
Odznak specializace MH  

 

Ověření znalostí 

1) Přiřaď názvy k obrázkům: 

 
klávesnice  myš   monitor  počítačová skříň 

 

2) Pojmenuj tento hardware: 

 

     

3) Výstupní zařízení 
Přiřaď název k obrázku a správně zařaď: 
digitální fotoaparát, tiskárna, klávesnice, reproduktory, myš, monitor 

       

     



1. Vysvětli pojem POČÍTAČ 

2. Objem dat se měří v: 
a) bytech 
b) pitech 
c) litrech 

3. Mezi vstupní zařízení nepatří: 
a) klávesnice 
b) monitor 
c) skener 

4. Technické vybavení počítače se nazývá: 
a) software 
b) malware 
c) hardware 

5. Součást počítače, která provádí jednotlivé instrukce, se jmenuje: 
a) pevný disk 
b) procesor 
c) operační paměť 

6. Rozdíl mezi operační pamětí a pevným diskem spočívá v tom, že: 
a) data v operační paměti zůstanou i po vypnutí napájení, zatímco na pevném disku dojde ke ztrátě dat 
b) data na pevném disku zůstanou i po vypnutí napájení, zatímco v operační paměti dojde ke ztrátě dat 
c) není žádný rozdíl 

7. Pro připojení moderní tiskárny využijeme rozhraní: 
a) RJ-45 
b) sériový port 
c) USB 

8. Počítače mají v síti: 
a) jedinečnou IP adresu 
b) jedinečné jméno a příjmení 
c) jedinečné datum výroby 

9. Abychom zabránili počítačovým virům ohrozit náš počítač, potřebujeme: 
a) dostatečnou zásobu antibiotik 
b) odpojit počítač od internetu 
c) kvalitní a pravidelně aktualizovaný antivirový program 

10. Programy jako WordPad, Malování patří do skupiny: 
a) operační systémy 
b) systémové programy 
c) aplikační programy 

11. Co je správně? 
a) Každý disk obsahuje složku, ta obsahuje kořenové adresáře označené písmeny a tyto kořenové adresáře obsahují 
soubory. 
b) Každý disk obsahuje kořenový adresář označený písmeny, tento adresář pak obsahuje složky, každá složka 
obsahuje další složky a soubory. 
c) Každý disk obsahuje složky označené písmeny a tyto složky pak obsahují kořenové adresáře a soubory. 
  



12. Jaká je správná manipulace s heslem: 
a) Heslo je co nejkratší, abychom jej nezapomněli, napíšeme si jej na papírek, který stále nosíme s sebou. 
b) Heslo je co nejdelší, abychom jej nezapomněli, napíšeme si jej na papírek, který stále nosíme s sebou. 
c) Heslo je přiměřeně dlouhé, sestavené tak, aby nebylo snadné jej uhodnout, heslo nikomu neříkáme a nikam jej 
nezapisujeme. 

TEST AJŤÁK – SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 
1. elektronické zařízení, které zpracovává data a informace pomocí předem vytvořeného programu 
2. - a  4. - c  6. - b  8. - a  10. - c  12. - c 
3. - b  5. - b  7. - c  9. - c  11. - b 

Teoretická část – podmínky splnění: 

▪ zvládne úspěšně test zaměřený na základní znalosti informatiky a práce s počítačem 

Praktická část – podmínky splnění: 

▪ vytvoří libovolný dokument v textovém editoru na libovolné téma s vloženou tabulkou 
a obrázkem (vytvořeným v programu Malování) k danému tématu 


