
 
 

3. Eduki digitala sortzea 
3.4. Aplikazio eta programa informatikoak konfiguratzea eta 
pertsonalizatzea 
  
  
1. Programa informatikoen konfigurazio lehenetsia: [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Lehenetsita datorrena da. 
b) Gomendatuena da. 
c) Erabiltzaileak pertsonalizatutako konfigurazioa da 
 
2. Programa edo aplikazio baten konfigurazioa hau da: [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Programa baten aldagaiak zehazten dituen datu-multzoa, normalean hasieran 
kargatzen direnak. 
b) Erabiltzaileak definitutako datuak 
c) Gomendatutako adina eta sexua, hizkuntza, maila grafikoa eta lehenetsitako 
segurtasun-maila. 
 
3. Lekua aurrezteko eta ordenagailua ez moteltzeko, Windowsen konfigurazioan 
honako hau gomendatzen da: [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Zure Microsoft kontua sartu 
b) Doikuntza azkarrak onartzea edo pertsonalizatzea 
c) Behar ez dituzun aurrez instalatutako aplikazioak ezabatzea. 
 
4. Windowseko konfiguraziotik pertsonaliza dezakegu: [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Testuaren tamaina. 
b) Bereizmena 
c) Fondoaren irudia edo blokeo-pantailarena. 
d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 
 
5. Office aplikazioek txantiloi propioa sortzeko eta erabiltzeko aukera ematen dute: 
[Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Word, Power-Point-erako zein Excel-erako 
b) Word-erako bakarrik. 
c) Ez dute aukera hori ematen pertsonalizatu ezin diren aurrez zehaztutako balio 
batzuek. 
 
 
 
 



 
 
6. Nabigatzaileek ere gure gustu eta interesetara egokitzeko aukera ematen digute. 
Konfigurazioa ataletik pertsonalizatu eta kudeatu dezakegu: [Aukeratu erantzun 
zuzena.] 
a) Pasahitzak 
b) Markatzaileak 
c) Pribatutasuna 
d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 
 
7. Gehitu ditzakezu aplikazioak eta programak ataza-barran? [Aukeratu erantzun 
zuzena.] 
a) Zereginen barran ainguratzen badira, bai. 
b) Ezin dugu aukeratu ataza-barran zein programa ainguratu. 
c) Bai, "Ataza-barraren konfigurazioa" hautatu besterik ez. 
 
8. Iturria hau da: [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Aldatu ezin den balio lehenetsia. 
b) Zenbait programa eta aplikaziotan pertsonaliza dezakegun balio bat, hala nola 
Officeko aplikazioetan. 
c) Wordeko plantillan pertsonaliza dezakegu, baina besterik ez. 
 
9. Windowsen hasierako konfigurazioan, Microsoften kontu batera lotu gaitezke, eta 
horrek aukera emango digu: [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) OneDrive hodeian biltegiratzeko zerbitzu gisa erabiltzea. Zure lehentasun eta 
konfigurazio guztiak hodeian gordeko dira eta erraz berreskuratu ahal izango dira 
beste ordenagailu batetik 
b) Espazioa aurreztu eta gailua ez moteldu. 
c) Eskualdea eta hizkuntza konfiguratzea. 
 
10. Aplikazioetan eta programetan erabiltzen ditugun pasahitzak kudeatzeko, 
honako hauek egin ditzakegu: [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Gure nabigatzailearen konfigurazioa ataletik, Konfigurazioa klikatu. 
b) Nabigatzailearen konfiguraziotik, galdetu pasahitzak gorde nahi ditudan. 
c) Bi erantzunak zuzenak dira. 
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