
 

1 
 

SŁOWNIK ISTQB 

Nr PL Eng Opis 

1 analiza testów test analysis 

Czynność polegająca na identyfikowaniu warunków 
testowych w wyniku analizy podstawy testów. 

2 awaria failure 
Zdarzenie, w którym moduł lub system nie wykonuje 
wymaganej funkcji w określonym zakresie. 

3 cel testu test objective Przyczyna lub powód testowania. 

4 dane testowe test data Dane niezbędne do wykonania testów. 

5 debugowanie debugging 
Proces wyszukiwania, analizowania i usuwania przyczyn 
awarii w module lub systemie. 

6 defekt defect 
Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na 
niespełnieniu wymagań. 

7 
implementacja 
testów 

test 
implementation 

Czynność polegająca na przygotowaniu testaliów potrzebnych 
do wykonania testów, oparta na analizie i projektowaniu 
testów. 

8 jakość quality 
Stopień, w jakim moduł lub system spełnia określone 
wymagania domniemane potrzeby różnych interesariuszy. 

9 
monitorowanie 
testów 

test monitoring 

Aktywność polegająca na sprawdzaniu status aktywności 
testowych, identyfikowaniu odchylenia od planu lub 
oczekiwanego statusu oraz raportowaniu statusu do 
interesariuszy. 

10 
planowanie 
testów 

test planning 
Czynność tworzenia planów testów lub wprowadzanie do nich 
zmian 

11 podstawa testów test basis 
Zasób wiedzy używany jako podstawa dla analizy i 
projektowania testów. 

12 
podstawowa 
przyczyna 

root cause 
Przyczyna defektu, która – gdy zostanie wyeliminowana – 
wystąpienie tego typu defektu redukuje lub usuwa. 

13 pomyłka error 
Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego 
rezultatu. 

14 
procedura 
testowa 

test procedure 

Sekwencja przypadków testowych w kolejności wykonywania 
oraz wszelkie powiązane działania, które mogą być wymagane 
do ustanowienia warunków wstępnych i wszelkich czynności 
podsumowujących po wykonaniu. 

15 proces testowy test process 

Zbiór powiązanych ze sobą czynności obejmujący: planowanie 
testów, monitorowanie i nadzór nad testami, analizę testów, 
projektowanie testów, implementację testów, wykonywanie 
oraz ukończenie testów. 

16 
projekt testów, 
projektowanie 
testów 

test design 

Czynność wyprowadzania i specyfikowania przypadków 
testowych z warunków testowych. 

17 przedmiot testów test object 
Moduł lub system podlegający testowaniu. 

18 
przypadek 
testowy 

test case 

Zbiór warunków wstępnych, danych wejściowych, akcji (w 
stosownych przypadkach), oczekiwanych rezultatów i 
warunków końcowych opracowany w oparciu o warunki 
testowe 

19 śledzenie traceability 
Stopień, w jakim można ustalić relację pomiędzy dwoma lub 
większą liczbą produktów prac. 
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20 testowanie testing 

Proces składający się ze wszystkich czynności cyklu życia, 
zarówno statycznych, jak i dynamicznych, skoncentrowany na 
planowaniu, przygotowaniu i ocenie oprogramowania oraz 
powiązanych produktów w celu określenia, czy spełniają one 
wyspecyfikowane wymagania oraz na wykazaniu, że są one 
dopasowane do swoich celów oraz na wykrywaniu usterek. 

21 testalia testware 

Produkty prac stworzone w ramach procesu testowego, 
używane do planowania, projektowania, wykonywania, oceny 
i raportowania testów. 

22 
ukończenie 
testów 

test completion 

Czynność obejmująca udostępnianie testaliów dla 
późniejszego użycia, pozostawianie środowisk testowych w 
zadowalającym stanie i komunikowanie wyników testowania 
odpowiednim interesariuszom. 

23 walidacja validation 

Sprawdzanie poprawności i dostarczenie obiektywnego 
dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania 
spełnia potrzeby i wymagania użytkownika. 

24 warunek testowy test condition 
Testowalna własność modułu lub systemu zidentyfikowana 
jako podstawa do testowania. 

25 weryfikacja verification 

Sprawdzenie poprawności i dostarczenie obiektywnego 
dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania 
spełnia zdefiniowane wymagania. 

26 
wykonywanie 
testu 

test execution 
Czynność polegająca na przeprowadzeniu testu modułu lub 
systemu, by otrzymać rzeczywiste wyniki. 

