
 
 
  
 
 
 
 
CO JE POČÍTA Č 
• stroj na zpracování informací – textů, číslic, obrázků,    zvuku 
 
SLOŽENÍ POČÍTA ČE 
• skříň počítače, monitor(obrazovka), klávesnice + myš, tiskárna, 

skenner, joystik, zvuk.reproduktory 

 
HARDWARE 
• technické vybavení počítače – vše, na co si můžeme sáhnout 

(šroubky, grafická karta, monitor…) 
 
 

SOFTWARE 
• programové vybavení počítače – všechny programy, které jsou 

v počítači uloženy 
 
PROGRAM 
• několik příkazů, které počítač zná, návod podle kterého počítač 

zpracovává informace 
 
PROGRAMÁTOR 
• ten kdo pomocí programovacích jazyků vytváří programy nové 
 
UŽIVATEL 
• nevytváří nové programy, pouze používá programy, které 

vytvořil někdo jiný (kdo hraje hry je tedy také uživatel) 
 
DRUHY PROGRAMŮ 
• hry, výukové programy (čeština,psaní všema deseti..) 
• textové editory – slouží pro psaní dopisů a okrasných textů – 

WordPad, Word, T602, AmiPro 
• grafické programy – pro tvorbu obrázků – Malování, Paint, 

PaintShopPro, CorelDraw… 
• programy pro obsluhu počítače – operační systémy, antivirové 

programy, komprimační programy… 
 
CO JE OPERAČNÍ SYSTÉM 
• základní program, který počítač potřebuje aby věděl, jak má 

pracovat, jak má spolupracovat hardware  se softwarem 
• bez operačního systému by počítač vůbec nešel spustit, byla by 

to pouze hromada železa 
• bývá uložen na hárddisku a po spuštění počítače je hledán 
• pokud je nalezen , hlásí se počítač výzvou nebo plní příkazy 

souboru autoexec.bat 
• pokud na počítači není, vyžaduje ho počítač na systémové 

disketě 



• některé operační systémy: MS DOS, WINDOWS95, 
WINDOWS98, UNIX, LINIUS… 

 
CO JE SOUBOR (FILE) 
• jsou data uložená na disku nebo disketě a určená ke zpracování 

(např. dopis, obrázek, část programu) 
• všechno co chceme do počítače uložit pro příští použití se uloží 

jako soubor 
• soubory jsou na disku uloženy pod jménem=název.přípona např. 

aladin.exe, dopis.txt… 
• soubory můžeme vytvářet, kopírovat, přesouvat na jiné místo, 

mazat 
• POZN: každý program se skládá z několika souborů                            

a spouští se souborem s příponou exe, com nebo bat. Např. hra 
aladin se spouští souborem aladin.exe 

 
CO JE SLOŽKA - DIRECTORY 
• je pomocný šuplík, ve kterém jsou uloženy soubory, které k sobě 

patří – tvoří program 
• složka může mít i několik dalších podsložek 
• každý disk je označený písmenem, např, c:\, d:\  a:\, obsahuje 

několik podsložek 
• složky na sebe navazují a vytvářejí tzv. strom  
•  
• př: C:\ 

HRY –  PRINCE 
- ALADIN 
- KYRANDIE 

DOS 
WINDOWS 

• PATH  – cesta, popis, kudy se dostaneme  do hledaného adresáře 
např: c:\hry\prince – cesta do adresáře prince 

• adresáře vytváříme sami pro lepší orientaci                    
v programech a dáváme jim jméno – v MS DOS musí mít pouze 
8 písmen, ve Windows mohou mít více 

• adresáře můžeme vytvářet, kopírovat,přesouvat, mazat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ZAPNUTÍ POČÍTA ČE 
• nejprve zapni monitor, 

tiskárnu, pak teprve počítač 
tlačítkem Power na skříni 
počítače,postup vypnutí 
počítače je opačný 

• přihlášení do sítě: zapiš 
jméno, heslo, potvrď OK. 

 
 
PRÁCE S MYŠÍ 

 
 
 
 

 
 
NEJDŮLEŽIT ĚJŠÍ KLÁVESY KLÁVESNICE  
• alfanumerická část – obsahuje stejné klávesy jako psací stroj 
• číselná klávesnice – používá se k rychlejšímu psaní číslic, zapíná 

se klávesou NUMLOCK  – pokud svítí zelený světélko 
NumLock, je klávesnice zapnuta 

• speciální klávesy 
ENTER – slouží k odesílání příkazů do paměti počítače, 
v textových editorech jako přesun na nový řádek 
ESC – úniková klapka, slouží k ukončování programů nebo 
nechtěných příkazů 
TAB – přesun mezi okny 
CTRL,ALT – sami nedělají nic, ale ve spojení s jinou klapkou 
ano. Např: CTRL+Y maže řádek, CTRL+ ALT + DELETE – 
zapíná počítač 
CTRL + Q – ukončuje program 

       PRINT SCREEN – vytiskne obsah obrazovky 
      BREAK,PAUSE – ukončuje příkazy 

F1-F12 – funkční klávesy – v různých programech mají různou 
funkci – např. F1 – nápověda, F2 – uložení…. 

• Klávesy pro psaní: 
SHIFT  – slouží k psaní velkých písmen a horních znaků kláves. 
Použití: zmáčkni Shift + některou další klapku 
CAPS LOCK – slouží k trvalému psaní velkých písmen. Pokud 
je zapnut – svítí zelené světélko CapsLock 
←←←← - BACKSPACE – maže znaky nalevo od kurzoru (označuje 
místo, kde právě budeme psát) 
šipky – posouvají kursor nahoru,dolů,doleva,doprava 
INSERT – slouží k vkládání písmen nebo přepisování znaků 
DELETE – maže znaky tam,kde je kursor 
HOME – přesune kurzor na začátek řádku  
END – přesune kurzor na konec řádku 
PAGE UP – přesune kurzor na začátek stránky 
PAGE DOWN – přesune kurzor na konec stránky 



 


