznają standardy związane z 

testowaniem i określaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa aplikacji.

Szkolenie prowadzi trener posiadający kilkuletnie doświadczenie w testowaniu bezpieczeństwa aplikacji.
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Przyjazny interfejs użytkownika jest kluczem do komercyjnego sukcesu aplikacji i urządzenia. Stopień trudności użycia 

danego narzędzia przekłada się bezpośrednio na stopień niezadowolenia użytkownika. Pracujesz jako projektant UI? 

Testujesz usability? Zajmujesz się optymalizacją witryn? Jest wiele narzędzi i metod budowania użytecznego interfejsu. 

Poznaj najważniejsze z nich na szkoleniu z testowania użyteczności.
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Testy niefunkcjonalne aplikacji to nieodłączna część pracy dobrego testera. Do tego typu testów zaliczamy między innymi taką 

właściwość systemu jak wydajność. Nabiera to specjalnego znaczenia zwłaszcza w przypadku projektów internetowych. Czas 

przetwarzania żądań przez serwer, baza danych czy też duża liczba użytkowników korzystających z aplikacji w tym samym 

czasie to tylko podstawowe sytuacje, które należy uwzględnić w testach.

Większa część szkolenia ma formę laboratorium, podczas którego kursanci uczestniczą w procesie testowania wydajności 

przygotowanych aplikacji. Pierwszym etapem procesu jest poznanie aplikacji JMeter, SoapUI oraz narzędzi wykorzystywanych 

do monitorowania i optymalizacji działania aplikacji w systemach Linux oraz Windows. W kolejnych etapach uczestnicy 

analizują testowe aplikacje, określają ich wymagania, a następnie przygotowują i wykonują testy wydajnościowe. W trakcie 

testów interpretują wyniki i poszukują przyczyn napotkanych problemów. W etapie końcowym przygotowują raport i uczą się 

jak efektywnie utrzymywać środowisko testowe.
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Biznes zlecający oprogramowanie prędzej czy później zostanie postawiony przed koniecznością jego odbioru. Akceptacja 

aplikacji wdrażanych jest zajęciem czasochłonnym i żmudnym. Złożoność niektórych systemów uniemożliwia szybkie i skuteczne 

odnalezienie problemu. Proponujemy Państwu pierwsze szkolenie dedykowane nie profesjonalnym testerom, ale 

przedstawicielom klienta, którzy sprawdzają oprogramowanie przed jego odbiorem. Szkolenie pozwoli Państwa pracownikom w 

zdobyciu podstawowych umiejętności dotyczących testowania i odbioru systemów informatycznych.

Proponowane przez nas szkolenie pokaże Państwu na co należy zwracać w takich przypadkach uwagę oraz jak szybko i 

skutecznie przetestować złożone systemy informatyczne.

Większa część szkolenia ma formę praktyczną, podczas której uczestnicy przygotowują się do odbioru oprogramowania.
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PHP, Java, Ajax, czy ASP.NET to norma w dzisiejszym Internecie. Wykorzystanie technologii internetowych do tworzenia 

rozmaitych systemów jest standardem w firmach wytwarzających oprogramowanie.

Projekt internetowy ma własną specyfikę, dlatego też jego testowanie rządzi się swoimi prawami. Na szkoleniu 

prezentujemy podstawy dzisiejszych technologii internetowych i właściwości podlegające testowaniu, uczymy technik 

wykorzystywanych w testach aplikacji internetowych oraz prezentujemy różne podejścia i metodyki. Określamy też jakie 

umiejętności powinni posiąść testerzy, aby efektywnie testować systemy internetowe.
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Oprogramowanie wbudowane (ang. embedded software) jest częścią naszego codziennego życia. Pralki, mikrofalówki, 

telewizory czy telefony komórkowe są urządzeniami, które nie są w stanie funkcjonować bez dobrze napisanego i 

przetestowanego oprogramowania. Szkolenie "Testowania oprogramowania wbudowanego" jest nowym otwarciem na 

aplikacje programistyczne. Zrywamy z dominacją technologii internetowych i koncentrujemy się na specyfice testów 

embedded.