27 
wyrocznia 
testowa 

test oracle 
Źródło określające oczekiwane wyniki w celu porównania z 
faktycznym wynikiem systemu podlegającemu testowaniu. 

28 
zapewnienie 
jakości 

quality 
assurance 

Działania skoncentrowane na zapewnieniu, że wymagania 
jakościowe będą spełnione. 

29 zestaw testowy test suite 
Zestaw skryptów lub procedur testowych wykonywanych w 
określonym przebiegu testów. 

30 analiza wpływu impact analysis 

Identyfikacja wszystkich produktów pracy na które zmiana ma 
wpływ, w tym oszacowanie zasobów potrzebnych do 
przeprowadzenia zmiany. 

31 

oprogramowanie 
do powszechnej 
sprzedaży (COTS), 
oprogramowanie 
z półki 

commercial off-
the-shelf (COTS) 

Oprogramowanie stanowiące produkt wytworzony na szeroki 
rynek, tj. dla dużej liczby klientów, które jest dostarczane 
wielu klientom w identycznej postaci. (COTS od ang. 
Commercial off-the-Shelf). 

32 poziom testów test level Specyficzna instancja procesu testowego. 

33 
produkcyjne testy 
akceptacyjne 

operational 
acceptance 
testing 

Rodzaj testów akceptacyjnych wykonywanych w celu 
ustalenia, czy operatorzy i / lub administratorzy systemu 
mogą go zaakceptować. 

34 

sekwencyjny 
model 
wytwarzania 
oprogramowania 

sequential 
development 
model 

Typ modelu cyklu wytwarzania oprogramowania, w którym 
kompletny system jest wytwarzany sekwencyjnie w 
oddzielnych, kolejnych, niezachodzących na siebie fazach. 

35 

środowisko 
testowe, łoże 
testowe, sprzęt 
testowy 

test 
environment 

Środowisko, w skład którego wchodzi sprzęt, wyposażenie, 
symulatory, narzędzia programistyczne oraz inne elementy 
wspierające, potrzebne do wykonania testu. 

36 
testowanie 
akceptacyjne 

acceptance 
testing 

Poziom testów zorientowany na ustalenie, czy zaakceptować 
system. 
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37 

testowanie 
akceptacyjne 
przez 
użytkownika, 
testowanie 
akceptacyjne 

user acceptance 
testing 

Rodzaj testu akceptacyjnego wykonywanego w celu ustalenia, 
czy użytkownicy dla których przeznaczony jest system, 
akceptują go. 

38 

testowanie 
akceptacyjne 
zgodności z 
prawem 

regulatory 
acceptance 
testing 

Rodzaj testów akceptacyjnych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia, czy system jest zgodny z prawem, 
odpowiednimi zasadami i przepisami. 

39 

testowanie 
akceptacyjne 
zgodności z 
umową 

contractual 
acceptance 
testing 

Rodzaj testów akceptacyjnych przeprowadzonych w celu 
sprawdzenia, czy system spełnia wymagania umowy. 

40 testowanie alfa alpha testing 

Rodzaj testów akceptacyjnych wykonywanych w środowisku 
testowym programisty przez osoby spoza organizacji 
wytwórczej. 

41 testowanie beta beta testing 

Rodzaj testów akceptacyjnych przeprowadzanego poza 
środowiskiem testowym organizacji wytwórczej przez osoby 
spoza organizacji. 

42 
testowanie 
białoskrzynkowe 

white-box 
testing 

Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu 
lub systemu. Synonyms: testowanie przezroczysto-
skrzynkowe, testowanie na podstawie kodu, testowanie 
szklano-skrzynkowe, testowanie pokrycia logiki, testowanie 
sterowane logiką, testowanie strukturalne, testowanie w 
oparciu o strukturę 

43 
testowanie 
funkcjonalne 

functional 
testing 

Testowanie wykonywane by ocenić czy moduł lub system 
spełnia wymagania funkcjonalne. 

44 

testowanie 
integracji 
modułów, 
testowanie 
połączenia 

component 
integration 
testing 

Testy wykonywane w celu wykrycia usterek w interfejsach i 
interakcjach pomiędzy integrowanymi modułami. 

45 
testowanie 
integracji 
systemów 

system 
integration 
testing 

Poziom testów koncentrujący się na interakcjach między 
systemami. 

