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Introduktion af PC’en, mus og tastatur

1.1 WiFi knap / tast
Find knappen eller tasten der afbryder forbindelsen til trådløs Internet. De fleste PCére har
én, men den sidder forskelligt på dem. Nogen gange er det en tast på tastaturet, nogen
gange er det en knap på siden eller fronten.
Hvorfor skal man vide hvor den er? Det er godt at vide hvor den sidder hvis man ved en fejl,
uden at vide det, har trykket på knappen, for så det ser ud til at der er godt internetsignal,
men der er lukket for forbindelsen til signalet.
Hvor sidder WiFi knappen / tasten på din PC ?

________________________________

Se hvad der sker hvis du trykker på den.

________________________________

1.2 Bliv dus med din computer
Gå på www.frivilligportal.aeldresagen.dk
Besøg demosiden for at blive dus med din computer således
Vælg ”IT OG TEKNOLOGI”
Vælg ”Undervisningsmateriale”
Vælg ”Bliv dus med din computer”
Tryk på >Åben side

Løst ______________

1.3 Musemarkørens former
Se de forskellige former en musemarkør kan have
Tryk her : www.midtfynsseniorhus.dk/museformer.html

Løst ______________

1.4 Musetræning
Gå ind på www.frivilligportal.aeldresagen.dk
Besøg demosiden for at musetræning således
Vælg ”IT OG TEKNOLOGI”
Vælg ”Undervisningsmateriale”
Vælg ”Musetræning”
Tryk på >Se her
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1.5 Venstrehåndsmus
Hvis du er venstrehåndet kan musens knapper byttes rundt, så man f.eks. dobbeltklikker
med højre musetast.
Vink: Prøv at bruge ´Kontrolpanel´ og ´Mus´ for at ændre knappernes funktion.
1.6 Musens hastighed
Man kan ændre både den hastighed som markøren bevæger sig på skærmen, så det er
nemmere at ´ramme´ målet
Man kan også ændre musens dobbeltklikhastighed, hvis man har problemer med at klikke
hurtigt nok.
Vink: Prøv at bruge ´Kontrolpanel´ og ´Mus´ for at ændre knappernes funktion.

2

Internetbrowser

En Browser er det program på PCén, man går på Internettet med. F.eks. Internet Explorer
og Google Chrome
2.1 Linjer i browseren i Windows 7/8
Find ud af om ”Kommandolinjen” i din browser er aktiv og vist på skærmen
Find ud af om ”Menulinien” i din browser er aktiv og vist på skærmen
Find ud af om ”Favoritlinien” i din browser er aktiv og vist på skærmen
Vink: Prøv at højreklikke allerøverst i browseren
Prøv at aktivere og deaktivere dem én for én

Løst ______________

2.2 Brug af kommandolinjen i browseren
Du hører i TV2 Nyhederne, at ´…..det kan man læse mere om på TV2 dk ……´
Prøv at gøre det – uden brug af en søgemaskine som f.eks. Google eller Bing

Hvad gør du?

________________________________________________

2.3 Download en .pdf-fil
Find og åbn en pdf fil på PCén. F.eks ´IT Ordbog´ på
http://www.midtfynsseniorhus.dk/IT.html
Gem den på din PC.
Find hvor den er gemt på din PC.
I hvilken mappe ligger den:

______________________________________

2.4 Find en .pdf-fil på din PC
Find ´ IT Ordbog.pdf´ fra opgaven oven for
Find forklaringen på hvad ”INS” betyder ved at klikke på ”I” i indholdsfortegnelsen
”INS” betyder:

________________________________________________

Hvilken side står ”INS” på?
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2.5 Print én side fra en .pdf-fil
Find ´ IT Ordbog.pdf´ fra opgaven oven for
Print den ene side med forklaringen på hvad ”INS” betyder.

3

Løst ______________

E-Mail

3.1 Skriv en mail med følgende tekst …..:
I dag skulle vi lave opgave 3.1: Lav en folder og kald den c:\DOKUMENTER
Derefter skulle vi sende en E-mail til ”seniorhuset@outlook.dk”. O.s.v.
Jeg svarede 87½ % korrekt da jeg løste 7 af 8 opgaver. Flot; ikke?
Med venlig hilsen
(dit navn)
(din e-mailadresse)
….. og send teksten til seniorhuset@outlook.dk

Løst ______________

3.2 Skriv en mail til gymnastikforeningen
Skriv en mail og send den til gymnastikforeningen (seniorhuset@outlook.dk), og spørg om
der er gymnastik igen i år.
Løst ______________
3.3 Svar på mail fra gymnastikforeningen
Alle modtager en mail fra gymnastikforeningen (seniorhuset@outlook.dk). Her spørges, om
du vil være med igen næste sæson..
Send den modtagne mail tilbage til afsenderen med besked om, at det vil du gerne
Løst ______________
3.4 Svar på mail til alle på gymnastikholdet
Du modtager en mail fra din gymnastikleder (seniorhuset@outlook.dk) hvor der spørges om
hvem der tager kage med næste gang. Svar til alle på holdet, at det gør du!
Svar til alle de andre kursister med teksten:
Mit navn er _________________. Jeg tager kage med.

