
WYNIKI TESTU 1 MIEJSCE 2 MIEJSCE 3 MIEJSCE

PRODUCENT
Nazwa programu waga

MICROSOFT
Internet Explorer 9 ocena

MOZILLA
Firefox 4 ocena

GOOGLE
Chrome 10 ocena

Procesor  /  pamięć operacyjna (zalecane przez Komputer Świat) Pentium 1 GHz / 1 GB RAM Pentium 1 GHz / 1 GB RAM Pentium 1 GHz / 1 GB RAM
Wymagane miejsce na twardym dysku 20 MB 23 MB 177 MB
Współpracuje z systemem operacyjnym (sprawdzono) Windows Vista SP2, Windows 7 Windows XP, Vista, 7 Windows XP, Vista, 7

WYŚWIETLANIE STRON WWW 32,5% bardzo dobra 5,13 bardzo dobra 5,01 bardzo dobra 5,58
Spełnia wymogi standardu W3C dla HTML i CSS 11,5% bardzo dobrze 5,65 bardzo dobrze 5,72 bardzo dobrze 5,64
Test szybkości Kraken 5% 25,6 sekundy 5,37 13,1 sekundy 5,99 13,6 sekundy 5,93
Szybkość przetwarzania JavaScript (test Sunspider) 5% 0,40 sekundy 6,00 0,44 sekundy 5,93 0,55 sekundy 5,85
Szybkość przetwarzania JavaScript (test V8) 5% 1830 punktów 2,05 2855 punktów 2,96 6418 punktów 6,00
Szybkość przetwarzania JavaScript (test Psychedelic) 2,5% 1532 obroty/sekundę 5,74 699 obrotów/sekundę 3,87 284 obroty/sekundę 2,70
Szybkość przetwarzania JavaScript (test liczbowy) 2,5% 590 sekund 5,88 2191 sekund 2,85 517 sekund 5,99
Czas uruchomienia programu 1% 1,5 sekundy 5,72 1,4 sekundy 5,78 1,2 sekundy 5,89

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH 35,5% bardzo dobra 5,12 bardzo dobra 4,52 dobra 4,06
Konfiguracja startowa 3% bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00
Stosowane powszechnie metody kodowania stron WWW 2% wszystkie obsługiwane 6,00 wszystkie obsługiwane 6,00 wszystkie obsługiwane 6,00
Sprawdzanie właściciela strony (certyfikaty) 2% ważność, wystawca, informacje  

o właścicielu; rozpoznawanie fałszywych 
certyfikatów

5,00 ważność, wystawca, informacje  
o właścicielu; rozpoznawanie fałszywych 
certyfikatów

5,00 ważność, wystawca, informacje  
o właścicielu; rozpoznawanie fałszywych 
certyfikatów

5,00

Możliwość blokowania / dopuszczania określonych stron 
internetowych

2% tak / tak 6,00 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00

Funkcja kasowania prywatnych danych 4% rozbudowana 5,44 rozbudowana 5,44 rozbudowana 5,44
Dostępność trybu prywatnego 3% tak, możliwy automatyczny start 6,00 tak, możliwy automatyczny start 6,00 tak, możliwy automatyczny start 6,00
Możliwość zapamiętywania loginów i haseł 3% tak, możliwość kasowania wybranych 

haseł, możliwość niezapamiętywania 
haseł, brak ochrony danych głównym 
hasłem

5,00 tak, możliwość kasowania wybranych 
haseł, możliwość niezapamiętywania 
haseł, ochrona danych głównym hasłem

6,00 tak, możliwość kasowania wybranych 
haseł, możliwość niezapamiętywania 
haseł, brak ochrony danych głównym 
hasłem

5,00

Funkcja ochrony przed programami wykradającymi hasła 3% brak 1,00 tylko ochrona głównym hasłem 3,00 brak 1,00
Wbudowany menedżer haseł (sejf na hasła) 1,5% jest, bez możliwości edycji danych 2,00 jest 6,00 brak 1,00
Ochrona przed szkodliwymi treściami internetowymi 3% 10 na 10 stron wykrytych 6,00 2 na 10 stron wykrytych 2,00 2 na 10 stron wykrytych 2,00
Blokowanie okien reklamowych pop-up (19 testów) 2% 100% zablokowanych 6,00 100% zablokowanych 6,00 100% zablokowanych 6,00
Ustawienia bezpieczeństwa: kasowanie cache przy zamykaniu / 
wyłączanie: JavaScript / wszystkich grafik / grafik animowanych / 
muzyki i dźwięków / Java / Flash