46 
testowanie 
integracyjne 

integration 
testing 

Poziom testów, który koncentruje się na interakcjach 
pomiędzy modułami lub systemami. 

47 

testowanie 
modułowe, 
testowanie 
komponentów, 
testowanie 
jednostkowe 

component 
testing 

Poziom testów, który koncentruje się na poszczególnych 
modułach sprzętowych lub programowych. 

48 
testowanie 
niefunkcjonalne 

non-functional 
testing 

Testowanie przeprowadzane w celu sprawdzenia zgodności 
modułu lub systemu z wymaganiami niefunkcjonalnymi. 

49 
testowanie 
pielęgnacyjne 

maintenance 
testing 

Testowanie zmian we wdrożonym systemie lub testowanie 
wpływu zmienionego środowiska na wdrożony system. 

50 
testowanie 
potwierdzające 

confirmation 
testing 

Rodzaj testu związanego ze zmianą przeprowadzonego po 
naprawieniu defektu w celu potwierdzenia, że awaria 
spowodowana przez ten defekt już nie występuje. 

51 
testowanie 
regresji 

regression 
testing 

Rodzaj testowania związanego ze zmianami mającego na celu 
wykrycie, czy defekty zostały wprowadzone lub odkryte w 
niezmienionych obszarach oprogramowania. 
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52 
testowanie 
systemowe 

system testing 
Poziom testów, który koncentruje się na sprawdzeniu, czy 
system jako całość spełnia określone wymagania. 

53 
testowanie 
związane ze 
zmianami 

change-related 
testing 

Typ testowania inicjowany przez modyfikację modułu lub 
systemu. 

54 typ testów test type 

Grupa czynności w testowaniu ukierunkowana na określone 
charakterystyki modułu lub systemu, oparta na specyficznych 
celach testowania. 

55 analiza statyczna static analysis 

Proces oceny modułu lub systemu bez jego wykonywania, 
oparty na jego formie, strukturze, zawartości lub 
dokumentacji. 

56 

czytanie oparte 
na perspektywie, 
przegląd oparty 
na perspektywie 

perspective-
based reading 

Technika przeglądu, w której przeglądający oceniają produkt 
prac z różnych punktów widzenia 

57 inspekcja inspection 

Typ formalnego przeglądu przeprowadzanego w celu 
identyfikacji problemów w produkcie prac, dostarczający 
dane pomiarowe pozwalające na ulepszenie procesu 
przeglądu oraz procesu wytwarzania oprogramowania. 

58 przegląd review 

Typ testowania statycznego, podczas którego produkt pracy 
lub proces jest oceniany przez jedną lub więcej osób w celu 
wykrycia problemów i wprowadzenia udoskonaleń. 

59 przegląd ad hoc ad hoc review 
Technika przeglądu przeprowadzana nieformalnie bez 
ustrukturyzowanego procesu. 

60 przegląd formalny formal review 
Typ przeglądu, który przebiega według zdefiniowanego 
procesu, z formalnie udokumentowanym wynikiem. 

61 
przegląd 
nieformalny 

informal review 
Rodzaj przeglądu bez formalnego procesu, nie posiadający 
formalnie udokumentowanych wyników. 

62 
przegląd oparty 
na liście 
kontrolnej 

checklist-based 
review 

Technika przeglądu oparta na liście pytań lub wymaganych 
atrybutów. 

63 
przegląd oparty 
na rolach 

role-based 
review 

Technika przeglądu, w której produkt pracy jest oceniany z 
perspektywy różnych interesariuszy. 

64 
przegląd oparty 
na scenariuszach 

scenario-based 
review 

Technika przeglądu, w której ocenia się produkt pracy w celu 
ustalenia jego zdolności do wykonywania określonych 
scenariuszy. 

65 
przegląd 
techniczny 

technical review 

Typ formalnego przeglądu przeprowadzany przez 
wykwalifikowany zespół technicznych specjalistów, którzy 
sprawdzają jakość produktu prac oraz identyfikują odchylenia 
od specyfikacji i standardów. 

66 przejrzenie walkthrough 

Typ przeglądu, w którym autor przechodzi z członkami 
przeglądu przez produkt pracy, a członkowie zadają pytania i 
zgłaszają uwagi na temat ewentualnych problemów. 

67 
testowanie 
dynamiczne 

dynamic testing 
Testowanie, podczas którego wykonywany jest kod modułu 
lub systemu. 