Løst ______________

Det skulle garantere meget kage – og meget brug for gymnastik på det hold.
3.5 Videresend en mail til din medkursist – kør med uret rundt i lokalet
1. kursist til højre modtager en mail.
Tilføj teksten :

Mit navn er : ___________________

”Videresend” mailen til 2. kursist med uret

Løst ______________

Sidste mand sender mailen til seniorhuset@outlook.dk
Denne mail skulle så indeholde alle kursisternes navne
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3.6 Kladder
Skriv en ny mail.
Gem mailen som kladde uden at sende den
Luk mailsystemet.
Åbn mailsystemet igen og fortsæt med at skrive i mailen.

Løst ______________

3.7 Mapper i mailsystemet
Lav en mappe og kald den f.eks. ´Kursus´

Løst ______________

Tag én af de mails du har i ´Indbakke´ fra gymnastikforeningen og flyt den til ´Kursus´
Løst ______________
Slet én af de mails du har i ´Indbakke´ fra gymnastikforeningen. Løst ____________
UPS…… du skulle ikke have slettet mailen, men flyttet den.
Find den slettede mail og flyt den til ´Kursus´

Løst ______________

3.8 Mail med billede
Du modtager en mail fra din gymnastikleder (seniorhuset@outlook.dk) med et vedhæftet
billede af dit hold.
Åbn mailen og gem det vedhæftede billede på din PC

_________

Luk mailsystemet

_________

Find billedet på din PC, åbn det, vend det rigtigt, og gem det igen

_________

Åbn mailsystemet, find billedet og send det til seniorhuset@outlook.dk

________

Det er altså ikke nok blot at svare på mailen du modtog fra Seniorhuset

4

Digital post

5

Offentlig selvbetjening

5.1 Demoside for Borger.dk
Gå ind på www.frivilligportal.aeldresagen.dk
Besøg demosiden for Borger.dk således
Vælg ”IT OG TEKNOLOGI”
Vælg ”Undervisningsmateriale”
Vælg ”Demomiljø i offentlige løsninger”
Du vælger selv et log in

Løst ______________

5.2 3. nummerplade*
Du vil gerne have en cykelholder på trækkrogen på di bil. For at det skal være lovligt, skal
du have en ekstra nummerplade med rød skrift. Hvad koster en ekstra nummerplade?
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Hvor finder du svar?

_____________________________

Svaret er:

_____________________________

5.3 Skat
Find din nyeste Forskudsopgørelse
Hvor mange % betaler man i din kommune i Kirkeskat:

6

__________________

Brug af Internettet

6.1 Biskoppen
Hvad hedder biskoppen i Fyens Stift? _______________________________________

Hvornår og hvor blev biskoppen født?________________________________________
6.2 Frederiks Kirke
Hvad bliver Frederiks Kirke kaldt i daglig tale?

Hvor ligger den?

_______________________________

___________________________________________________

Hvornår kunne kirken endelig indvies?

_______________________________

Kopier et billede af kirken – og gem billedet som jpg-fil v.h.a. ”Gem billede som…” og kald
billedet kirkens daglige navn.
6.3 Find og gem et billede i et dokument
Du finder et billede på internettet som du gerne vil gemme i et dokument.
Find v.h.a.Google et billede af én af Keld Moseholms skulpturer med de små tykke mænd.
Åbn Word eller Wordpad og indsæt billedet i et dokument og gem dokumentet i folderen
´Dokumenter´
6.4 Rejseplanen*
Dit ene barnebarn skal døbes søndag den 29. marts 2015 klokken 14.00, men dåben skal
foregå i Aalborg og du bliver nødt til at rejse med toget. Barnebarnets forældre vil hente dig
på stationen og I aftaler at du skal være der før klokken 13.00
Hvornår skal du rejse fra Ringe for at være i Aalborg umiddelbart før klokken 13?
Hvor lang tid varen rejsen?
Jeg skal fra Ringe kl. :

___________________

Rejsetid :