Podczas kursu prezentujemy zasady testowania systemów wbudowanych. Część szkolenia jest poświęcona zrozumieniu 

testów białoskrzynkowych.
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Testowanie aplikacji mobilnych staje się kolejną specjalizacją testerską. Do niedawna testowanie gier czy testowanie 

oprogramowania pobieranego ze sklepu Google Play nie było traktowane jako kluczowe. Dziś ze względu na dużą wartość 

biznesową testowanie stało się ważne dla firm tworzących oprogramowanie mobilne.

Oferujemy szkolenie, którego celem jest pokazanie specyfiki testowania oprogramowania mobilnego.
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SoapUI to doskonałe narzędzie wspomagające testy funkcjonalne, obciążeniowe oraz bezpieczeństwa. Wyróżnia się przede 

wszystkim łatwością obsługi i dużą funkcjonalnością. Jego możliwości wykraczają poza protokół SOAP i pozwalają testować 

aplikacje wykorzystujące technologie REST, JMS, AMF oraz JDBC. Korzystając z języka Groovy możliwa jest też jego rozbudowa.

Szkolenie przeznaczone dla testerów oprogramowania oraz programistów. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają od 

podstaw zaawansowane możliwości SoapUI. Opanują sposób efektywnego wykorzystania zmiennych, języka Groovy oraz 

XPath/XQuery w testach funkcjonalnych i obciążeniowych. Nabędą również podstawowych umiejętności z zakresu testów 

bezpieczeństwa.
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Testy jednostkowe (ang. Unit Test) są domeną programistów. Części weryfikacji i walidacji oprogramowania nie da się 

zrealizować jedynie przy użyciu metod niedeweloperskich. Szkolenie ma na celu podnieść wśród testerów 

czarnoskrzynkowych (ang. black-box) wiedzę na czym polegają i jak przeprowadzane są testy jednostkowe. Według 

powszechnej opinii testerzy boją się kodowania. Trening przybliża zagadnienie i udowadnia, że strach ma w tym wypadku 

niepotrzebnie wielkie oczy.
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Szkolenie Testowanie w metodykach Agile jest przygotowaniem testera do pracy w środowisku Agile i wykorzystaniem 

jej/jego wiedzy i doświadczenia w jak najbardziej skuteczny sposób w nowej rzeczywistości. Dla testera z tradycyjnym 

wykształceniem i doświadczeniem w modelu kaskadowym czy modelu V, Agile oznacza wiele wyzwań. Należą do nich: 

pozornie mało czasu, mniej pisania dokumentacji, automatyzacja, raporty czy bezpośrednia komunikacja. Oczywiście 

można samemu próbować odkryć metody efektywnej pracy i dowiedzieć się jakie umiejętności są najbardziej potrzebne. 

Po co jednak tracić na to czas i spowalniać pracę, kiedy na rynku jest szkolenie takie jak to.
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Testowanie eksploracyjne jest metodą równoczesnego uczenia się aplikacji i weryfikacji jej funkcjonowania. Technika 

idealnie nadaje się do testów aplikacji internetowych czy mobilnych i jest szeroko stosowana w projektach 

informatycznych o niedostatecznej ilości dokumentacji.

Proponujemy szkolenie, którego celem jest poprawienie zdolności testerów w wykonywaniu eksploracji oprogramowania 

oraz wprowadzenie powtarzalności do zarządzania testami. Szkolenie bazuje na wiedzy ekspertów z zakresu testów 

eksploracji - Jamesa Bacha, Cema Kanera, Jamesa Whittakera i Breta Petichorda.

Większa część szkolenia ma formę praktyczną, podczas której uczestnicy na praktycznych przykładach uczą się 

testowania eksploracyjnego.
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Narzędzia darmowe open-source są dobre, bo są... dobre i są darmowe. Można je stosować w każdej organizacji. 