68 
testowanie 
statyczne 

static testing 
Testowanie, które nie wymaga wykonania testowanego 
obiektu 

69 
analiza wartości 
brzegowych 

boundary value 
analysis 

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki 
testowe są projektowane w oparciu o wartości brzegowe. 
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70 
białoskrzynkowa 
technika 
testowania 

white-box test 
technique 

Technika testowania oparta wyłącznie na wewnętrznej 
strukturze modułu lub systemu. Synonyms: strukturalna 
technika testowa, technika projektowania testów w oparciu o 
strukturę, technika oparta na strukturze, białoskrzynkowa 
technika 

71 
czarnoskrzynkowa 
technika 
testowania 

black-box test 
technique 

Technika testowania oparta na analizie specyfikacji modułu 
lub systemu. Synonyms: czarnoskrzynkowa technika 
testowania, projektowanie przypadków testowych w oparciu 
o specyfikację 

72 
podział na klasy 
równoważności 

equivalence 
partitioning 

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki 
testowe są projektowane na podstawie klas równoważności 
poprzez wybór do testów po jednym reprezentancie z każdej 
klasy. 

73 
pokrycie,  
pokrycie testowe 

coverage 

Stopień, w jakim określone elementy pokrycia zostały 
określone lub sprawdzone przez zestaw testowy wyrażony w 
procentach. 

74 pokrycie decyzji 
decision 
coverage 

Pokrycie wyników decyzji. 

75 
pokrycie instrukcji 
kodu 

statement 
coverage 

Pokrycie wykonywalnych instrukcji kodu. 

76 
technika 
testowania 

test technique 

Procedura używana do definiowania warunków testowych, 
projektowania przypadków testowych i określania danych 
testowych. 

77 
technika testowa 
oparta na 
doświadczeniu 

experience-
based test 
technique 

Technika testowania oparta tylko o doświadczenie, wiedzę i 
intuicję testera. Synonyms: technika oparta o doświadczenie, 
technika projektowania testów oparta o doświadczenie 

78 
testowanie 
eksploracyjne 

exploratory 
testing 

Podejście do testowania, w którym testerzy dynamicznie 
projektują i przeprowadzają testy na podstawie swojej 
wiedzy, badania elementu testowego i wyników z 
poprzednich testów. 

79 

testowanie 
oparte na 
przypadkach 
użycia 

use case testing 

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki 
testowe są projektowane w celu wykonywania zachowań 
przypadków użycia. Synonyms: testowanie w oparciu o 
scenariusze, testowanie w oparciu scenariusze użytkownika 

80 

testowanie 
przejść pomiędzy 
stanami, 
testowanie 
stanów 

state transition 
testing 

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki 
testowe są zaprojektowane tak, by wykonywać elementy 
modelu przejścia stanów. 

81 
testowanie w 
oparciu o listę 
kontrolną 

checklist-based 
testing 

Technika projektowania testów oparta na doświadczeniu, w 
której doświadczony tester używa listy ogólnych zagadnień, 
które powinny być odnotowane , sprawdzone, zapamiętane 
lub zbioru reguł bądź kryteriów, względem których produkt 
ma być sprawdzany. 

82 
testowanie w 
oparciu o tablicę 
decyzyjną 

decision table 
testing 

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki 
testowe są projektowane w celu wykonania kombinacji wejść 
i wynikających akcji, ujęte w formie tablicy decyzyjnej. 

83 
zgadywanie 
błędów 

error guessing 

Technika testowania, w której testy są wyprowadzane w 
oparciu o wiedzę testera na temat przeszłych awarii lub 
generalną wiedzę o trybach możliwych awarii. Uwaga 
tłumaczy: ten termin powinien się nazywać defect guessing - 
zgadywanie defektów, nie został zmieniony ze względu 
rozpowszechnienie terminu error guessing. 
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84 kierownik testów test manager 
Osoba odpowiedzialna za zarządzanie działaniami testowymi, 
zasobami i oceną przedmiotu testów. 

85 
kryterium 
wejścia, definicja 
gotowości 

entry criteria 

Zbiór warunków definiujących kiedy można oficjalnie 
rozpocząć określone zadanie. 

86 kryterium wyjścia exit criteria 

Zbiór warunków definiujących kiedy można oficjalnie uznać 
określone zadanie za ukończone. Synonyms: kryteria 
zupełności, kryteria zakończenia testów, definicja ukończenia 

87 
nadzór nad 
testami 

test control 

Działalność, która rozwija i stosuje działania naprawcze, aby 
utrzymać w toku testy projektu, gdy odbiegają one od tego, 
co zostało zaplanowane. 

