ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ
- ПИТАЊА ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА-

1.

Објасни разлику између информатичке и дигиталне писмености. (страна
70) – објашњење: Информатичка писменост је способност коришћења информатичке
технологије (рачунара, мобилног тел., таблета и осталих уређаја чији је основни део процесор).
Дигитална писменост је способност коришћења дигиталног окружења (рачунара, таблета,
мобилног тел., Интернета, рачунарских мрежа... и њихових програма) да би се пронашла,
проценила и употребила потребна информација на исправан начин.

2.

Објасни појам - информациона писменост. (страна 71) Информациона писменост
је способност управљања информацијама, али не само помоћу дигиталних уређаја:
препознавање потребе за неком информацијом, проналажење информације, процена њене
вредности и тачности, као и употреба и ширење информације на исправан начин.
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Наброј врсте злонамерних програма и како оне наносе штету дигиталним
уређајима. (страна 72)
Наведи неки антивирусни програм и како он штити рачунар и мобилни
телефон. (стране 72, 73, 74)
Шта је скенирање (Scan), а шта ажурирање (Update) код антивирусних
програма? (страна 74)
Шта је рециклажа и који ИКТ уређаји могу да се рециклирају? (стр. 76, 77)
Наведи основна правила положаја тела при коришћењу рачунара. (стр. 78)
Која пет здравствена проблема су последице неодговарајућег коришћења
мобилног телефона? (страна 81)
Наведи начине како избећи прекомерно зрачење мобилног телефона?
(страна 82)
Наведи било која пет показатеља зависности од Интернета и како
спречити зависност од Интернета? (страна 83)
Шта су лични подаци? (страна 85)
Наведи опасности (угрожавање твоје безбедности) при употреби
Интернета због које би требало обавестити родитеље/старатеље? (стране
86, 87)
Наведи примере небезбедних и безбедних лозинки. (страна 87)
Која питања ти могу помоћи при процени информације на Интернету?
(страна 88)
Шта је „нетикеција“ и наведи нека њена правила? (страна 91, 92)
Шта је дигитално насиље и шта спада у дигитално насиље? (страна 93,
94)
Шта је ауторско дело и зашто постоје ауторска права? (страна 96)
Шта је софтверска пиратерија и како на Интернету препознати дело
заштићено ауторским правима? (страна 97)

