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Predgovor
Današnjo je družbo zaznamovala hitra rast in razvoj informacijske tehnologije (IT),
kar je povzročilo veliko odvisnost družbe v širšem smislu, znanje in sposobnosti
ljudi na področju IT. In čeprav se ta odvisnost povečuje iz dneva v dan, človekova
pravica do izobraževanja in informacij ni razširjena na področju IT. Pojavili so se
problemi, ki vplivajo na družbo kot celoto, ustvarjajo ovire in ljudi oddaljuje od
glavnih razlogov in motivacije za napredek, priložnosti. Danes, biti računalniško
nepismena oseba pomeni biti oseba brez možnosti sodelovanja v sodobni družbi,
oseba brez priložnosti navkljub priznani nujnosti in koristnosti vključujoče
informacijske pismenosti, tako s strani Evropske komisije, UNESCO-a, OECD-a in
ostalih ustreznih ustanov, še vedno obstajajo skupine ljudi s oteženim dostopom
do osnovnega računalniškega izobraževanja (npr. invalidi, ljudje s težavami pri
učenju, delavci/in migranti, brezposelni, ljudje, ki živijo v oddaljenih krajih, ki
nimajo dostopa do računalniškega izobraževanja).
Ta skripta skupaj z drugimi gradivi objavljenih na spletnih straneh ITdesk.info
predstavljajo naš prispevek k uresničevanju in promociji človekovih pravic na
izobraževanje in informacije na IT področju. Upamo, da Vam bo to izobraževanje
pomagalo pri obvladovanju osnovnih računalniških znanj in s tem upamo, želimo,
da naučite čim več in tako postanete aktivni član sodobne IT družbe.
Iskreno Vaši,
ITdesk.info team
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1.

Ena od storitev katero lahko uporabljamo na internetu in se nanaša na
brskanje in iskanje vsebin v obliki spletnih strani:
a) LAN
c) WWW
b) FTP
d) ISDN

[1 točka]

2.

Katera od naslednjih ni strojna oprema?
a) tiskalnik
b) Internet brskalnik

[1 točka]
c) mrežna kartica
d) ohišje

3.

Katero od naslednje opreme bi koristili za tiskanje načrta?
[1 točka]
a) zaslon na dotik
c) risalnik (eng. plotter)
b) skener
d) digitalni fotoaparat

4.

Programska oprema za obdelavo digitalne fotografije se imenuje:
a) OpenOffice
c) Microsoft Office
b) AdobePhotoshop
d) MozillaFirefox

[1 točka]

5.

Katera od naslednjih bi bila tipična velikost trdega diska?
a) 1 byte
c) 70 kilobyta
b) 130 MB
d) 80 GB

[1 točka]

6.

Kateri od naslednjih ni operacijski sistem?
a) OpenOffice
b) DOS

[1 točka]

7.

8.

9.

c) Linux
d) Windows XP

Katero bi računalniško aplikacijo uporabili za izračun stroškov?
[1 točka]
a) antivirusni softver
c) program za obdelavo
razpredelnic
b) baze podatkov
d) Internet brskalnik
Katera od naslednjih ni programska oprema?
a) OpenOffice
b) MozillaFirefox

[1 točka]
c) SophosAntivirus
d) Windows Vista

Če so računalniki v podjetju medsebojno povezani v omrežje, da bi osebje
lahko skupaj delalo na datotekah in delilo tiskalnik, imenujemo:
a) LAN
c) WAN
b) FTP
d) ISDN
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10.

Kateri od navedenih izrazov predstavlja uporabo Interneta za sprejemanje in
pošiljanje elektronske pošte?
a) e- dataexchange
c) e-mail
b) e- commerce
d) e-retail

[1 točka]

11.

Kako se imenuje softver, ki je temeljni program na računalniku in ki se
samodejno naloži ko vklopimo računalnik?
a) Shareware
c) Operacijski sistem
b) Freeware
d) Licenčni softver

[1 točka]

12.

Sestavni del računalnika, ki je odgovoren za komunikacijo med njegovimi deli? [1 točka]
a) matična plošča (Motherboard)
c) trdi disk (HDD)
b) grafična kartica
d) tipkovnica

13.

Fizične dele računalnika imenujemo:
a) strojna oprema (eng. hardware)
b) omrežni računalnik

14.

Kratica za Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (IntegratedServices
DigitalNetwork) je:
a) PSTN
c) ISDN
b) WWW
d) ADSL

[1 točka]

15.

Vrsta virusa, ki se samostojno razmnožuje in ki lahko poškoduje datoteke
na računalniku se imenuje:
a) miška
c) lev
b) črv
d) vidra

[1 točka]

16.

Avtorske pravice [1 točka]
a) onemogočajo piratstvo softverja
b) ščitijo softver od virusa
c) onemogočajo požarni zid
d) ščitijo avtorja pred piratstvom (nepooblaščeno kopiranje in distribucija) softverja

17.

