
MAOL ry     Tietotekniikan punainen lanka    Tunti 04 

1. TEHTÄVÄ: Vastaa kysymyksiin 

a) Mikä on kansio? 

 

_________________________________________________________________________ 

b) Mikä on tiedosto? 

 

_________________________________________________________________________ 

c) Mitä ovat doc, txt ja bmp? 

 

_________________________________________________________________________ 

d) Mitä on huomioitava, kun poistat kansion? 

 

_________________________________________________________________________ 

e) Mikä on tavu? 

 

_________________________________________________________________________ 

f) Mikä on bitti? 

 

_________________________________________________________________________ 

g) Mikä yhteys on tavulla ja bitillä? 

 

_________________________________________________________________________ 

h) Mitä eroa on tiedoston siirtämisellä ja kopioimisella? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

2. TEHTÄVÄ: Tiedoston tallennus PAINT:lla 

a) Piirrä Paint ohjelmalla kartio ja tallenna se nimellä kartio.bmp Kuvat kansioon. 

 
b) Piirrä Paint ohjelmalla lieriö ja tallenna se nimellä lieriö.bmp Kuvat kansioon. 

 



3. TEHTÄVÄ: Käynnistä Muistio ohjelma ja kirjoita siihen kaikki aakkoset. Tallenna teksti Tiedostot 

kansioon nimellä aakkoset.txt. 

 

 

 

4. TEHTÄVÄ: Mene Google Driveen ja perusta sinne kansio: Varmuuskopiot. Lataa tehtävien 2 ja 

3 tiedostot Google Driveen kansioon Varmuuskopiot. 

 

5. TEHTÄVÄ: Perusta kansiot Kampi ja Kumpi. Siirrä tiedostot kartio.bmp ja lieriö.bmp kansioon 

Kumpi ja tiedosto aakkoset.txt kansioon Kampi.  

 

 

6. TEHTÄVÄ: Perusta muistitikulle (tai työpöydälle, jos ei ole 

muistitikkua) kansio varasto ja sen alle alikansiot jutut ja fotot. 

Aukaise Paint piirustusohjelma ja piirrä neljä sisäkkäistä ympyrää. 

Tallenna Paint ohjelmalla piirretty kuva kansioon: varasto\fotot 

nimellä ympyrät.bmp. Aukaise muistio-ohjelma ja kirjoita aakkoset 

takaperin eli ö:stä a:han. Tallenna Muistio ohjelmalla kirjoitettu teksti 

kansioon: varastot\jutut nimellä ääkköset.bmp. 

 
 

7. TEHTÄVÄ: a) Aukaise Paint piirustusohjelma ja piirrä ympyrä ja sen 

sisälle säännöllinen viisikulmio. Piirrä viisikulmiolle lävistäjät ja lopuksi 

väritä Täyttötyökalulla kuten mallikuvassa. Tallenna kuva nimellä 

pentagrammi.bmp kansioon Kuvat. 

 

b) Kopioi pentagrammi.bmp tiedosto kansiosta Kuvat edellisessä 

tehtävässä luotuun kansioon varasto\fotot. 

 

c) Muuta pentagrammi.bmp tiedoston nimi muotoon: viisikulmio.bmp 

kansiossa varasto\fotot. 

 

d) Poista alkuperäinen pentagrammi.bmp kuva kansiosta Kuvat.   

 

 

8. TEHTÄVÄ: Kirjoita päivän sään kuvaus Google Docs ohjelmalla ja nimeä se nimellä sää. Mene Google 

Driveen ja lataa ja kopioi sää.docx tiedosto Tiedostot kansioon omalla tietokoneellasi. 

 

 

 



9. TEHTÄVÄ: Piirrä sammakko PAINT:lla ja tallenna se ensin Kuvat kansioon nimellä sammakko.bmp ja 

palauta sen jälkeen Google Clasroomiin. 

 

 

1. Piirrä iso ympyrä ja pieni ympyrä. Katso, että kohdassa: Valitse, on läpinäkyvä valinta 

valittuna. Valitse pienempi ympyrä ja ota komennot: Kopioi ja Liitä, jolloin saat toisen 

samanlaisen ympyrän aikaiseksi. 

2. Nosta valinta -työkalulla pienet ympyrät paikoilleen. 

3. Kumita ylimääräiset viivat pois, valitse vihreä väri ja täytä alue vihreällä värillä. 

 
4. Piirrä kaksi pientä erikokoista ympyrää. Täytä toinen ympyrä vaalean keltaisella ja toinen 

ympyrä mustalla värillä 

5. Nosta pienempi ympyrä toisen päälle. Tee tästä kuviosta toinen kopio (Kopioi – Liitä) 

valitse-työkalun avulla. 

6. Nosta ympyrä-kuviot paikoilleen valitse-työkalulla. Olet saanut aikaiseksi kaksi silmää. 

7. Piirrä päätä hieman pienempi ympyrä. Valitse valitse-työkalulla yläosa aktiiviseksi. 

8. Paina nyt Delete -painiketta näppäimistöltä, jolloin yläosa leikkautuu.  

9. Piirrä lisäksi ellipsi ja väritä se mustaksi. Tee mustasta ellipsistä kopio (Kopioi – Liitä). 

10. Nosta osat paikoilleen valitse-työkalulla.  
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10. TEHTÄVÄ: Piirrä kissa PAINT:lla ja tallenna se ensin Kuvat kansioon nimellä kissa.bmp ja palauta sen 

jälkeen Google Clasroomiin. 

1. Piirrä ympyrä ja suorakulmainen kolmio. 

2. Valitse suorakulmainen kolmio aktiiviseksi valitse-työkalulla. Tee siitä kopio (Kopioi – Liitä) 

ja käännä se peilikuvaksi vaakasuunnassa. 

3. Nosta kolmiot paikoilleen valitse-työkalulla. 

4. Kumita ylimääräiset viivat, valitse väri ja täytä alue valitsemallasi värillä. 

 
5. Piirrä ympyrä ja tee siitä kaksi kopiota. Valitse-työkalu ja komento Kopioi – Liitä. 

6. Nosta osat paikoilleen Valitse-työkalulla. Lisää viiva. 

7. Kumita ylimääräiset osat pois.  

8. Täytä alue mustalla värillä 

9. Piirrä ympyrä, väritä se mustaksi ja tee siitä kopio.  

10. Nosta osat paikoilleen Valinta-työkalulla.  

 
11. Kuinka kissaan saataisiin raitoja? Tee kissasta kopio (Kopioi – Liitä). Poista kopiosta 

täyttöväri. Piirrä kopio -kissan ympärille suorakulmio.  

12. Täytä kopio -kissan ja viivan välinen alue mustalla värillä. 

13. Piirrä raidat ja nosta ne oikeisiin kohtiin. 

14. Nosta kopio -kissa raitojen päälle valitse-työkalun avulla, jolloin raitojen pitäisi mennä 

oikeisiin paikkoihin. 

15. Poista reunalta musta väri värittämällä se valkoiseksi, jolloin sinulle jää raita -kissan kasvot 

ilman reunaviivoja. 

16. Nosta tämä raitainen kopio -kissa alkuperäisen kissa kuvan päälle, niin saat aikaiseksi raita 

-kissan. 

 
 

 

1. 

2. 

3. 4. 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 


