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Antwoorden op de vragen

LES 1 – p. 42

1 Een snelkoppeling is een pictogram dat gekoppeld is aan een programma op uw compu-

ter. Door te dubbelklikken op het pictogram kunt u dat programma snel starten. U her-

kent een snelkoppeling aan het pijltje in het pictogram.

2 niet waar

3 een handig programmaatje van Windows op het bureaublad

4 

5 alle drie de mogelijkheden zijn juist

6 Met de functie Aero Peek kunt u door de geopende vensters op het bureaublad heen kij-

ken.

LES 2 – p. 76

1 de administrator

2 Door achtereenvolgens te klikken op Starten, het pijltje naar rechts naast de knop 

Afsluiten en daarna op Andere gebruiker. U ziet het aanmeldscherm met alle gebruikers 

van de computer. U kunt op een gebruiker klikken.

3 waar

4 niet waar

5 niet waar

LES 3 – p. 97

1 een vaste schijf

2 niet waar

3 1000.000.000 letters of tekens

4 de knop Eigenschappen
5 niet waar (de eindscore is niet het gemiddelde, maar de laagste score)



 Antwoorden bij Thuis in Windows 7 — 4/5

LES 4 – p. 128

1 Een witte pijl naar rechts betekent dat niet alle mappen en submappen worden weerge-

geven. Als u klikt op het witte pijltje wordt de map uitgeklapt. Het pijltje is nu zwart 

en wijst schuin omlaag. Dat betekent dat alle mappen en submappen worden weergege-

ven.

2 niet waar

3 niet waar

4 In een map staan bestanden en vaak weer andere mappen (met bestanden). In een 

bibliotheek staan geen bestanden of mappen. Een bibliotheek laat mappen en bestan-

den zien die overal op uw computer kunnen staan, ook op een externe harde schijf. Een 

bibliotheek is een verzameling van bestanden en mappen op allerlei plaatsen op uw 

computer.

5 Windows Verkenner is het programma waarmee u de bestanden en mappen op uw com-

puter bekijkt en beheert.

6 het programma Windows Verkenner starten

LES 5 – p. 172

1 een map met foto’s in Windows Live Photo Gallery zichtbaar maken

2 tempo en volgorde van de diavoorstelling regelen

3 Dit is de schuifregelaar om de miniaturen in de galerie groter of kleiner weer te geven.

4 waar

5 waar

LES 6 – p. 207

1 afspelen in willekeurige volgorde

2 alle hierboven genoemde geluidsbestanden

3 Cd-audio-tracks (CDA) worden gebruikt op muziek-cd’s. Ze hebben een hoge kwaliteit 

maar het zijn grote bestanden. Mp3-bestanden zijn sterk gecomprimeerd. Ze zijn zo 

klein dat ze makkelijk via internet verstuurd kunnen worden, terwijl de kwaliteit goed 

blijft. 

4 150 uur muziek

5 een audio-cd naar uw computer kopiëren

6 niet waar
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LES 7 – p. 250

1 bestanden bij elkaar zetten

2 niet waar

3 Als de computer niet goed werkt kunt u de computer herstellen, dat wil zeggen: de 

instellingen van het computersysteem terugzetten naar de oude toestand, toen de com-

puter nog goed werkte.

4 waar

5 Klik op Starten en daarna op Configuratiescherm. Klik op Systeem en beveiliging. 

Klik onder Back-up maken en terugzetten op Een back-up van uw computer maken.


