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Vprašanja za ponavljanje in preverjanje znanja 

1. Kaj sestavlja računalnik? 

2. Opiši Von Neumannov model računalnika. 

3. Opiši in naštej vhodne enote. Kaj je naloga vhodnih enot? 

4. Opiši in naštej izhodne enote. Kaj je naloga izhodne enot? 

5. Opiši CPE. Kaj sestavlja CPE? 

6. Kako se delijo pomnilne enote? 

7. Kakšna je glavna razlika med notranjim in zunanjimi pomnilnimi enotami? 

8. Kaj je RAM? 

9. Kaj je ROM? 

10. Naštej zunanje pomnilnike? 

11. Kako delimo programsko opremo? 

12. Kaj spada k sistemski in kaj k uporabniški programski opremi? 

13. V katere tri velike skupine delimo uporabniško programsko opremo? 

14. Naštej nekaj programskih vsiljivcev. 

15. Kaj so gonilniki? 

16. Kako delimo programsko opremo glede lastništva? 

17. Kaj je operacijski sistem? 

18. Zakaj se ta operacijski sistem imenuje Windows? 

19. Kateri operacijski sistem uporabljamo mi v šoli? 

20. Kaj sestavlja operacijski sistem? 

21. Kaj je jedro? 

22. Kaj je uporabniški vmesnik? 

23. Kako se zažene OS? Kaj se dogaja ob zagonu OS? 

24. Kaj se prikaže na ekranu, ko zaženemo računalnik? 

25. Opiši namizje (Kaj vse se nahaja na namizju?)? 

26. Kaj so ikone? 

27. Kaj vse se nahaja v opravilni vrstici? 

28. Kaj dobimo če kliknemo na gumb start? 

29. Kaj je to meni? 

30. Kako imenujemo menije, ki se odpirajo eden v drugega (kaskadni)? 
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31. Kako se imenuje prva vrstica okna v katerem se odpre program? 

32. Kje se nahaja naslov ali ime programa? 

33. Kako lahko oknu spreminjamo velikost? 

34. Opiši tri gumbke, ki se nahajajo v desnem kotu menijske vrstice v Raziskovalcu? 

35. Kako se imenuje vrstica pod naslovno vrstico in zakaj se tako imenuje? 

36. Kako se imenuje zadnja vrstica v oknu in zakaj?  

37. Kakšni podatki so v Vrstici stanja programa Moj računalnik. 

38. S čim se lahko pomikamo levo in desno po oknu? 

39. Naštej pomembne ikone, ki se nahajajo na namizju. 

40. Kaj nam omogoča Koš? 

41. Kaj nam omogoča program Računalnik? 

42. Naštej zunanje pomnilnike? 

43. Opiši zunanji pomnilnik z oznako A. 

44. Opiši zunanji pomnilnik z oznako C. 

45. Kaj je to DVD-ROM? Kaj še potrebuješ, da ga lahko bereš? 

46. Kaj je to medij? 

47. Kako je v računalniku organiziran pomnilnik? Naštej stopnje. 

48. Kaj je mapa? Kaj dosežemo z uporabo map? 

49. Kako prepoznamo mapo? 

50. Kako mape imenujemo? 

51. Ali lahko vsako mapo preimenujemo? 

52. Katere mape ni pametno preimenovati? 

53. Kaj je v mapah? 

54. Kaj so datoteke? 

55. Opiši razliko med mapo in datoteko. 

56. Kako je sestavljeno ime datoteke? 

57. Kako mapa nastane? 

58. Kaj nam pove končnica? 

59. Kaj pove končnica operacijskemu sistemu? 

60. Kdo doda imenu končnico? 
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61. Kakšno končnico imajo Wordovi dokumenti? 

62. Kakšno končnico imajo slike narisane s programom Slikar? 

63. Kako naredimo novo mapo? Pokaži. 

64. Kako mapo odpremo? 

65. Kako mapo odstranimo? 

66. Kako mapo preimenujemo? 

67. Kako mapo kopiramo? 

68. Kako mapo premikamo? 

69. Opiši razliko med kopiranjem in premikanjem mape. 

70. Kako v programu Računalnik razveljavimo določen ukaz? 

71. Kako se v programu Moj računalnik premaknemo iz podmape nivo višje? 

72. Kakšna je razlika v pogledih v programu Računalnik? 

73. Kateri pogled v programu Računalnik nam prikaže končnice? 

74. Kam ne moremo premakniti mape? 

75. Kje lahko v programu Računalnik vklopimo oz. izklopimo prikaz končnic, za znane vrste datotek? 

76. Katere lastnosti datotek lahko vidimo v programu Računalnik (ime, končnica, ikona, velikost, tip ali 

vrsta datoteke, datum zadnje spremembe)? 
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