88 plan testów test plan 

Dokumentacja opisująca cele testowe do osiągnięcia oraz 
środki i harmonogram ich realizacji, zorganizowana tak, by 
koordynować czynności testowe. 

89 
podejście do 
testowania 

test approach 
Implementacja strategii testowej w określonym projekcie. 

90 poziom ryzyka risk level 
Jakościowa lub ilościowa miara ryzyka zdefiniowana przez 
wpływ i prawdopodobieństwo. 

91 

raport o defekcie, 
raportowanie 
pluskwy, raport o 
incydencie 

defect report 

Dokumentacja wystąpienia, charakteru i statusu usterki. 

92 
raport o postępie 
testów, raport o 
statusie testów 

test progress 
report 

Rodzaj raportu z testów, wykonywany w regularnych 
odstępach czasu o postępie w czynnościach testowych na 
podstawie podstawy testów, ryzyka i alternatyw 
wymagających decyzji. 

93 ryzyko risk 
Czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi 
konsekwencjami. 

94 
ryzyko 
produktowe 

product risk 
Ryzyko wpływające na jakość produktu. 

95 
ryzyko 
projektowe 

project risk 
Ryzyko wpływające na sukces projektu. 

96 
strategia testów, 
strategia testów 
w organizacji 

test strategy 

Dokumentacja zgodna z polityką testową, która opisuje 
ogólne wymagania dotyczące testowania oraz szczegółowe 
informacje na temat przeprowadzania testów w organizacji. 

97 
sumaryczny 
raport z testów 

test summary 
report 

Raport z testów, który zawiera ocenę odpowiednich pozycji 
testowych w odniesieniu do kryteriów wyjścia. 

98 
szacowanie 
testów 

test estimation 
Aproksymacja związana z różnymi aspektami testowania. 

99 
testowanie 
oparte na ryzyku 

risk-based 
testing 

Testowanie, w którym zarządzanie, wybór, priorytetyzacja i 
wykorzystanie działań testowych i zasobów są oparte na 
odpowiednich typach i poziomach ryzyka. 

100 tester tester Osoba wykonująca testy. 

101 
zarządzanie 
defektami 

defect 
management 

Proces rozpoznawania, rejestrowania, klasyfikacji, badania, 
rozwiązywania i usuwania defektów. 

102 
zarządzanie 
konfiguracją 

configuration 
management 

Dyscyplina używająca technicznych i administracyjnych metod 
kierowania i nadzoru w celu określenia i udokumentowania 
charakterystyk funkcjonalnych i fizycznych elementów 
konfiguracji, kontroli zmian tych charakterystyk, zapisywania i 
raportowania wykonywania zmian i statusu implementacji 
oraz weryfikacji zgodności z wyspecyfikowanymi 
wymaganiami. 
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103 
automatyzacja 
testów 

test automation 

Użycie oprogramowania do wykonania lub wspierania 
czynności testowych, np. zarządzania testami, projektowania 
testów, wykonania testów i sprawdzania wyników. 

104 
narzędzie do 
wykonywania 
testów 

test execution 
tool 

Narzędzie testowe, które wykonuje testy na wyznaczonym 
obiekcie testowym i ocenia wyniki w stosunku do 
oczekiwanych wyników i warunków końcowych. 

105 
narzędzie do 
zarządzania 
testami 

test 
management 
tool 

Narzędzie wspomagające zarządzanie testami i sterowanie 
częścią procesu testowego. Zwykle ma kilka funkcji takich jak: 
zarządzanie testaliami, planowanie testów w czasie, 
logowanie rezultatów, śledzenie postępu prac, zarządzanie 
incydentami oraz raportowanie wyników testów. 

106 

testowanie 
oparte na 
słowach 
kluczowych, 
testowanie 
oparte na 
słowach akcji 

keyword-driven 
testing 

Technika skryptowa wykorzystująca skrypty zawierające 
wysokopoziomowe słowa kluczowe oraz pliki wspomagające, 
zawierające niskopoziomowe skrypty implementujące te 
słowa kluczowe. 
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testowanie 
sterowane 
danymi 

data-driven 
testing 

Technika skryptowa wykorzystująca pliki danych do 
przechowywania danych testowych i wyników oczekiwanych, 
które są potrzebne do wykonania skryptów testowych. 

 