___________________

6.5 Krak*
Du tror det er hurtigere at køre derop i bil og vælger så at søge på hjemmesiden
www.krak.dk
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for at lave en ruteplan fra Seniorhuset, Industrivej 10 i 5750 Ringe til Kastetvej 116 i 9000
Aalborg.
Hvor langt er der fra Ringe til Aalborg?
Hvor lang er køretiden for distancen?
Afstand fra Ringe :

___________________

Køretid :

___________________

6.6 Kongehuset*
Hvad lavede Prins Henrik d. 14.1.2015? Prøv med www.kongehuset.dk

Svar:

___________________________________________________________

6.7 Postforsendelse*
Dit andet barnebarn i Aalborg har fødselsdag, og du vil gerne overraske ham med et brev,
som du vil sende til ham. Brevet vejer 87 gram.
Der er 2 muligheder: Almindeligt brev og Rekommanderet (Anbefalet) brev.
Hvad koster det at sende brevet?
Som almindeligt brev

___________________

Som Rekommanderet

___________________

Måske skulle du i stedet sende en fødselsdagsgave, men det bliver så som en almindelig
pakke.
Hvad koster det at sende pakken, der vejer 4,7 kg.?
Som almindelig POSTpakke, med omdeling:

___________________

Som almindelig POSTpakke, uden omdeling:

___________________

6.8 Posthus
Du er tilfældigvis i Svendborg for at købe ind, så du kan lige så godt aflevere pakken på
posthuset.
Men på hvilken adresse ligger posthuset i Svendborg?

Svendborg Posthus ligger her: _________________________________________
6.9 Fodbold*
Du vil gerne med vennerne til bold.
Hvornår spiller Herre- A fodboldlandsholdet næste kamp mod Serbien?

Landsholdet spiller den:
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6.10 Flybilletter*
Du vil invitere dit livs udkårne til London på shoppingtur i uge 19. Med afrejse fra Billund
tidligst mandag og hjemkomst senest søndag, og med 3 overnatninger. Men hvilken
ugedag skal du rejse for at få den billigste returflyrejse pr. person?
Tip: Prøv at bruge www.momondo.dk
Udrejse dato:

_______________________

pris: ______________

Hjemrejse dato:

_______________________

pris: ______________

Hvilken lufthavn benyttes i London? ____________________________
Hvilket flyselskab flyver?

______________________________________

Er det en non-stop rejse?

___________________

Ville det være billigere at rejse fra København samme datoer?

_________

6.11 Køb printertoner
Hvem kan købe den billigste toner til den printer der står i hjørnet

_________ Kr.

6.12 Oversæt fremmedsproget tekst til Dansk
Du modtager en mail fra seniorhuset@outlook.dk. Den er på Engelsk, og du forstår ikke
hvad der står. Det kunne jo være noget vigtigt. Så hvad betyder det egentlig?
Samme fremgangsmåde kan bruges på en hvilken som helst tekst på mange
fremmedsprog der vises på internettet. F.eks. meddelelsesvinduer der popper op.
Åbn Internetbrowseren
Åbn på et faneblad www.translate.google.dk/
Åbn evt. endnu et faneblad
Åbn dit mailsystemet og åbn mailen fra seniorhuset@outlook.dk
Kopier den engelske tekst fra mailen med klippe/klistre eller Ctrl+C og Ctrl+V.
Oversæt teksten til Dansk med ´Google Oversæt´.

Hvad handler teksten om?

______________________________________

___________________________________________________________________
Bare for sjov – prøv at oversætte den Danske oversatte tekst tilbage til Engelsk og
sammenlign med originalen!
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7

Netbank

7.1 Demoside for Netbank
Gå ind på www.frivilligportal.aeldresagen.dk
Besøg demosiden for Netbank således
Vælg ”IT OG TEKNOLOGI”
Vælg ”Undervisningsmateriale”
Vælg ”Demosider til netbanker”

8

Løst ______________

Sikkerhed

8.1 Fjern malware
Der kommer mærkelige reklamer overalt på din skærm, og selv om du lukker dem kommer
de igen senere. De fortæller sikkert at din PC er i fare, din PC kører ikke så godt som den
kan eller der er kommet en ny version af et eller andet. Måske er det på Engelsk. Det er
Malware. Rimeligt uskadeligt, men irriterende.
Du kan fjerne det meste ret simpelt ved at installere et program og fjerne det igen efter
brug. Det er vigtigt at fjerne det igen, da der ellers så popper ENDNU et vindue op der siger
at du skal købe den seneste version. Måske på Engelsk.
Gå ind på www.malwarebytes.org
Hent programmet ved at trykke på ”FREE VERSION DOWNLOAD”
Kør Malwarebytes
Slet Malwarebytes fra din PC ved at bruge ”Kontrolpanel”.

9

Løst_____________

Andet
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