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Pozorno preberi zgornje besedilo. V zvezek napiši naslov VARNOST NA 

SPLETU (branje, razumevanje besedila) 

 V zvezek si zapiši številko naloge in rešitev. Nalog (vprašanj) ni treba 

prepisovati.  

Pri reševanju nalog se boš gotovo moral vračati na izhodiščno besedilo 

zgoraj, kjer boš našel odgovore. 

  

1. Kaj je namen besedila? Izpiši črko pred pravilnim odgovorom.  

A Opisati računalnik in pametni telefon.  

B Predstaviti dobre in slabe strani uporabe spleta.  

C Poučiti, kako na spletu objaviti fotografije.  

Č        Pojasniti uporabo mobilnega interneta. 

 

2. Kaj pomeni naslov 1. dela Splet ni le za preganjanje dolgčasa?   

Pojasni s podatkom iz besedila. 

 

3. Kateri podatki s spleta so zanesljivi?  

  

4.  Besedilo je razdeljeno na šest (6) delov. V katerem 

delu besedila so navedeni spodnji podatki?  Spodnje 

povedi prepiši v zvezek in zraven napiši številko 

ustreznega dela.  

 

 
Dostop do spleta na prostem.  

 _________   

 

 Doživeto branje knjige.   _________   
 

 Zasebno življenje postane javno.   _________   
 

Zaščita računalnika pred vsiljivci.       _________   

 

  

5. Kaj je lahko posledica pretirane uporabe spleta? 

 

6. Kako lahko zagotovimo varnost na spletu?  Napiši oba podatka. 

 

 

7.  

a) Kakšna je podobnost med uporabo spleta na računalniku in na pametnem     

telefonu?  

b) Kakšna je pa razlika? 



8. Da nas lahko splet hitro posrka vase, pomeni, da (prepiši pravilen 

odgovor): 

A s spletom izgubljamo čas.  

B nas splet sprejme.  

C ob spletu pozabimo na čas.  

Č    nam splet vzame energijo.  

9. Splet je bil prvotno namenjen raziskovanju in znanosti. 

 

V zgornji povedi podčrtaj 3 samostalnike in jih vpiši v preglednico glede na 

spol. Preden določiš spol, postavi samostalnik v slovarsko obliko, če še ni.  

 

Moški spol Ženski spol Srednji spol 
 

 

  

 

 

 

10. Besede v oklepajih postavi v ustrezno obliko. Ne spreminjaj števila. 

 

Če odpremo (okužena datoteka) ______________________________ , bo virus  

 

okužil vse naše datoteke. Nevarnostim se lahko izognemo z namestitvijo 

(ustrezna  

 

programska oprema) ______________________________________________ .  

 

Tako bomo (nevarni virusi) ________________________________ onemogočili  

 

vstop v naš računalnik. 
 

 

11. Preberi poved. Vprašaj se po podčrtanih besedah.  
Vprašalnici napiši vsako v svojo vrstico.  

  Privlačne vsebine in nove informacije prebiramo raztreseno in površno.  

_____________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________  

 



 

12. Zapiši vprašanji, ki bosta ustrezali danima odgovoroma. 

Pomagaj si s podatki v 4. delu (Zmagovalna kombinacija). 

Zaščiten računalnik. 

__________________________________________________  

Računalniškim programom. 

 

 

 

 

13. Dobro preglej podatke v grafih (glej spodaj). Potem pa te podatke 

predstavi tako, da napišeš  zaokroženo besedilo v zvezek. V besedilu napiši: 

- kaj prikazujeta grafa; 

- kdo več časa na dan preživi za računalnikom; 

- kaj najpogosteje za računalnikom počnejo dečki in kaj deklice; 

- koliko dečkov najpogosteje dela za šolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Rešitve nalog v zvezku slikaj in pošlji svoji učiteljici ali učitelju.  



 

 

 

 

 



 

  


