
52 63 7 81 MCAFEE
MOBILE SECURITY
Cena: 129 zł

AVAST
PREMIUM MOBILE 
SECURITY
Cena: 49 zł

G DATA
INTERNET SECURITY
Cena: około 78 zł

ESET
MOBILE SECURITY  
Cena: 30 zł

NORTON
MOBILE SECURITY
Cena: 94,99 zł

AVIRA
ANTIVIRUS PRO
Cena: 27 zł

BITDEFENDER
MOBILE SECURITY
Cena: około 40 zł

KASPERSKY
INTERNET SECURITY 
Cena: 19,90 zł

Wszystkie wirusy 
zostały rozpoznane 
i zablokowane! 
Bitdefender jako 
jedyna aplikacja 
bezbłędnie poradził 

sobie ze zwalczaniem 
wirusów. Aplikacja zrobiła 

postępy również w ochronie przed 
phishingiem, ale zabezpieczenia 
przed kradzieżą i zabezpieczanie 
danych są nieprzekonujące.

Na czele również mobilnie: tak jak 
na pecetach najlepszą aplikację 
ochronną oferuje Kaspersky. Pro-
gram w stosunku do ubiegłego 
roku jest jeszcze lepszy. Dobre 

oceny uzyskał za obronę 
przed wirusami i phishingi-
em oraz lokalizowanie 
i blokowanie w przypadku 
utraty telefonu. W aplik-

acji trzeba tylko poprawić 
ochronę istotnych danych.

Dobra ochrona 
przed wirusami, 
umiarkowana 
przed kradzieżą 
– dlatego 
McAfee ląduje 
w środku tabeli, ale 
dzięki prostej obsłudze zostawił za 
sobą branżowych gigantów,  
takich jak G DATA i Symantec.  
129 złotych to za dużo za raczej 
przeciętne wyniki.

Avast skutecznie 
broni przed 
wirusami 
oraz najlepiej 
chroni przed 
kradzieżą 
i utratą danych. 
Jako jedyny utr-
zymał ochronę po resecie tele-
fonu do ustawień fabrycznych. 
Przy atakach phishingowych 
mógłby być uważniejszy.

Rozpoznawanie wirusów i ochrona 
przed phishingiem pracują 
porządnie, ale starsze szkodniki 
za często przechodzą przez aplik-
ację. Oprócz tego za stosunkowo 
wysoką cenę narzędzi 
mogłoby być więcej. 
Całkowicie brak 
zabezpieczenia 
danych, a ochrona 
przed kradzieżą 
jest słaba.

Ochrona przed wirusami 
i phishingiem, narzędzia pomaga-
jące przy kradzieży i zgubieniu 
telefonu – ESET poprawił się 
na wszystkich frontach 
i zapewnił sobie 
miejsce na podium. 
Producenci aplik-
acji muszą zrobić 
jeszcze więcej dla 
lepszej ochrony 
danych osobistych.

Jako jedyna aplikacja w teście 
Symantec nie wpadł w żadną 
phishingową pułap-
kę, ale zwalczanie 
szkodników 
konkurencji 
wychodziło lepiej. 
Irytujące: złodziej 
może odinsta-
lować aplikację bez 
podawania hasła i w ten sposób 

całkowicie wyłączyć ochronę.

W dziedzinie ochrony 
przed wirusami w os-
tatnim roku trudno 
było na cokolwiek 
narzekać, jednak 
aplikacja wciąż zawodzi 
w razie utraty danych, 
kradzieży i phishingu. Oprócz tego  
Avira chce korzystać z aparatu 
i bez pytania wysyła do producenta 
wszystkie adresy e-mail i kontakty 
z telefonu. Za to traci punkty!
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW TESTU Testowana wersja: 11.7.4.640 
Dostępne na: Android 2.3 do 4.2+1

