
Пажљиво прочитај следећи текст. 
 

Након што смо откуцали неки текст можемо се кретати кроз њега употребом стрелица на 
тастатури, али и коришћењем миша. 

 
Позиција курсора може да се промени тако што се кликне мишем на нову позицију или 
коришћењем посебних тастера на тастатури. Често се за померање курсора користе 
стрелице. 

 
Курсор је у ствари показивач, тј. симбол (усправна цртица која трепери) на екрану 
компјутера којим је означена тренутна позиција у писању или цртању. 

 
Мишем се кретање кроз текст омогућава кликом, па аутоматски пребацујемо курсор на 
позицију показивача. 

 

Да би смо променили језик за унос 
(рецимо да пређемо на енглески или 
ћирилицу  или латиницу) 
 
-треба корисити иконицу која се налази у 
десном доњем углу као на слици (слично је и 
у другим верзијама твог система). 

 
У току рада на рачунару, у сваком тренутку можемо мењати језике које смо додали на листу. 
То се врши тако што кликнемо на Language bar који се налази на Taskbar–у и одаберемо 
жељени језик 



 

 

Задатак: 

1. Откуцати текст који је дат: 
 

Поред поседовања практичних знања о хардверу и софтверу, дигитално писмена особа мора да 
поседује и многа друга знања и вештине који јој омогућавају: 

 да користи ИКТ уређаје на одговоран и сигуран начин, 
 да безбедно ради у виртуелном свету, 
 да зна да претражује интернет како би дошла до потребних информација, 
 да критички процењује, вреднује и филтрира информације до којих долази, 
 да садржаје са интернета преузима на свој уређај поштујући ауторска права и лиценце за њихово 

коришћење, 
 да зна како да избегава опасне садржаје, 
 да интернет користи безбедно и одговорно, 
 да уме да заштити приватност личних података, 
 да уме да заштити сопствено здравље и здравље других људи приликом употребе дигиталних 

технологија, 
 да уме да препозна ризик зависности од технологије и интернета, 
 да зна како да управља својим временом. 

 
2. У новом реду напиши шта је курсор. 

 
3. На крају текста напиши своје име и презиме. 


