
MAOL ry     Tietotekniikan punainen lanka    Tunti 01 

1. TEHTÄVÄ: Tiedonhaku Internetistä 

1. Missä sijaitsee Sara Hildenin museo? 

 

________________________________________________________________________ 

2. Mikä on Bulgarian pääkaupunki? 

 

________________________________________________________________________ 

3. Paljonko keilapallo enintään painaa? 

 

________________________________________________________________________ 

4. Mikä on lei? 

 

________________________________________________________________________ 

5. Minä vuonna Antti Tuisku on syntynyt? 

 

________________________________________________________________________ 

6. Mikä on maapallon syvin järvi? 

 

________________________________________________________________________ 

7. Kuinka korkea on Afrikan korkein vuori? 

 

________________________________________________________________________ 

8. Mitä kirologi tekee? 

 

________________________________________________________________________ 

9. Mikä on Grönlannin pituus? 

 

________________________________________________________________________ 

10. Kuka on ohjannut elokuvan Viimeinen Metro 

 

________________________________________________________________________ 

11. Kumpi on pohjoisempana Oulu vai Reykjavik? 

 

________________________________________________________________________ 

12. Montako grammaa on pauna? 

 

________________________________________________________________________ 

13. Minne rakennettiin suomen ensimmäinen majakka? 

 

________________________________________________________________________ 

14. Kuka myrkytti Rooman keisari Claudiuksen? 

 

________________________________________________________________________ 

15. Montako atomia tai molekyyliä yksi mooli sisältää? 

 

________________________________________________________________________ 

16. Mikä on trapetsi matematiikassa? 

 

________________________________________________________________________ 
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2. TEHTÄVÄ: Tiedonhaku Internetistä. Rengasta oikea vaihtoehto 

1. WWW tarkoittaa 

a) Wise Woman Works b) Web Works Well  c) Word Wide Web 

 

2. Internet- sivujen osoitetta kutsutaan 

a) ftp:ksi  b) URL:ksi  c) HTML:ksi 

 

3.  DNS on 

a) verkkosovitin  b) tietokoneen osa  c) nimipalvelujärjestelmä 

 

4. Internetissä julkaistava kuva, teksti, video tai musiikki on 

a) teos  b) taidetta  c) viihdettä 

 

5. Tekijänoikeuden omistaa www-sivujen  

a) ylläpitäjä  b) katselija   c) tekijä   

 

6. Kuvia Internetissä saa vapaasti 

a) kopioida  b) levittää   c) katsella 

 

7. Kun haet tietoa hakusanalla: Mauno Koivisto, niin tietoa löytyy 

a) vain Mauno Koivistosta  b) kaikista Maunoista  c) vain Suomen presidenteistä  

 

8. Kun haet tietoa hakusanalla: Oulu +sää, niin tietoa löytyy 

a) kaikista kaupungeista b) eri kaupunkien säistä  c) vain Oulun säästä 

 

9. Mikä on tietoturvan kannalta vaarallista? 

a) klikata liitetiedostoja  b) vaihtaa salasana  c) ostaa verkkokaupasta  

 

10. Jos olen ostanut tietokonepelin, niin siitä voi tehdä 

a) kopion kaverille b) kopion itselle  c) kopion vanhemmille 

 

11. Kun saan roskapostia, niin  

a) sen voin poistaa b) siihen pitää vastata  c) sen voi lähettää kaverille 

 

12. Salasanoista on muistettava, että ne ovat 

a) helppoja muistaa b) pitkiä ja monimutkaisia c) aina samoja 

 

13. Kun ostan verkossa, niin tärkeää on 

a) ostaa velaksi   b) lähettää käteistä  c) asioida turvallisen yhtiön kanssa 

 

14. Salasanan 

a) voi kertoa kaverille  b) voi kertoa äidille  c) ei voi kertoa kenellekään 

 

15. Kun saan viestin tuntemattomalta sähköpostiin, että olen voittanut palkinnon, niin  

a) jaan viestin somessa b) vastaan viestiin c) poistan viestin 

 

16. Hyvä etiketti somessa tarkoittaa, että voin  

a) olla oma itseni   b) esiintyä toisena  c) kertoa juoruja kavereistani 
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3. TEHTÄVÄ: Tiedonhaku Internetistä 

1. Mikä on IP-osoite? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

2. Mikä on DNS-osoite? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

3. Mikä on Netiketti? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

4. Mitä on huono käytös Internetissä/Chatissä? Anna kolme esimerkkiä. 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

5. Mitä tarkoittaa tekijänoikeus? Kuinka se syntyy? Kuinka se pitäisi huomioida Internetissä? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

6. Mitä on piratismi? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

7. Haluat julkaista valokuvan Internetissä. Kerro kolme asiaa mitä et saa tehdä. 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

8. Mitä et saa koskaan kertoa itsestäsi Internetissä/Chatissä? Kerro kolme asiaa. 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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4. TEHTÄVÄ: Oikein/Väärin väittämät 

Mitkä seuraavista väittämistä ovat oikein ja mitkä väärin. Korjaa väärät väittämät. 

VÄITTÄMÄ OIKEIN VÄÄRIN 
1. Voin kopioida valokuvan Internetistä omaan päiväkirjaani  

 

 
 

2. Voin kopioida videon Internetistä ja laittaa sen omalle kotisivulle      
 

 
 

3. Voin kertoa eteenpäin kaverin kertoman vitsin Chatissä  
 

 
 

4. Voin julkaista kaverin ottaman hassun kuvan omassa profiilissa  
 

 
 

5. Voin katsoa kaverin sähköpostin, koska tiedän sen salasanan  
 

 
 

6. Voin lähettää tuntemiini sähköposteihin mainoksia koulun kioskista.  
 

 
 

7. Voin julkaista kirjasta kopioimani tekstin omalla Internetsivulla  
 

 
 

8. Voin esiintyä kaverini nimellä chatissä, koska hän ei ole paikalla  
 

 
 

9. Voin varmuuskopioida ostamani pelin  
 

 
 

10. Voi lisätä tekstiä kirjasta omaan artikkeliin, kun kerron lähteen  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. TEHTÄVÄ: Yhdistä käsite ja kuvaus.  

 

 

 

 

 Ohjelma, joka vahingoittaa tietokonetta. 

Virus 

Mainosohjelma 

Täyttää sähköpostin kaikella turhalla informaatiolla. 

Piratismi 

Massoille suunnattua turhaa viestintää. 

Hoax 

Phishing 

Viestintää, jossa kerrotaan valheita tai kiristetään. 

Tietojen kalastelua hyötymistarkoituksessa 

Propaganda 

Yleisen mielipiteen muuttaminen 

Plagiointi 

Toisen tekemän tekstin esittäminen omana 

Rosakaposti 

Teoksen kopiointi ja levitys ilman lupaa 


