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LES 1 – p. 34

1 foto’s die klein worden weergegeven

2 door te dubbelklikken op een miniatuur

3 met één muisklik de kleur en de belichting aanpassen

4 foto’s binnenhalen van een extern apparaat naar de computer.

5 Esc

LES 2 – p. 52

1 niet waar

2  De mappen worden onder elkaar weergegeven.

  De mappen en submappen worden weergegeven zoals ze op uw computer staan.

3 de foto markeren met een ster

4 door gebruik te maken van de knop Vasthouden

5 niet waar

LES 3 – p. 78

1 waar

2 niet waar

3 te klikken op Extra en daarna op Mappenbeheer...
4 van mappen aan te geven of Picasa naar afbeeldingen in die mappen moet zoeken.

5 foto’s van een bepaald onderwerp snel terugvinden.

6 te klikken op Extra, Experimenteel en daarna op Dubbele bestanden weergeven.

LES 4 – p. 105

1 niet waar

2 

3 niet waar: als u de volgende keer Picasa start, kunt u een bewerking weer ongedaan maken.

4 Auto-kleur, Auto-contrast, Ik doe een gok

5 niet waar

6 
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LES 5 – p. 132

1 Zwart/Wit, Sepia, Korrel

2 niet waar

3 Zachte focus.

4 Focus Z/W.

5 Geleidelijke tint.

6 niet waar

LES 6 – p. 154

1 niet waar

2 een foto bijsnijden tot het geselecteerde afdrukformaat

3 niet waar

4 42 foto’s.

5 een pagina met een overzicht van foto’s.

6 waar

LES 7 – p. 183

1 Met Wijzigingen opslaan worden de bewerkingen in de foto’s opgeslagen. Het origineel wordt 

opgeslagen in de map Originals. Exporteren betekent dat de bewerkte foto’s worden opgesla-

gen in een andere map. De originelen blijven onveranderd staan. U kunt de wijzigingen in de 

bewerkingen nog steeds ongedaan maken.

2 niet.

3 de wijzigingen in de foto opslaan.

4 waar

5 niet waar: als u tijdens het uploaden voor Niet vermeld kiest, kunt u zelf beslissen wie uw 

webalbum mogen bekijken.

LES 8 – p. 204

1 niet waar

2 niet waar

3 Maken en Toevoegen aan screensaver…
4 niet waar

5 Een foto op de wereldbol van Google Earth plaatsen.


