Elementy zestawu komputerowego
Zasób zawiera tekst przypominający, jakie elementy wchodzą w skład zestawu
komputerowego, galerię 8 zdjęć z tymi elementami oraz ćwiczenie interaktywne polegające
na przyporządkowaniu elementów zestawu komputerowego do ich przeznaczenia.
Klawiatura jako urządzenie wejściowe. Trening obsługi klawiatury - gra "Spadające literki".
Zasób zawiera zalecenia i dobre rady dotyczące obsługi klawiatury, ilustrację
przedstawiającą sugerowany sposób obsługi klawiatury oraz zestaw 7 ćwiczeń
interaktywnych ze znajomości obsługi klawiatury.
Rysunek przedstawiający prawidłowy układ palców rąk na klawiaturze.
Dodatkowe funkcjonalności klawiszy, grup klawiszy i skrótów klawiszowych (kombinacji
klawiszy) - sprawdzenie ich znajomości poprzez rozwiązanie krzyżówki.
Z czego składa się podstawowy zestaw komputerowy - podsumowanie.

Elementy zestawu komputerowego
Już wiesz, że w skład zestawu komputerowego wchodzą: tzw. jednostka centralna (jednostka
systemowa), monitor, klawiatura i mysz. Każde z tych urządzeń odgrywa bardzo ważną rolę
w funkcjonowaniu całego zestawu. Korzystasz z nich często. Dlatego wykonaj samodzielnie
następujące zadanie.
Ćwiczenie 1
Przyporządkuj elementy zestawu komputerowego do ich przeznaczenia.

Klawiatura, Mysz, Monitor, Jednostka centralna

Uporządkowany
zestaw klawiszy,
służący do
ręcznego
wprowadzania
danych
Główny element
zestawu
komputerowego
Urządzenie
służące do
wyświetlania
informacji
przekazywanej
przez komputer
Urządzenie
wskazujące,
używane
w pracy
z komputerem
wyposażonym
w interfejs
graﬁczny
Źródło: Jarosław Koludo, licencja: CC BY 3.0.

Jeśli nie pamiętasz przeznaczenia poszczególnych elementów zestawu komputerowego,
sprawdź, jakie informacje znajdują się w podręczniku.


Źródło: TK, licencja: CC BY 3.0.

Obsługa klawiatury
Za pomocą klawiatury podłączonej do komputera możesz:
wprowadzać informacje do komputera;
sterować komputerem.
Zagraj w grę Spadające literki. Sprawdź, jak radzisz sobie ze znajdowaniem odpowiednich
znaków na klawiaturze.
Spadające Literki

Wprowadzanie informacji do komputera za pomocą
klawiatury
Zapewne umiesz już zapisywać tekst za pomocą klawiatury. Może jeszcze nie robisz tego tak
biegle jak starsi uczniowie i czasami masz problem ze znalezieniem odpowiedniego klawisza.
Jednak nie zniechęcaj się! Pamiętaj, że trening czyni mistrza.
Dobrym sposobem nauki szybkiego pisania są ćwiczenia z pomocą specjalnych programów
komputerowych, które można znaleźć w Internecie. Podczas ćwiczeń staraj się pisać
wszystkimi palcami i zwracaj uwagę na odpowiedni układ rąk na klawiaturze.

Sugerowany sposób obsługi klawiatury

Ćwiczenie 2
Najdłuższy klawisz klawiatury

Backspace
spacja
Ctrl

Ćwiczenie 3
Do pisania tekstu tylko dużymi literami służy klawisz

Alt
Caps Lock
Ctrl
Ćwiczenie 4
Aby wpisać znak „ł”, użyjesz klawiszy

Alt i Shift
Alt i L
Shift i L
Ćwiczenie 5

Aby wpisać znak „T”, użyjesz klawiszy

Alt i T
Shift i T
Ctrl i T
Ćwiczenie 6

Aby wpisać tekst DOM, użyjesz klawiszy

Ctrl i następnie kolejne litery DOM
Caps Lock i następnie kolejne litery DOM
Alt i następnie kolejne litery DOM
Ćwiczenie 7
Aby wpisać znak „ź”, użyjesz klawiszy

Shift i X
prawy Alt i X
Ctrl i X

Ćwiczenie 8

Klawisz Del (Delete) służy do
kasowania znaku z lewej strony kursora
przesunięcia kursora na początek wiersza
kasowania znaku z prawej strony kursora
Wskazówka
Aby wpisać wielkie polskie litery, użyj dodatkowo klawisza shift. Na przykład, aby napisać
wielką literę Ć, naciśnij równocześnie następujące klawisze – Alt+ Shift + C.
Gdy zechcesz wpisać wielką literę Ź naciśnij Alt + Shift +X.
Zwróć uwagę, że w niektórych klawiaturach prawy klawisz Alt oznaczony jest Alt gr.
Klawisz Shift pozwala również na wprowadzanie znaków widocznych w górnej części
niektórych klawiszy, np.:
:
?
„
&
@
*
Jeśli naciśniesz klawisz Shift i równocześnie przytrzymasz klawisz 4, wprowadzisz znak $.
Gdy zechcesz wprowadzić popularny znak @ (widoczny w każdym adresie mailowym),
naciśnij Shift + 2.

Sterowanie komputerem
Przy użyciu klawiatury możesz wykonać o wiele więcej czynności niż tylko wpisywanie
tekstu. Przyjrzyj się klawiaturze podłączonej do twojego komputera. Oprócz liter i cyfr
posiada ona wiele dodatkowych klawiszy, które zorganizowane są w tzw. bloki (grupy)
i pełnią szczególne funkcje.
Czy wiesz, do czego służą poszczególne klawisze?
Podczas zajęć komputerowych poznasz funkcje poszczególnych bloków oraz wiele
przydatnych skrótów klawiaturowych, których zastosowanie znacznie przyśpieszy
korzystanie z komputera.

Ćwiczenie 9

Odpowiedzi wpisz poziomo.
1. Kasuje błędnie wprowadzone litery (znaki).
2. Umożliwia pisanie m. in. liter: ą, ć, ż, ł….
3. Odstęp między wyrazami.
4. Jeden z wielu, wprowadza litery do komputera.
5. Używany do wpisywania dużych liter lub górnych symboli z klawiszy np.: %, +.
6. … w prawo, w lewo, do góry lub w dół.
7. Też kasuje błędnie wprowadzone litery (znaki)
8. Często oznaczony skrótem TAB.
9. Sąsiad „Shift” i „Alt”.
10. Włącza i wyłącza pisownię dużych liter.
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Źródło: Lidia Aparta <l.aparta@gmail.com>, licencja: CC BY 3.0.

Zapamiętaj!
W skład podstawowego zestawu komputerowego wchodzą: jednostka centralna, monitor,
klawiatura i mysz.