Testowana wersja: 4.0.7871
Dostępne na: Android 2.3 do 4.2+1

Testowana wersja: 3.0.1249.0
Dostępne na: Android 2.3 do 4.2+1

Testowana wersja: 2.30.625
Dostępne na: Android 2.3.3, 4.0.3, 4.1, 4.2+

Testowana wersja: 4.3.0.448 
Dostępne na: Android 2.3 do 4.2+1

Testowana wersja: 25.7.1.3a605e88 
Dostępne na: Android 2.3 do 4.2+1

Testowana wersja: 3.9.1.2245 
Dostępne na: Android 2.3 do 4.2+1

Testowana wersja: 3.8
Dostępne na: Android 2.3 do 4.2+1

Jak dobrze aplikacja chroni przed szkodnikami? 45% Dobra obrona przed wirusami 5,02 Solidna ochrona przed wirusami 4,81 Drugi wynik w zwalczaniu wirusów 5,07 Najlepsza ochrona antywirusowa  
w teście

5,15 Umiarkowana ochrona przed 
phishingiem, poza tym dobra

4,48 Słaba ochrona przed starszymi 
wirusami

4,55 Rozpoznał wszystkie zmanipulowane 
strony

4,86 Blokuje za mało ataków 
phishingowych

4,20

Jak skutecznie aplikacja rozpoznaje i usuwa często występujące, aktualne szkodniki 2 20% bardzo solidnie (100%) 6,00 bardzo solidnie (99,9%) 5,90 bardzo solidnie (100%) 6,00 bardzo solidnie (100%) 6,00 solidnie (99,49%) 5,49 bardzo solidnie (100%) 6,00 bardzo solidnie (99,73%) 5,73 bardzo solidnie (100%) 6,00
Test długookresowy: jak skutecznie aplikacja rozpoznaje i usuwa starsze szkodniki  
w czasie ubiegłych sześciu miesięcy (7139 elementów testowych)

5% bardzo solidnie (99,86%) 5,86 solidnie (99,27%) 5,27 bardzo solidnie (99,99%) 5,99 bardzo solidnie (100%) 6,00 bardzo solidnie (99,9%) 5,90 niedokładnie (97,44%) 3,44 bardzo solidnie (99,94%) 5,94 bardzo solidnie (99,87%) 5,87

Test praktyczny: jak skutecznie chroni przed zmanipulowanymi stronami internetowymi (phishing)? 8% bardzo dobrze (19/20 zablokowanych) 5,75 słabo (12/20 zablokowanych) 4,00 dobrze (17/20 zablokowanych) 5,25 bardzo dobrze (18/20 zablokowanych) 5,50 źle (8/20 zablokowanych) 3,00 bardzo dobrze (18/20 zablokowanych) 5,50 bardzo dobrze (20/20 zablokowanych) 6,00 bardzo źle (6/20 zablokowanych) 2,50
Czy aplikacja zgłasza i uniemożliwia przechwytywanie wpisów klawiaturowych i SMS? 2% nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00
Jak skuteczne jest wyszukiwanie szkodników bezpośrednio w telefonie i na karcie pamięci? 4% trochę ograniczone 4,08 trochę ograniczone 3,69 ograniczone 3,31 trochę ograniczone 4,27 ograniczone 3,31 ograniczone 2,87 mocno ograniczone 2,49 ograniczone 2,92
Czy aplikacja oferuje więcej informacji o znalezionych obiektach / Czy umożliwia 
zarządzanie prawami dostępu aplikacji?

6% mało / brak 2,07 dużo / tak, ale ograniczone 3,86 mało / tak, ale trochę ograniczone 3,50 brak / tak, ale trochę ograniczone 3,14 trochę mało / tak, ale trochę 
ograniczone

3,86 brak / tak, ale mocno ograniczone 1,71 brak / tak, ale mocno ograniczone 2,43 brak / brak 1,00

