Vrijstellingstest Digipuntbegeleiders
Deze test bestaat uit 2 delen:
computer en mobiel
De meeste vragen hebben maar 1 antwoord, als er meerdere antwoorden zijn zal het in de vraag staan.
Je moet minstens 80% op 1 van de delen halen om naar de volgende ronde te kunnen gaan.
Als je op 1 onderdeel niet geslaagd bent, kan je voor dat deel een extra lessenreeks volgen.
Veel succes!
*Vereist

1.

Vul je voornaam en achternaam in *

Computer

2.

Je hebt een afbeelding gedownload zonder een doelmap aan te geven. Waar ga je die standaard terug vinden? *

1 punt

Markeer slechts één ovaal.
Bureaublad
Documenten
Downloads
Afbeeldingen

3.

Je wil een bestand opslaan op een usb-stick of harde schijf, in welke map moet je deze dan steken? *
Markeer slechts één ovaal.
C:\Extern
Volume D:\
Program Files (x86)
Documenten\USB

1 punt

4.

Je wil een bestand online opslaan zodat je er van eender welk toestel aan kan, welke service gebruik je hier best
voor? *

1 punt

Markeer slechts één ovaal.
Facebook / Instagram
Google Drive / OneDrive / Dropbox
Outlook / Gmail / Email
Whatsapp / Messenger

5.

Wanneer je een reservekopie wilt maken van al je digitale foto’s en filmpjes (250 Gbyte) op jouw computer, dan kies
je best voor: *
Markeer slechts één ovaal.
een DVD
een extra geheugenkaart
een interne harde schijf
een externe harde schijf

1 punt

6.

Welke handelingen helpen om je computer te beschermen? (meerdere antwoorden mogelijk) *

1 punt

Vink alle toepasselijke opties aan.
Je maakt gebruik van een betrouwbaar antiviruspakket.
Je verwijdert steeds verdachte mails, zonder deze eerst open te doen.
Je kiest een sterk wachtwoord.
Je voert regelmatig veiligheidsupdates uit.

7.

Je wil een stukje uit de onderkant van een foto knippen, hoe heet die functie? *
Markeer slechts één ovaal.
Knippen (cut)
Bijsnijden (crop)
Cursief (italic)
Verwijder (delete)

1 punt

8.

Als een programma blokkeert en je kan het niet via het kruisje afsluiten, hoe los je dit dan op? *

1 punt

Markeer slechts één ovaal.
Opnieuw opstarten
Via instellingen ‘Programma verwijderen’
Via taakbeheer ‘Programma beëindigen’
Via het streepje ‘Minimaliseren’

9.

Je bent aan het typen in een tekstverwerker en er verschijnt een q in plaats van een a. *
Markeer slechts één ovaal.
Je wijzigt de taalinstellingen in je tekstverwerker.
Je gaat terug naar de computerwinkel, want er is een probleem met je toetsenbord.
Je gaat naar de instellingen van je toestel om de juiste taal te selecteren.
Je gaat naar de instellingen van je toestel om de juiste toetsenbordindeling te selecteren.

1 punt

10.

Je hebt een leuke website gevonden, hoe sla je deze best op zodat je ze later terug vindt? *

1 punt

Markeer slechts één ovaal.
Kopieer het adres en plak het in een bestand
Download de website
Maak een bladwijzer in de favorietenbalk
Klik op 'Later bekijken'

11.

Je hebt een fotobewerkingspakket aangekocht. Jouw buurman wil dat pakket ook graag installeren op zijn eigen
toestel. *
Markeer slechts één ovaal.
Neen, commerciële software mag je nooit zelf verspreiden.
Ja dat mag, want je heb het gekocht dus is het jouw eigendom.
Ja dat mag, maar je mag het niet tegelijkertijd gebruiken.
Ja dat mag, zolang je buurman het niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Mobiel

1 punt

12.

Waar kan je apps vinden om te installeren?

1 punt

Markeer slechts één ovaal.
Bij instellingen
Play Store
App Installer
Google Home

13.

Je kan geen apps meer installeren omdat je te weinig ruimte hebt, hoe maak je best ruimte vrij? *
Markeer slechts één ovaal.
Apps samen steken in mapjes
Upgrade data-abonnement
Zoek in settings naar ‘Ruimte vrijmaken’
Zoek in settings naar ‘Controle dataverbruik’

1 punt

14.

Hoe voeg je een gsm nummer toe? *
Markeer slechts één ovaal.
Via 'Vrienden'
Via 'Telefoon'
Via 'Contacten'
Via 'Whatsapp'

1 punt

15.

Welk symbooltje gebruik je om een foto te delen? *
Markeer slechts één ovaal.

Optie 1

Optie 2

Optie 3

Optie 4

1 punt

16.

Hoe maak je een filmpje? *

1 punt

Markeer slechts één ovaal.
Bij settings zoeken naar ‘Video’
Rode knop naast 'foto maken' gebruiken
App installeren ‘Opnemer’
De knop voor ‘foto maken' ingedrukt houden

17.

Je batterij is bijna plat, hoe kan deze langer meegaan? *
Markeer slechts één ovaal.
Schakel het geluid uit
Verwijder een programma
Schakel batterij-besparing-modus in
Neem je sim-kaart er uit

1 punt

18.

Om gebruik te maken van de standaard toepassingen (chrome-browser, play-store, backup maken) op Android heb
je een account nodig: *

1 punt

Markeer slechts één ovaal.
Windows account
Samsung account
Android account
Google account

19.

Veel populaire apps werken op een gelijkaardige manier. Wat betekent dit veel-voorkomende symbool? *

Markeer slechts één ovaal.
Draai het scherm verticaal
Tekst uitlijnen/uitvullen
Toon het menu
Minimaliseer de app

1 punt

20.

Werken alle Android toestellen hetzelfde? *

1 punt

Markeer slechts één ovaal.
Ja, er zijn geen verschillen
Grotendeels (er kunnen verschillen zitten in versies en merken)
Een beetje (afhankelijk van processor en geheugen)
Neen, ze zijn allemaal uniek

21.

Waarvoor dient Bluetooth? *

1 punt

Markeer slechts één ovaal.
Als afstandsbediening
Om het internet signaal te versterken
Om afbeeldingen te downloaden
Om een toestel draadloos te verbinden

Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google.

Formulieren