3% tak / tak / tak / tak / tak / tak / tak 6,00 tak / tak / tak / nie / nie / tak / tak 4,57 tak / tak / tak / nie / nie / tak / tak 4,57

Kontrola rodzicielska 2% tak 6,00 nie 1,00 nie 1,00
Automatyczne wypełnianie formularzy 2% możliwe 6,00 możliwe 6,00 możliwe 6,00

INNE FUNKCJE PROGRAMU 17% bardzo dobra 4,95 bardzo dobre 5,52 dobra 4,23
Zapisywanie / zarządzenie ustawieniami dla wielu użytkowników 1% brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00
Obsługa kanałów RSS 1% informacje i wyświetlanie kanałów 6,00 informacje i wyświetlanie kanałów 6,00 brak 1,00
Możliwość instalowania dodatków / liczba dodatków  
(wg producenta)

tak / około 290 tak / ponad 200 000 tak / brak informacji

Możliwość otwierania stron WWW na kartach (zakładkach) 2% tak, bardzo rozbudowane 6,00 tak, bardzo rozbudowane 6,00 tak, bardzo rozbudowane 6,00
Przywracanie zawartości po zawieszeniu przeglądarki 1% tak, wyświetla pytanie 6,00 tak, wyświetla pytanie 6,00 tak, wyświetla pytanie 6,00
Menedżer pobierania plików 1% tak, mało funkcjonalny 4,00 tak, bardzo funkcjonalny 5,00 tak, bardzo funkcjonalny 5,00
Funkcja drukowania stron 3% wszystkie potrzebne funkcje 6,00 wszystkie potrzebne funkcje 6,00 niewielkie braki 3,92
Zapisywanie strony jako: tekst / HTML / kompletnej / włącznie  
z powiązanymi plikami

1% tak / tak / tak / nie 4,75 tak / tak / tak / nie 4,75 nie / tak / tak / nie 3,50

Możliwość włączenia / wyłączenia funkcji automatycznego 
wyszukiwania aktualizacji

2% tak / tylko z Windows Update 4,50 tak / tak 6,00 tak / nie 3,50

Import / eksport plików 1% zakładki / kanały RSS 6,00 zakładki / kanały RSS 6,00 zakładki 3,50
Funkcja przybliżania strony 2% tak, każda strona niezależnie 6,00 tak, każda strona niezależnie 6,00 tak, dla wszystkich stron 5,00
Zmiana wyglądu za pomocą skórek 1% nie 1,00 tak 6,00 tak 6,00
Zakładki: dodawanie / ikona strony / folder / ostatnia wizyta / 
słowa-klucze / drukowanie

1% tak / tak / tak / tak / nie / nie 4,33 tak / tak / tak / tak / tak / nie 5,17 tak / tak / tak / tak / nie / tak 5,17

OBSŁUGA 13% dobra 4,12 dobra 4,19 dobra 4,00
Instalacja / możliwość zablokowania programu dla innych 
użytkowników

1% bezproblemowa / nie 3,50 bezproblemowa / nie 3,50 bezproblemowa / nie 3,50

Drukowana instrukcja obsługi 2% brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00
Obsługa (elementy interfejsu, komunikaty) 1,5% bardzo wygodna 5,00 bardzo wygodna 5,00 bardzo wygodna 5,00
Funkcje pomocy 1,5% brak asystenta, brak podpowiedzi 4,00 tylko online, brak asystenta, brak 

podpowiedzi
3,00 tylko online, brak asystenta, brak 

podpowiedzi
3,00

Podpowiedzi przy wpisywaniu adresów internetowych 2% doskonałe 6,00 doskonałe 6,00 doskonałe 6,00
Wygoda obsługi (subiektywna ocena testujących) 5% bardzo dobra 4,50 bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 4,50

SERWIS 2% bardzo dobra 5,00 niedostateczna 1,00 niedostateczna 1,00
Numer infolinii do pomocy technicznej 2% 801 802000 5,00 brak 1,00 brak 1,00
Pomoc w internecie w języku polskim windows.microsoft.com/pl-PL/ 

internet-explorer/help
http://support.mozilla.com/pl/home www.google.com/support/chrome/?hl=pl

OCENA POŚREDNIA 100% 4,96 4,74 4,51
Punkty dodatnie i ujemne brak brak przechowuje hasła w jawnej postaci -0,50

Jakość bardzo dobra 4,96 bardzo dobra 4,74 dobra 4,01
Cena darmowy darmowy darmowy
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