Omawiamy te bardziej i mniej znane - radzimy jak dobierać, konfigurować i dopasowywać do własnych potrzeb.
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Selenium to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w obszarze automatyzacji aplikacji przeglądarkowych. Wiele 

komercyjnych rozwiązań nie może się poszczycić tak rozbudowaną funkcjonalnością w obszarze automatyzacji 

interfejsów webowych. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób pragnących automatyzować w oparciu o tą 

technologię, jak i dla osób szukających bardziej zaawansowanych funkcji.
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Szkolenie z narzędzi Selenium dla średnio zaawansowanych skierowane jest dla osób, które poznały już niektóre z 

podstawowych narzędzi Selenium oraz sposób pracy z nimi i oczekują od swoich testów czegoś więcej niż liniowego 

wykonywania poleceń. Zaawansowane narzędzia Selenium i wszelkie frameworki je wspierające pokazują pełnię swoich 

możliwości dopiero w momencie tworzenia skryptu testowego w danym języku programowania więc znajomość podstaw 

programowania jest tutaj niezbędna. Szkolenie ma na celu pokazać jak zbudować podstawową i niezbędną strukturę do 

dystrybucji swoich testów, jak zmniejszyć powielanie kodu testowego i uporządkować swoje skrypty a także jak 

odseparować dane i wyniki testu od aplikacji testującej wykorzystując jeden z najpopularniejszych modeli testowania.
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TestLink jest bardzo popularnym narzędziem do wspierania tworzenia przypadków testowych i do zarządzania 

testowaniem. Ponieważ jest rozpowszechniane na zasadach licencji open-source, można go stosować w każdej 

organizacji. Podczas szkolenia osobom mniej doświadczonym pokazujemy, czym jest to rozwiązanie, a osobom bardziej 

doświadczonym - jak go optymalnie używać.
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Każdy defekt musi być zewidencjonowany. Pomagają w tym narzędzia Open Source, takie jak Bugzilla, Mantis i TestLink. 

Szkolenie udowodni, że projektowanie i tworzenie przypadków testowych przy pomocy Excela jest nieefektywne i łatwo je 

zastąpić rozwiązaniami Open Source. Funkcjonalność narzędzi darmowych nie odbiega od komercyjnych rozwiązań i jest 

wystarczająca dla 80% projektów informatycznych.
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TestComplete jest zautomatyzowanym środowiskiem testowym dla wszelkiego typu aplikacji. Narzędzie jest zorientowane 

zarówno na testy funkcjonalne, jak i jednostkowe. Zapewnia doskonałe wsparcie dla testów regresji oraz obsługuje wiele 

innych rodzajów testów jak np. data-driven testing.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają lub niedawno rozpoczęły pracę z narzędziem TestComplete i 

chcą szybko opanować podstawowe oraz bardziej zaawansowane techniki pracy z nim. Szkolenie ma na celu przedstawić 

w zrozumiały sposób najważniejsze funkcjonalności tego zaawansowanego narzędzia poprzez jasne i czytelne przykłady.
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Dziękujemy firmom, które powierzyły nam przeszkolenie swoich pracowników. 
Dziękujemy kursantom za udział w naszych szkoleniach.

Pełne portfolio znajdą Państwo na stronie: testerzy.pl/szkolenia/portfolio-szkolen
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Jeżeli poszukują Państwo innych szkoleń z branży IT, zapraszamy na stronę: ITtraining.pl

ITtraining skupia specjalistów z różnych dziedzin informatyki.

W ofercie znajdą Państwo szkolenia z zakresu analizy biznesowej, definiowania i zarządzania 

wymaganiami, certyfikacji dla programistów (z technologii takich jak Java, Microsoft i Oracle).

testerzy.pl wspierają ITtraining w zakresie szkoleń z popularnych ścieżek certyfikacji ISTQB i 

IBUQ.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Wyślij maila: Zadzwoń: Odwiedź nas:

kontakt@testerzy.pl +48 32 733 09 58 Katowice, ul. Mickiewicza 15 p. 418

http://ittraining.pl/
mailto:kontakt@testerzy.pl


KONTAKT 

Główna siedziba:

ul. Sokolska 33/173

40-086 Katowice

Korespondencja i obsługa klienta:

ul. Mickiewicza 15 p. 418

40-092 Katowice 

kontakt@testerzy.pl

tel. kom. +48 533 315 222

tel. +48 32 733 09 58

ZNAJDŹ NAS
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Nie ma takiego szkolenia, którego nie uda nam się zorganizować!

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującego Was szkolenia z zakresu testowania oprogramowania, 

napiszcie do nas!
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