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Jak posupovat při testu?
• V levém dolním rohu jsou 

umístěny nástroje pro práci s 
prezentací

• Na každém snímku klikněte na 
ikonu pera a vyberte nástroj Pero

• Kroužkem nebo potržením označte správnou 
odpověď

• Správných odpovědí může být i více
• Pokud se zmýlíte, klikněte znovu na ikonu pera a vyberte nástroj 

Guma, smaže chybné označení odpovědi a pak zvolte znovu 
nástroj Pero



a)Bedna, obrazovka, klávesy, myš

b)Monitor, myš, počítač, klávesnice

c)Zdroj, LCD displej, klávesnice, myš

d)Myš, klávesnice, grafická karta, počítač

1. Ze kterých čtyř částí se skládá PC:



a) Operační paměť

b) Pevný disk

c) Procesor

d) Zdroj

2. Mozkem počítače je:



a) Základní desku

b) Zdroj

c) USB

d) Výstup grafické karty

3. Monitor se k počítači připojuje přes:



a) Zásuvka

b) Zdroj

c) Vypínač

d) Vysavač

4. Elektrickou energii dodává 
komponentám počítače (ne počítači!):



a) Karta rozšiřující možnosti počítače, která se umístí 
na základní desku

b) Zařízení, které se připojuje k počítači, ačkoliv 
počítač je nutně nepotřebuje ke svému běhu

c) Jsou ostatní počítače, se kterými se spojí náš 
počítač přes internet

d) Zařízení, které je ovládáno dálkovým ovládáním

5. Periferie počítače je:



a) DVD-ROM

b) Disketová mechanika

c) CD-ROM

d) LCD displej

6. Mechanikou optických disků je 
například:



a) Monitor

b) Tiskárna

c) Scaner

d) Kopírka

7. Základní zobrazovací jednotkou je:



a) Pevná paměť

b) Dočasná paměť

c) Operační paměť

d) Trvalá paměť

8. Pamětí, která funguje pouze pokud je 
počítač zapnutý, je:



a) Zelený pro klávesnici a růžový pro myš

b) Fialový pro klávesnici a modrý pro myš

c) Zelený pro myš a fialová pro klávesnici

d) Zelený pro myš a růžový pro klávesnici

9. Konektory PS/2 pro připojení kláves-
nice a myši jsou barevně rozlišeny takto:



a) Má výstup na tiskárnu

b) Má vlastní grafický procesor

c) Má konektor pro připojení monitoru

d) Má tvar krabička, která se připojuje k počítači

10. Grafická karta:



a) Slouží k přehrávání filmů a písniček

b) Provádí test součástí počítače po jeho zapnutí

c) Odesílá data na tiskárnu

d) Slouží jako uložiště dat

11. BIOS:



a) Pomáhá uživateli pracovat s počítačem

b) Slouží k tvorbě textových dokumentů

c) Pomáhá uživateli instalovat do počítače hry

d) Je barevné grafické prostředí počítače

12. Operační systém:



a) Microsoft Windows XP

b) Ubuntu/Linux

c) Auto Drift 3D

d) Microsot Windows 7

13. Mezi operační systémy patří:



a) Nesmím odpojit za běhu počítače

b) Mohu rozebrat a opět sestavit

c) Slouží jako uložiště dat

d) Uchovává data i pokud je počítač vypnutý

15. Pevný disk (HDD):



Na závěr se vás program PowerPoint zeptá
chcete-li uchovat své rukopisné poznámky

Klikněte na ponechat, jinak se vaše odpovědi
v testu neuloží a budete muset test opakovat
znovu!

Konec testu 

POZOR!


