
Ping - Testowanie
Zawód testera - jak zacząć?



Witam!
Norbert Jankowski
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Jestem Testerem prawie od dziesięciu lat. 
Nie skończyłem żadnej szkoły o kierunku 
informatycznym. Wszystkiego nauczyłem 
się sam, a wiedzę poparłem certyfikatami.

Kontakt:

▪ www.ping.com.pl

▪ www.podcasttestowanie.pl

▪ norbertjankowski@ping.com.pl

http://www.ping.com.pl
http://www.podcasttestowanie.pl
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3



“
Język Angielski, to międzynarodowy 
język branży IT. Trzeba go znać na 

poziomie komunikatywnym.

Resztę sprawdzić w translatorze.
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“
Zawód tester?
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Predyspozycje
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Cierpliwość Ciekawość

Asertywność

Wytrwałość

Komunikatywno
ść Kreatywność

Dbałość o 
szczegółyPraca w zespole



Przygotowanie
Kursy

Nie ISTQB - wystarczy 
przeczytać sylabus.

Nie Udemy - wszystkie robione 
przez hindusów.

Tak - szkolenie darmowe z 
SQLa

Tak - szkolenia z SOAPUI - API 
testing

Szkolenia

Tak, ale na tą chwilę jest sporo 
szkoleń. Warto wybrać 
najbardziej prestiżowe na 
których są warsztaty 
praktyczne.

Jeżeli szkolenie trwa weekend 
a jest na nim opowiedziane o 
testowani manualnym i 
automatycznym, to strata 
czasu.

Studia

To dobry wybór, jeżeli masz 
czas, pieniądze i zmian zawodu 
nie będzie problematyczna.

Polecam studia podyplomowe 
na Vistula.
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Rekomendowane źródła i książki podeślę w mailu jako 
Bonus.

https://www.youtube.com/watch?v=jo4hhJyqvBQ&t=2s


Pierwsza 
praca

Ciężkie czasy dla Juniora - NIE 

Jak zaczynać:

▪ Meetupy - budowa sieci kontaktów - WarszawQA. 

▪ Staż/praktyka - w firmie docelowej (kickstartery).

▪ Aktywne “zaczepianie” rekruterów na LinkedIN.

▪ Firmy ze szkoleniem dla juniorów.

▪ Crowdtesting.

▪ Tester gier.
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Pewność 
siebie

Wymarzona 
pracaKreatywność



Co dalej

Test Manager Project Manager

Programista
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Technical Writer 

UX/UI Designer Tester Automatyczny

QA Head Scrum Master Analityk Biznesowy

Projektant poziomów

TESTER MANUALNY

IT System 
Validator

Se
nio

r T
es

te
r



Pytania i Mity

Pytania

▪ Jakich błędów się wystrzegać dla 
osób bez doświadczenia? - robić 
ich jak najwięcej.

▪ Jaki język znać - żaden. To co 
widać w ofertach to HTML, CSS. 
Automatyzacja, to co innego. 

▪ Jak nie tester to kto otworzy 
drzwi do Świata IT - tech writer.
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Mity

Praca zdalna - Mit w korpo

Kasa - Mit

Wszystko trzeba automatyzować - Mit

Nie ma pracy dla testerów - Mit

Tester nie popełnia błędów - Mit

Tester ma najgorzej - Prawda

Nie ma czasu na testy - Prawda

Za złą jakość odpowiada tester - Prawda



Dziękuję za uwagę
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