Katero vrsto računalniške aplikacije bi uporabili za zaščito vašega
[1 točka]
računalnika pred virusi?
a) antivirusni program
c) program za obdelavo razpredelnic
b) baze podatkov
d) računovodski program

[1 točka]
c) Personal Computer – PC
d) programi (eng. software)
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18.

Kateri je najboljši način za zaščito računalnika pred izgubo podatkov?
[1 točka]
a) izdelava baze podatkov
c) “deskanje” Internetom
b) izdelava varnostnih kopij (backup) na
d) pogosto spreminjanje gesla
mediju za shranjevanje

19.

Katera od naslednjih ni naprava in medij za shranjevanje in prijenos podatkov? [1 točka]
a) tipkovnica
c) USB Stick
b) trdi disk
d) DVD disk

20.

Kot posledica utripanja zaslona ali neprimerne razdalje od zaslona,
pri uporabniku lahko pride do:
a) RSI (Repetive strain injury)
c) Težave s hrbtenico
b) Poškodbe vida
d) Okužbe z virusem

[1 točka]

21.

Kako se imenuje programi, ki jih je potrebno plačati po brezplačni
poskusni dobi ali za dodatne funkcionalnosti?
a) Shareware
c) operacijski sistem
b) Freeware
d) licenčni softver

[1 točka]

22.

Sestavni del računalnika za obdelavo in prikaz slike na zaslonu:
a) matična plošča (Motherboard)
c) trdi disk (HDD)
b) grafična kartica
d) tipkovnica

[1 točka]

23.

Vsak računalnik neposredno povezan z omrežnim kablom ali
[1 točka]
telefonsko linijo in najmanjše z enim računalnikom, imenujemo:
a) strojna oprema (eng. hardware)
c) Personal Computer – PC
b) omrežni računalnik
d) programi (eng. software)

24.

Kratica za “ asimetrično digitalno naročniško linijo” je:
a) PSTN
b) WWW

25.

[1 točka]
c) ISDN
d) ADSL

Katera od naslednjih bi bila značilna velikost USB ključa?
a) 1 byte
c) 8 gigabyte
b) 1175 byte
d) 130 MB
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26.

Kateri od naslednjih ni operacijski sistem?
a) Internet Explorer
b) Mac OS X

[1 točka]
c) Linux
d) Windows XP

27.

Vhodna naprava za digitalizacijo oz. za neposredni vnos slike, risbe ali besedila, [1 točka]
najpogosteje iz papirja v računalnik, imenujemo:
a) zaslon na dotik
c) ploter
b) skener
d) digitalni fotoaparat

28.

Vrsta pisarniškega orodja, ki se prosto in brezplačno lahko uporablja:
a) OpenOffice
c) Microsoft Office
b) AdobePhotoshop
d) MozillaFirefox

29.

V kazalne naprave (eng. Pointing device) ne sodi:
a) miška
b) igralna palica (eng. joystick)

30.

Številka, ki prihaja s pravno kupljenim softverjem in je potrdilo
[1 točka]
o poreklu programa,se imenuje:
a) Freeware
c) odprta koda
b) avtorska pravica
d) identifikacijska številka programske
opreme izdelka

31.

Zaradi grožnje od virusa ne bi smeli:
[1 točka]
računalnik priključiti na internet ali katero koli drugo omrežje računalnikov
namestiti protivirusne programe, ki se uporabljajo za odkrivanje virusa na računalniku
odpirati pošte in stranice od neznanegaprejemnikainavtorja
spreminjati gesla

a)
b)
c)
d)
32.

33.

Katera od naslednjih ni programska oprema?
a) tiskalnik
b) Internet brskalnik

[1 točka]

[1 točka]
c) kroglica (eng. trackball)
d) zaslon (monitor)

[1 točka]
c) Windows 95
d) operacijski sistem

V najpogostejše zdravstvene težave povezane z uporabo računalnika ne
štejemo:
a) zvin (izpah)
c) poškodbo vida
d) težave s hrbtenico
d) okužbe z virusi
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34.

Okoliščine, kadar računalnik ni primernejši za opravljanje del od človeka:
a) naloge, ki so ponavljajoče in se lahko avtomatizirajo
b) matematične operacije
c) razumevanje smisla stanja
d) nevarna stanja

[1 točka]

35.

V prednosti dela na daljavo, ne sodi:
a) zmanjšan čas potovanja na delo ali pa sploh ni potrebe
b) pomanjkanje človeškega stika
c) večja sposobnost koncentracije na delo
d) prilagodljiv delovni čas

[1 točka]

36.

Med znake računalnika okuženega z virusom, ne spada:
[1 točka]
a) upočasnjeno delovanje
c) prenehanje odziva na ukaze
b) pospešeno delovanje
d) rušenje in ponovni zagonoperacijskega sistema

37.

Zaslon je:
a) vhodna naprava
c) izhodna naprava

38.

Katero od navedenega se uporablja za varen izklop računalnika?
[1 točka]
a) Control Panel
b) MyComputer
c) meniStart
d) Internet Explorer ili MozillaFirefox

39.

