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SENIORS GO DIGITAL 

Skapa Digitalt Material 

Självutvärdering och slutbedömningsfrågor 
 

1. Vad gör F1, ..., F12-tangenterna i Microsoft Word? 

a. Aktiverar programkommandon 

b. Ändrar formatet för det aktuella stycket. 

c. Ändrar formatet för den valda texten. 

 

2. Vad gör kommandot Ångra i Word? 

a. Tar bort filen som innehåller det aktuella dokumentet på disken.  

b. Återställer en förändring av dokumentet till det senaste kommandot. 

c. Tar bot alla textformat som finns i dokumentet. 

 

3. Vilket av följande är kommandot för att välja en hel kolumn i Excel? 

a. Klicka på kolumnkoordinaten (A, B, C, ...). 

b. Skriv kolumnkoordinaten (A, B, C, ...) med tangentbordet. 

c. Klicka på kolumnkoordinaten (A, B, C, ...) med tangentbordet håller Ctrl-tangenten intryckt. 

 

4. Hur gör du en beräkning i Excel? 

a. Skriv symbolen =, skriv uttrycket och tryck på Enter för att beräkna. 

b. Skriv uttrycket och tryck på enter för att beräkna. 

c. Skriv uttrycket och tryck på Alt + Enter för att beräkna. 

 

5. Vad är en bild i PowerPoint? 

a. Ett element i en presentation som kan innehålla text och annat slags multimediainnehåll. 

b. Ett textformat som vanligtvis används i PowerPoint. 

c. En filformatstyp. 

 

6. Hur skriver du ut ett dokument i PowerPoint? 

a. Genom att öppna filmenyn och välja kommandot Skriv ut. 
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b. Genom att öppna fliken Infoga och välja kommandot Skriv ut. 

c. Genom att öppna fliken Granska och välja kommandot Granska. 

 

7. Varför kan det vara en bra idé att skapa en säkerhetskopia av filen du vill redigera med Photo 

APP? 

a. För att kunna gå tillbaka till originalversionen vid behov. 

b. En säkerhetskopia är värdelös. Det är bättre att skriva över filen för att spara diskutrymme. 

c. För att behålla en kopia som present till en vän. 

 

8. Hur ändrar du storlek på en bild i Photo APP? 

a. Genom att välja storlek på storleken i “tre prickar” -menyn. 

b. Genom att byta namn på bildfilen till en kortare fil. 

c. Genom att zooma in eller ut, för att få bilden mindre eller större, som du vill. 

 

9. När du skapar en video med Photo APP, var kan du hitta de originalfiler som du behöver göra 

videon med? 

a.  I Projektbiblioteket. 

b.  I Storyboard.  

c. På USB-lagringsenheten. 

 

10. Hur kan du sortera/organisera mediefilerna medan du skapar en video med Photo APP? 

a.  I Storyboard. 

b.  I Projektbiblioteket. 

c.  På tidslinjen för video. 

 


