SENIORS GO DIGITAL
Kомуникация и социални медии
Въпроси за самооценка
1. Кой от примерите за имейл акаунт не е правилен:
a) patrick.james@gmail.com
b) Andrea19&gmail.com
c) 85-peter-85@gmail.com

2. Какво е значението на бутона „Етикет“
a) Този бутон ви позволява да организирате всички съобщения в категории
b) Този бутон ви позволява да изтривате съобщения
c) Този бутон ви позволява да маркирате получено съобщение като спам
3. Дръпнете и пуснете
За да изпратите имейл, трябва да кликнете върху бутон “_________” в левия панел на менюто. В
долния десен ъгъл на страницата ще се появи прозорец за съобщение. Сега трябва да добавите
имейл _________ в полето “До”. Когато приключите с писането, кликнете върху бутон
“__________” .
Адрес, Изпращане, Ново съобщение
4. Съчетаване
Съчетайте термина с правилното определение:
Входяща поща Мястото, където преглеждате и управлявате всички получени имейли.
Изпратени имейли

Това е мястото, където се пазят всички имейли, които сте изпратили до
други хора.

Кошче Това е мястото, където се събират всички изтрити съобщения.

5. Дръпнете и пуснете
________ е социална медия или социална мрежа, която е достъпна за голям брой лаптопи,
таблети, компютри и смартфони през интернет и мобилна мрежа. Той е популярен безплатен
_________ , който позволява на регистрираните потребители да създават _________ , да качват
снимки и видеоклипове, да изпращат ________ и да поддържат връзка с приятели, семейство и
колеги.
Фейсбук / уебсайт / профили / съобщения
6. Падащо меню
Коя социална медия е свързана с функции като новини, хронология, месинджър и публикации.
a) Скайп
b) Фейсбук
c) Вайбър
7. Падащо меню
a) Можете да създавате групи, страници или събития в тази социална медия.
b) Тази социална медия се използва главно за осъществяване на гласови / видео разговори.
c) Трябва да имате мобилен номер, за да използвате тази социална медия.
Фейсбук / Скайп / Вайбър
8. Което от термините НЕ е неподходящо поведение онлайн:
a) Грууминг
b) Секс съобщения
c) Чат
9. Коя лична информация не трябва да публикувате онлайн:
a) Ваша снимка
b) Номера на кредитната си карта
c) Вашето име
10. Как можете да избегнете някой да ви изпраща неподходящо съдържание в социалните
медии?
a) Като му напишете заплашително съобщение
b) Като го изтриете от приятелите си
c) Като го блокирате