Kakšna je funkcija požarnega zidu (Firewall)?
[1 točka]
a)organizira programsko opremo nameščeno na računalniku
b)ustvarja zapletene dokumente
c) spremlja in omogoča nadzor vhodnega in/ali odhodnega prometa podatkov
d)omogoča zapletene računovodske izračune

40.

Ena od prednosti e-mail-a:
a) obratuje od 9 do 17 h vsak dan
b)na voljo 24 ur na dan

SKUPNO ŠTEVILO TOČK

[1 točka]
b) vhodna in izhodna naprava
d) niti eden od navedenih odgovorov

[1 točka]
c) omogoča stikiz očiv oči
d)virusi se najpogosteje širijo preko
priponkv e- pošti

40
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Ta primer izpita je namenjen za učenje gradiva
objavljenih na naslednjih povezavah:

* Skripta:

http://www.itdesk.info/slo/skripta/Informacijska in komunikacijska tehnologija SKRIPTA.pdf

* Priročnik:
http://www.itdesk.info/slo/prirocnik/prirocnik_osnovni_pojmi_informacijske_tehnologije.pdf

* Video predstavitev, ki prikazuje rešitve primerov izpita:
http://www.itdesk.info/slo/osnovni-pojmi-ikt-ja-video-resitve-nalog/

* Kvizi katere uporabniki/ice sami rešujejo:




http://www.itdesk.info/slo/osnovni-pojmi-ikt-ja-kviz-1/
http://www.itdesk.info/slo/osnovni-pojmi-ikt-ja-kviz-2/
http://www.itdesk.info/slo/osnovni-pojmi-ikt-ja-kviz-3/
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Splošni pogoji uporabe:
Spletno stran www.ITdesk.info je osnovalo združenje „Otvoreno društvo za
razmjenu ideja - ODRAZI“ z namenom spodbujanja človekovih pravic do prostega
dostopa informacij ter človekovih pravic do izobraževanja.
Dovoljeno je kopiranje in distribuiranje tega dokumenta pod pogojem, da ne
spremenite ničesar v njem!
Nad vsemi programi in storitvami navedenih na spletnih straneh ITdesk Home in na ITdesk.info,
izključno pravico imajo njihovi avtorji/ce. Microsoft, Windows, in Windowsxx kot registrirani zaščitni
znak podjetja Microsoft Corporation. Ostali zaščitni znaki uporabljani na ITdesk Home spletnih
straneh so izključno lastništvo njihovih lastnikov/ic. V kolikor imate vprašanja v zvezi z uporabo ali
prerazporeditev katerega koli programa, se obrnite na avtorja/ice posameznih programov. Vsa dodatna
vprašanja prosim pošljite na info@itdesk.info.
___________________________________
Te spletne strani vsebujejo povezave na druge spletne strani ali vire. ITdesk.info ekipa NI odgovorna
za besedila in/ali oglaševalno vsebino oziroma za izdelke, ki so na teh spletnih straneh/ponujenih virih,
kakor NI odgovorna za vsebino, ki je na voljo preko njih, možnost uporabe ali točnost vsebine.
Povezave uporabljate na lastno odgovornost. Prav tako ITdesk.info ekipa ne zagotavlja:
 da je vsebina na tej spletni strani brez napak ali primerna za katerikoli namen,
 da te spletne strani ali spletne storitve deluje brez napak ali prekinitev,
 da odgovarjajo vašim potrebam,
 da izvajanje teh vsebin ne krši patentnih pravic, avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih
tretjih oseb.
Če se ne strinjate s splošnimi pogoji uporabe ali če niste zadovoljni s spletnimi stranmi, prenehajte z
uporabo teh spletnih strani in spletnih storitev. ITdesk.info ekipa ni odgovorna vam ali tretjim osebam
za morebitno škodo, bila ona neposredna ali posredna, naključna ali posledična, povezana z ali
izhajajoča iz vaše uporabe, napačne uporabe teh spletnih strani ali spletnih storitev. Čeprav je lahko
vaš zahtevek na podlagi garancije, pogodbe, prekrška ali ima kakšno drugo pravno podlago, ne glede
na našo obveščenost o možnosti takšne škode, smo oproščeni vseh obveznosti. Sprejemanje omejitev
naše odgovornosti je nujen predpogoj za uporabo teh spletnih strani in spletnih storitev.
Vsa programska oprema navedena v tem ali v drugih dokumentih, objavljena na spletnih straneh
ITdesk.info je navedena samo v izobraževalne namene ali kot primer tako da mi na kakršenkoli način,
ne dajemo prednost tej programski opremi v primerjavi z drugo programsko opremo. Vsako izjavo, da
nekaterim od zgoraj navedenim programskim opremam dajemo večjo prednost v primerjavi z drugimi,
katere so navedene ali niso navedene v gradivu, bomo obravnavali kot neresnične izjave. Našo
neposredno in brezpogojno podporo ima le odprtokodna programska oprema (open source), ki
omogoča uporabnikom/cam, da postanejo brez ovir digitalno pismeni, da uporabljajo računalnik in
sodelujejo v sodobni informacijski družbi.
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