Jak dobrze działa lokalizacja, blokada i sterowanie utraconym telefonem? 20% Sprytne funkcje trackingowe 4,87 Najepsza ochrona przed kradzieżą w teście 5,62 Dobre funkcje ochrony przed kradzieżą 4,91 Trochę mało narzędzi antykradzieżowych 3,79 Trochę mało narzędzi antykradzieżowych 3,81 Trochę mało narzędzi antykradzieżowych 4,28 Trochę mało narzędzi antykradzieżowych 3,84 Ochrona przed kradzieżą prawie nieskuteczna 2,63
Ile możliwości ma właściciel, aby zablokować smartfon w razie utraty? 10% dużo, ale bez blokowania przez e-mail 5,44 dużo, ale bez blokowania przez e-mail 5,44 dużo, ale bez blokowania przez e-mail 5,44 mało, tylko przez SMS i portal webowy 3,22 mało, tylko przez SMS i portal webowy 3,22 dużo, ale bez blokowania przez e-mail 4,89 trochę mało, tylko przez SMS i portal webowy 4,33 bardzo mało, tylko przez portal webowy 2,11
Jak dobrze działa wykrywanie utraconego smartfona (funkcje trackingowe)? 5% dobrze 4,76 bardzo dobrze 5,60 dobrze 4,90 dobrze 5,20 dobrze 4,80 trochę słabo 4,36 dobrze 5,20 dobrze 4,80
Jak dobrze działa zdalne sterowanie utraconym telefonem przez właściciela? 2% trochę ograniczony 4,33 bardzo obszerny 6,00 trochę ograniczony 4,33 ograniczony 3,51 obszerny 4,75 mocno ograniczony 2,25 mocno ograniczony 2,25 mocno ograniczony 2,25
Czy odinstalowanie aplikacji jest chronione hasłem? / Czy ochrona pozostaje 
aktywna po resecie do ustawień fabrycznych?

