
Jak przygotować się do pracy 

na stanowiskach testerskich?

Od laika do Automatyka

 

Rynek testerski okiem 

profesjonalisty

 

Friday Lunches

Tomasz Stelmach

    Plan szkolenia:

 

   Testowanie manualne i automatyczne 

w praktyce

 

TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA                 
WPROWADZENIE

https://odlaikadoautomatyka.pl/

Testy manualne w praktyce

 

Friday Lunches

TESTOWANIE MANUALNE

Czy testowanie jest dla mnie?

Jak w praktyce wygląda praca 

testera?

Niezbędne umiejętności i 

zakres wiedzy

Praktyczne porady i wskazówki 

dla testerów oprogramowania

ISTQB

Narzędzia wspierające 

testerów

Środowiska testowe, produkcyjne 

oraz infrastruktura testowa

W jaki sposób podnosić swoje 

umiejętności techniczne?

Tester manualny – co dalej?

Od laika do Automatyka

Tomasz Stelmach



Jak uczyć się pisać testy 

automatyczne?

Budowa infrastruktury do 

testów automatycznych

 

Friday Lunches

AUTOMATYZACJA TESTÓW

https://odlaikadoautomatyka.pl/

Od laika do Automatyka

Tomasz Stelmach

Narzędzia i technologie 

wspierające testowanie "webówki"

 

Friday Lunches

TESTOWANIE APLIKACJI WEBOWYCH

Jakie korzyści niesie ze sobą 

wdrożenie automatyzacji testów?

Dobry tester automatyzujący – 

czyli kto?

Testowanie różnych typów 

aplikacji

Praktyczne porady i wskazówki 

dla testerów automatyzujących

Typy i poziomy testów dla 

aplikacji webowych

Selenium, Cypress

Najczęstsze problemy i trudności 

towarzyszące "webówce"

Aplikacje webowe  

wprowadzenie

Praktyczne wskazówki i porady 

do testów aplikacji webowych

Narzędzia i technologie 

wspierające testowanie "mobilek"

 

Friday Lunches

TESTOWANIE APLIKACJI MOBILNYCH

Typy i poziomy testów dla 

aplikacji mobilnych

Appium

BrowserStack i rozwiązania 

chmurowe wspierające testy

Najczęstsze problemy i 

trudności 

Praktyczne wskazówki i porad



Narzędzia i technologie 

wspierające testy API

Postman, Rest Assured, 

Fiddler

 

Friday Lunches

TESTOWANIE API

https://odlaikadoautomatyka.pl/

Od laika do Automatyka

Tomasz Stelmach

Testy wydajnościowe 

charakterystyka testów

 

Friday Lunches

TESTY WYDAJNOŚCIOWE

API budowa, działanie, 

charakterystyka

REST API

Praktyczne wskazówki do 

testów API

Najczęściej popełniane błędy 

podczas testowania API

Testy wydajnościowe  

wprowadzenie

Narzędzia i technologie 

wspierające testy wydajności

jMeter

Praktyczne wskazówki do 

testów wydajnościowych

Najczęstsze trudności podczas 

testów wydajnościowych

Bazy relacyjne, nierelacyjne

 

Friday Lunches

BAZY DANYCH

Bazy danych – budowa, 

charakterystyka i działanie

PostgreSQL, MySQL

InfluxDB, MongoDB

Jak testować bazy danych?

Praktyczne wskazówki do 

testów baz danych



Jenkins – omówienie, budowa, 

działanie

Konfiguracja i integracja

 

Friday Lunches

CONTINUOUS INTEGRATION  
JENKINS

https://odlaikadoautomatyka.pl/

Od laika do Automatyka

Tomasz Stelmach

GIT – opis, budowa, 

zastosowanie

Friday Lunches

GIT - SYSTEM KONTROLI WERSJI

Continuous Integration (ciągła 

integracja) – wprowadzenie

Jenkins w testach 

oprogramowania

Testy z wykorzystaniem 

Jenkinsa

Praktyczne porady i wskazówki 

System kontroli wersji 

wprowadzenie

Testy automatyczne vs GIT

GIT w praktyce

Najczęstsze trudności podczas 

pracy z GIT'em

Praktyczne wskazówki do GIT

Infrastruktura - opis, budowa, 

zastosowania

 

Friday Lunches

PROJEKTOWANIE I BUDOWA 
INFRASTRUKTURY DO AUTOMATYZACJI

Infrastruktura testowa 

wprowadzenie

Projektowanie i budowa 

infrastruktury w praktyce

Jak to się robi w praktyce?

Omówienie doświadczeń

Gotowe rozwiązania



Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób, które chcą zacząć 

przygodę z szeroko pojętym testowaniem oprogramowania. 

Skupiam głównie uwagę na tematach technicznych i automatyzacji 

testów. Szkolenie dedykowane jest również dla bardziej 

doświadczonych osób z branży, które chcą pogłębić swoją wiedzę i 

nabyć techniczne umiejętności niezbędne na stanowiskach 

związanych z automatyzacją testów.

Pewnie znacie mnie już trochę z moich darmowych webinariów, na 

których zawsze są setki uczestników na żywo (jeśli nie to zachęcam 

do nadrobienia i odwiedzenia mojego kanału YouTube, na którym 

jest kilka pełnych nagrań), dlatego mogę powiedzieć, że będzie 

jeszcze lepiej, mocniej i dłużej! Szkolenie jest w pełni zaprojektowane 

i prezentowane przeze mnie, co daje Wam gwarancję, że nie będzie 

to kolejne spotkanie ze „szkoleniowcem teoretykiem” – tylko z 

wieloletnim testerem oprogramowania, testerem automatyzującym, 

architektem, liderem zespołów automatyzacji testów w największych 

rynkowych firmach – jednym słowem praktykiem z krwi o kości!

Szkolenia dla zapewniania komfortu uczestników - odbywają się w 

kameralnych grupach (5-6 osobowych). Otrzymujesz ode mnie również 

wsparcie poszkoleniowe (mailowe, telefoniczne). Szkolenia odbywają 

się w całej Polsce (terminy oraz lokalizacje są aktualizowane na 

bieżąco). Szkolenia odbywają się zarówno w dni robocze jak i 

weekendy. Dla firm przy większej liczbie osób - mogę zaoferować 

preferencyjne warunki!

Szkolenie może być na prośbę bardziej sprofilowane na konkretne 

tematy i zagadnienia.

O wszystkie szczegóły proszę pytać bezpośrednio mailowo, 

telefonicznie bądź przez Social Media.

kontakt@odlaikadoautomatyka.pl

+ 48 532 417 054


