HYRJE NË INFORMATIKË - Ushtrime Windows – L3
1.
2.
3.
4.
5.

Çka quhet Desktop?______________________________________________________________
Pse quhet kështu?__________________________________________________________________
Të hapet dritarja My Computer.
Minimizo dritaren My Computer. Maksimizo dritaren My Computer.
Elementi I dritarës së paraqitur më poshtë quhet:
⃝ Task Bar

⃝ Shiri rrëshqitës (Scroll Bar)

⃝ Status Bar

6.

Çfar dritare është kjo?
A. Dritare për punë
B. Dritare për dialog
C. Nuk është dritare e windowsit

7.

Çfar funksioni kryen butoni
a) Mbyll dritaren
b) Kthen dritaren në pamjen paraprake
c) Nuk ndikon asgjë

8.

Çka është emërtimi i paraqitur në figurë?
a)Task Bar

9.

b) Menu

c_Scroll Bar

Ndale kompjuterin në mënyrë të rregullt.

10. Cilat janë mënyrat e lëvizjes nga dritarja në dritare?
_________________________________________ ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________ __
_________________________________________ _____________________________________________

11. Në paraqitjen Dialogët – Dialog Box,
plotësoni hapësirat me emërimet e
duhura.
A. Kutitë vërtetuese (CHEK BOX)
B. Regjistrat (TABS)
C. Kutitë përzgjedhëse (LIST BOX)
D. Butonët opcional (RADIO
BUTTON)

12. Cila nga nga ikonat paraqet fajll, cila folder, e cila shkurtesë?

___________

_____________

________________

13. Hapeni dritaren My Computer. Shënoni disqet që i ka të instaluar kompjuteri i juaj.
14. Shkruani numrin e fajllave dhe follderave që ka në diskun C:.
______folldera

Ka ______ fajlla dhe

15. Në bazë të cilit parametër e konstatoni tipin e fajllit?
a) Në bazë të figurës së ikonës
b) Në bazë të tipit (extensionit) të fajllit
c) Në bazë të emrit të fajllit

.doc

.docx

16. Plotësoni emërtimet e fajllave
që mungojnë.

.xls
.mbd

Fajll i një baze të të dhënash i krijuar me Access

.jpg
.mp3

Fajll muzikor

.mpeg
.zip

Fajll i komprimuar (zipuar)

17. Çka ndodh nëse, me rastin e mbylljes së dritares në të cilën kemi bërë ndryshime, në dialog box-in që
paraqitet, shtypim butonin NO?

a) Dritarja nuk do të mbyllet.
b) Dritarja do të mbyllet duke I ruajtur ndryshimet.
c) Dritarja do të minimizohet.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Në diskun C: të krijohen dy follder me emërtimet Puna dhe Mësimi.
Në follderin Puna të krijohen tre nënfollder: Libri, Kursi, Loja.
Hap dritaren e programit WordPad. Shkruaj një tekst të dëshiruar.
Hape dritaren e programit Paint (pa i mbyllur dritaret tjera). Bëjë një vizatim
Mbyllni të gjitha dritaret e hapura pa i ruajtur.
Hapeni dritaren My Computer, pa i mbyllur dritaret tjera.
Të “fotografohet” kjo dritare, dhe pamja e saj të ngjitet në fillim të tekstit të shkruar në WordPad.
Të ruhet me një emrin: Fotografimi i My Computer dhe të mbyllet fajlli.
Të riemërohet fajlli: Fotografimi i My Computer në Print Scrin My Computer .

27. Objektet e fshira, a mund të kthehen?
a) PO, gjithmonë.
b) JO, asnjëherë.
c) Varësishtë si është konfiguruar shporta.
28. Cila është komanda e shportës për ti kthyer objektet e fshira në lokacionin paraprak?
a) Emply Recycle Bin
b) Delete
c) Restore
29. Fshini fajllin Print Scrin My Computer.
30. Riktheni fajllin: Print Scrin My Computer.
31. Krijoni shkurtesën e fajllit Print Scrin My Computer.
32. Hapni dritaren e follderit My Computer dhe bëni renditjen e ikonave sipas emrit.
33. Hapni një fajll të WordPad dhe bëni printimin e tij.
34. Menaxhone fajllin Print Scrin My Computer, dhe konstatoni madhësinë e tij.
35. Vendosni shkurtesën e WordPad në Desktop.
36. Fajllin Print Scrin My Computer bëjeni të padukshëm.
37. Menaxhoni dokumentet ashtu që të mos shifen follderët e fshehur.
38. Bëni të dukshëm follderët e fshehur.
39. Krijoni një follder të ri në diskun C: me emrin Kopja rezervë dhe Kopjoni fajllin Print Scrin My
Computer në këtë follder.
40. Krijoni kopjen “Backup” të follder të follderit Kopja rezervë ose përshkruani hapat për krijimin e
kopjes Backup.
41. Përshkruani shkurt hapat e hapjes së programit Windows duke filluar nga Start.
42. Përshkruani tri njësi nga Accessories.
43. Përshkruani hapat për defragmentimin e diskut C:.
44. Mbyllni të gjitha dritaret e hapura dhe kërkoni fajllin Print Scrin My Computer.
45. Gjeni të gjithë fajllat tekstual (.doc) që gjinden në diskun C:.
46. Aplikoni menynë klasike të Start Meny, apo të kundërtën e saj.
47. Hapni dritaren e Control Pamel.
48. Përshtatni prapavijën (Background) me një foto nga përzgjedhja e juaj (ose përshkruani shkurt
hapat për të bërë ndryshimin e kërkuar).
49. Kontrolloni zërin duke zvogëluar vëllimin në gati minimum.
50. Rritni shpejtësinë e reagimit të miut në maksimum.
51. Bëjeni të padukshëm orën nga Taskbar.
52. Aktivizoni Task Manager.
53. Përfundoni punën e Task Manager.
54. Hapni sipas dëshirës, dy nga Programet aplikative në kuadër të sistemit operativ Windows XP.
55. Përshtatni dritaret e hapuna në mënyrë vertikale.
56. Përshtatni dritaret e hapuna në mënyrë horizontale.
57. Instaloni në mënyrë manuale shtypësin xx (ose përshkruani hapat e instalimit).
58. Hapni njërën nga lojrat e preferuara për ju (ose përshkruani hapat e hapat e fillimit të lojës).
59. Kërkoni sqarim rreth për fjalën Printer.
60. Kopjoni faqen aktive të hapur.