3% tak / nie, aplikacja zostaje 
odinstalowana

3,50 tak / tak, aplikacja zostaje 
zachowana

6,00 tak / nie, aplikacja zostaje 
odinstalowana

3,50 tak / nie, aplikacja zostaje 
odinstalowana

3,50 tak / nie, aplikacja zostaje 
odinstalowana

3,50 tak / nie, aplikacja zostaje 
odinstalowana

3,50 nie / nie, aplikacja zostaje 
odinstalowana

1,00 nie / nie, aplikacja zostaje 
odinstalowana

1,00

Jak bezpieczne są moje dane? 15% Nie są bezpieczne, brak 
zabezpieczenia danych

2,46 Nie są bezpieczne, ale dobre 
zabezpieczenia danych

2,63 Nie są bezpieczne, prawie bez 
narzędzi do zabezpieczania

2,45 Nie są bezpieczne, prawie bez 
narzędzi do zabezpieczania

1,87 Nie są bezpieczne, niewystarczające 
narzędzia do zabezpieczania

3,29 Nie są bezpieczne, prawie bez 
narzędzi do zabezpieczania

2,26 Nie są bezpieczne, łatwo usuwa 
aplikacje

2,29 Nie są bezpieczne, żąda dostępu do 
kamery

2,16

Jakie funkcje zdalnego kasowania danych na smartfonie oferuje aplikacja? 4% ograniczone 3,40 mocno ograniczone 2,00 mocno ograniczone 2,00 mocno ograniczone 2,00 trochę ograniczone 4,00 mocno ograniczone 2,00 mocno ograniczone 2,00 ograniczone 3,50
Jakie możliwości zabezpieczania danych oferuje aplikacja? 2% nie ma wcale 1,00 bardzo dużo 5,31 nie ma wcale 1,00 nie ma wcale 1,00 dużo 4,79 nie ma wcale 1,00 mało 2,72 nie ma wcale 1,00
Jakie możliwości ustawień ochrony prywatności oferuje aplikacja? 2% mało 3,40 bardzo mało 2,20 mało 2,90 nie ma wcale 1,00 mało 3,00 mało 3,40 bardzo mało 2,20 bardzo mało 2,20
Czy aplikacja informuje o potencjalnie niebezpiecznych ustawieniach systemowych? 2% nie 1,00 za mało 2,25 mało 3,50 nie 1,00 bardzo ograniczone 2,67 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00
Czy aplikacja ma sejf / funkcję szyfrowania do ochrony istotnych danych? 1% nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00
Czy aplikacja oferuje filtr reklamy w poczcie / ochronę rodzicielską? 1% nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 nie / tak 2,67 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00
Czy aplikacja wymaga wyłącznie niezbędnych uprawnień? 1% tak 6,00 tak 6,00 tak 6,00 tak 6,00 tak 6,00 tak 6,00 tak 6,00 nie, żąda dostępu do kamery 1,00
Czy ogólne warunki umowy / deklaracji ochrony danych są bez zarzutu? 2% niewystarczające / złe 2,25 mierne / mierne 2,00 złe / złe 3,00 złe / złe 3,00 mierne / mierne 2,25 złe / mierne 2,75 mierne / trochę złe 3,25 złe / trochę złe 3,50
Jak dobrze aplikacja chroni przez zagrożeniami z Wi-Fi i sieci GSM? 10% Zabezpiecza większość przeglądarek 4,08 Słabo, mało funkcji kontrolnych 3,12 Słabo, bez funkcji kontrolnych 2,82 Słabo, mało ochrony podczas surfowania 2,40 Słabo, bez funkcji kontrolnych 2,40 Słabo, bez funkcji kontrolnych 2,99 Słabo, bez funkcji kontrolnych 2,82 Słabo, bez funkcji kontrolnych 2,82
Jak dobrze można kontrolować dostęp do Wi-Fi i zużycie mobilnego transferu danych? 3% brak kontroli 1,00 bardzo ograniczone 2,00 brak kontroli 1,00 brak kontroli 1,00 brak kontroli 1,00 brak kontroli 1,00 brak kontroli 1,00 brak kontroli 1,00
Czy aplikacja oferuje funkcje ochronne dla bezpiecznego i anonimowego surfowania? 7% tak, we wszystkich popularnych 

przeglądarkach
5,40 tak, dla androidowych przeglądarek, 

Chrome
3,60 tak, dla androidowych 

przeglądarek, Chrome
3,60 tak, ale tylko dla Chrome 3,00 tak, ale tylko dla Chrome 3,00 tak, dla androidowych przeglądarek, 

Chrome
3,84 tak, dla androidowych 

przeglądarek, Chrome
3,60 tak, dla androidowych przeglądarek, 

Chrome
3,60

Jak łatwa jest obsługa? 10% Prosta i intuicyjna 5,40 Jeszcze prosta 4,55 Łatwa w użyciu 4,85 Najprostsza aplikacja w teście 5,60 Prosta i intuicyjna 5,26 Miejscami nieco uciążliwa 4,35 Łatwa 5,40 Trochę uciążliwa 4,20
Jak łatwo i intuicyjnie można posługiwać się oferowaną pomocą? 5% łatwo 4,80 trochę trudno 4,10 łatwo 4,70 łatwo 5,20 bardzo łatwo 5,52 łatwo 4,70 łatwo 4,80 trochę trudno 4,40
Jak testujący oceniają obsługę aplikacji? (zdanie osobiste) 5% bardzo łatwa 6,00 łatwa 5,00 łatwa 5,00 bardzo łatwa 6,00 łatwa 5,00 trochę trudna 4,00 bardzo łatwa 6,00 trochę trudna 4,00
Punkty dodatnie / ujemne odinstalowanie aplikacji możliwe 

bez wprowadzenia hasła, nie 
ostrzega o braku ochrony przez PIN

-0,25 bez pytania wysyła adresy e-mail  
z kontaktów do producenta  
kasowanie aplikacji bez hasła, nie 
ostrzega o braku ochrony przez PIN

-0,50

-0,25

            JAKOŚĆ 100% bardzo dobra 4,55 dobra 4,45 dobra 4,40 dobra 4,16 dobra 4,04 dobra 3,98 dobra 3,87 dostateczna 2,69
1 według producenta, 2 2186 testowych elementów
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