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5. 9 pamokos  
Konspektas (santrauka, svarbiausios mintys). 

 

 
Žodynėlis (tai sąvokos, kurias 5 kl. mokinys turi žinoti). 

 

1. Sisteminis blokas, kuriame yra procesorius – „kompiuterio smegenys“. 

Pagrindinė asmeninio kompiuterio dalis, kurioje yra pagrindinė plokštė, centrinis procesorius, 

operatyviosios atminties ir diskų įtaisai, kiti svarbiausi kompiuterio įtaisai, sumontuota 

atskiroje dėžėje, prie kurios jungiami išoriniai įtaisai. 

2. Vaizduoklis (monitor). Monitorius (lot. monitor 'tas, kas primena, perspėja, prižiūri'; iš 

monitus + -or) - prietaisas, kuris leidžia vizualiai stebėti tam tikrus procesus. Monitoriui 

artima sąvoka yra monitoringas. 

3. Klaviatūra. Pirmosios klaviatūros atsirado kartu su rašomosiomis mašinėlėmis ir buvo 

neatskiriama jų dalis. Klavišai būdavo mechaniškai sujungiami su raidžių spausdinimo 

mechanizmu. Vėliau sukurtų kompiuterių klaviatūrų mygtukai veikia kaip elektros grandinių 

jungikliai, kurių būseną keliasdešimt ar kelis šimtus kartų per sekundę patikrina klaviatūros 

kontroleris. Pastarasis, nustatęs, kad tam tikras klavišas yra nuspaustas (įjungtas), pasiunčia į 

kompiuterį nuspausto mygtuko kodą. 

4. Pelė - vienas patogiausių darbo su kompiuteriu įtaisų. Galima dirbti ir be pelės, tačiau 

naudojantis ja kur kas patogiau atlikti daugelį veiksmų. Pelė naudojama grafinės aplinkos 

valdymui - programų paleidimui, lango matmenų ir padėties keitimui, bylų kopijavimui, 

meniu punktų išrinkimui. Stumiant pelę specialaus padėklo paviršiumi ekrane juda pelės 

žymeklis. 

Prie kompiuterio jungiami įvairūs išoriniai įrenginiai, iš kurių svarbiausi: 

5. Skaitytuvas. Skaitytuvas arba skeneris - prietaisas, skirtas duomenims iš lapų nuskaityti į 

kompiuterį, kad vėliau pasinaudojant tam tikromis programomis šie būtų atvaizduojami 

vaizduoklyje ir juos būtų galima redaguoti kaip tekstus arba kaip paveikslėlius. Naudingas 

perkeliant informaciją iš spausdintų leidinių ar ranka pieštų/rašytų tekstų ir paveikslų į 

internetą arba persiųsti tokią informaciją pasinaudojant šia terpe, taip pat siekiant ilgesniam 

laikui išsaugoti tam tikrą istorinę medžiagą. Naudojamas ir klastojant pinigus bei 

dokumentus, retušuojant nuotraukas.  

6. Vaizdo kamera. Internetinė vaizdo kamera – vaizdo ar fotokamera, dažniausiai 

jungiama prie kompiuterio per USB jungtį ir interneto pagalba leidžianti realiu laiku perteikti 

http://www.likit.lt/term/a/asmeninis_kompiuteris.html
http://www.likit.lt/term/p/pagrindine2_ploks2te2.html
http://www.likit.lt/term/c/centrinis_procesorius.html
http://www.likit.lt/term/o/operatyvioji_atmintis.html
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lotyn%C5%B3_kalba
http://lt.wikipedia.org/wiki/Monitoringas
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C5%A1omoji_ma%C5%A1in%C4%97l%C4%97&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kompiuteris
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kontroleris
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kompiuteris
http://lt.wikipedia.org/wiki/Programa_%28kompiuterio%29
http://lt.wikipedia.org/wiki/Failas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Monitorius
http://lt.wikipedia.org/wiki/Duomenys
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kompiuteris
http://lt.wikipedia.org/wiki/Programa_%28kompiuterio%29
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizduoklis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tekstas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Internetas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Falsifikacija
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Retu%C5%A1avimas&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kompiuteris
http://lt.wikipedia.org/wiki/USB
http://lt.wikipedia.org/wiki/Internetas
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vaizdą. Paprasčiausios tokios kameros naudoja CMOS tipo matricą. Dėl mažos rezoliucijos 

(352x288) tokios kameros išpopuliarėjo tarp mažą interneto greitį turinčių vartotojų. Didėjant 

interneto spartai, paskutiniaisiais metais vis dažniau gaminamos didesnės (640x480) 

rezoliucijų kameros. 

7. Garsiakalbiai. Garsiakalbis - įrenginys, kuris elektrinius signalus verčia garso bangomis. 

Dažniausiai sutinkamas tipas - elektrodinaminis garsiakalbis, kurį sudaro ritė, esanti 

radialiajame magnetiniame lauke (laukas bet kuriame taške nukreiptas į centrą) ir pritvirtinta 

prie popierinio kūgio. Kintant rite tekančiai srovei, pati ritė tai išeina iš lauko, tai vėl į jį 

sugrįžta. Popierinis kūgis virpina orą, kurdamas garso bangas, kurios priklauso nuo srovės 

stiprio ir dažnio. 

 

Užduotis nr.1. Parašykite prie numerio paveiksliuko reikšmę. 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

             
 

 

 

1............................................. 

2............................................ 

3.............................................. 

4.............................................. 

5.............................................. 

6............................................. 

7............................................ 

8............................................. 

 

1                                    2                                       3                              4 

          5                                 6                              7                             8 

http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=CMOS&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/Matrica
http://lt.wikipedia.org/wiki/Garsas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Banga
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rit%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Magnetinis_laukas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Popierius
http://lt.wikipedia.org/wiki/K%C5%ABgis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rit%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Elektros_srov%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rit%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Popierius
http://lt.wikipedia.org/wiki/K%C5%ABgis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Oras
http://lt.wikipedia.org/wiki/Garsas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Banga
http://lt.wikipedia.org/wiki/Elektros_srov%C4%97s_stipris
http://lt.wikipedia.org/wiki/Elektros_srov%C4%97s_stipris
http://lt.wikipedia.org/wiki/Da%C5%BEnis
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Užduotis nr.2. Nupieškite su MS Paint programa, bet kurią kompiuterio dalį ir įkelkite į šį 

dokumentą. 

 

Piešinio vieta.......... 

 

 

Užduotis nr.4. (papildomai, kas nori) Loginė. 

Suskirstykite profesijas į dvi grupes: tas, kurioms reikalingas kompiuteris, ir tas, kurioms jis 

nereikalingas. Įrašyk dar po kelias neminėtas profesijas. 

 

Profesijos, kurioms 

būtinas darbas  

kompiuteriu 

 

       
 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojas 

Buhalteris 

Rašytojas 

Stomatologas 

Gydytojas 

Dizaineris 

Vaistininkas 

Aktorius 

Pardavėjas 

Architektas 

Jūreivis 

Lakūnas 

Treneris 

Mokslininkas 

Informatikas 

Agronomas 

Valytojas 

Bibliotekininkas 

 

 

 

 

 

 

 

Profesijos, kurioms 

kompiuteris nebūtinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užduotis nr.5. Testas (papildomai, kas nori) 

Išspręskite testą ir atsiųskite atsakymą (nufotografuoti ir įkelti į MS Word programą). 

 

 

Nuorodos 

 

http://193.219.177.96/Informatika/infotech4_003.htm 

 

http://193.219.177.96/Informatika/infotech4_003.htm

