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nelze nijak měnit A

nelze zmenšovatB

libovolně zvětšovat a zmenšovat, tedy měnit 
velikost téměř neomezeně

C

nelze zvětšovatD

1. Vektorovou kresbu můžeme se zachováním 
kvality:

27259

NovakPetr1976A

123456B

slunceC

rze34//*KLD

2. Které z následujících hesel je nejbezpečnější?
27301

Účetní a ekonomický systém PohodaA

Internetový prohlížeč Google ChromeB

MS Office Excel 2007C

MS Windows 8 D

3. Který z následuj ících programů nepatř í 
mezi aplikace?

27305

jpgA

odtB

wawC

pdfD

4. Univerzální formát pro textové dokumenty 
je:

27260

jednoduše vymažu, kdykoli budu chtítA

nemohou být zneužityB

vymazat lez jen fotografieC

sdílím se všemi uživateli a většinou je nejde 
vzít zpět

D

5. Údaje včetně fotografií, které o sobě na 
sociální síti či internetu zveřejním,

27303

TV kartaA

síťová kartaB

grafická kartaC

zvuková kartaD

6. Hardwarovým prostředkem pro záznam 
zvuku do počítače j e:

27295

předmět se u zpráv nepoužíváA

vymezuje druh zpráv (pilná apod.)B

k výčtu předmětů, které chceme objednatC

obsahuje stručnou charakteristiku zprávyD

7. K čemu slouží předmět ve zprávě 
elektronické pošty?

27240

Výmysl firem, které vyrábějí antiviry.A

Druh lidského viru, který také napadá počítače.B

Nesmysl.C

Malý prográmek, který v počítači působí převážně 
nemilé překvapení.

D

8. Co j e počítačový virus? 
27243

označení pro elektronickou poštuA

nástroj pro interaktivní komunikaci 
prostřednictvím Internetu

B

Internet Component Quick C

označení pro pro novinky na webuD

9. Co j e ICQ?
27244

smažeme znak nalevo od kurzoruA

přepneme malá a velká písmenaB

smažeme znak na pozici kurzoruC

se přesuneme na konec textuD

10. Klávesou DELETE ?
27233

podtrženíA

tiskB

únik ( můžeme přerušit činnost)C

kresleníD

11. Klávesa ESC slouží pro: 
27231

nejaktuálnější verze textového editoruA

nejaktuálnější verze internetového prohlížečeB

nejaktuálnější verze přehrávače hudbyC

nejaktuálnější verze antivirového programuD

12. V počítači by určitě neměla chybět
27302
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jde o zkratku slov „individual protection“, tedy 
individuální nastavení zabezpečení každého 
uživatele internetu

A

taková zkratka neexistujeB

jde o zkratku slov „internetový pomocník“, což 
je služba společnosti Microsoft poskytovaná 
začínajícím uživatelům internetu

C

jde o zkratku slov „internet protocol“, což je 
protokol, pomocí kterého spolu komunikují 
všechna zařízení v internetu

D

13. Co znamená termín IP adresa?
27298

MACA

procesorB

grafická kartaC

síťová kartaD

14. Která komponenta j e nutná k propoj ení 
počítačů?

27253

RAM má zpravidla výrazně vyšší kapacitu 
(velikost) než HDD

A

pevný disk je výrazně pomalejší než RAMB

na pevném disku jsou trvale uloženy programy 
a data

C

operační paměť uchovává data pouze dočasněD

15. Které z následuj ících tvrzení NENÍ 
pravdivé:

27306

tabletA

televizní kartaB

síťová kartaC

tlačítko "Reset" na přední straně počítačové skříněD

16. Pro dokonalejší ovládání ukazatele myši v 
grafických programech se používá:

27272

MalováníA

AmiProB

MS WordC

MS ExcelD

17. Ve která aplikaci naleznete soubory s 

příponou XLSX?

27289

mazáníA

převzorkováníB

skenováníC

retušD

18. Jak se nazývá metoda/způsob odstranění 
nežádoucích obj ektů z fotografie, aniž by to 
bylo znatelné.

27290

GIFA

JPGB

PNGC

BMPD

19. Vyberte formáty obrázků podporující animaci
27284
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sdílím se všemi uživateli a většinou je nejde 
vzít zpět

A

nemohou být zneužityB

vymazat lez jen fotografieC

jednoduše vymažu, kdykoli budu chtítD

1. Údaje včetně fotografií, které o sobě na 
sociální síti či internetu zveřejním,

27303

převzorkováníA

retušB

skenováníC

mazáníD

2. Jak se nazývá metoda/způsob odstranění 
nežádoucích obj ektů z fotografie, aniž by to 
bylo znatelné.

27290

síťová kartaA

zvuková kartaB

TV kartaC

grafická kartaD

3. Hardwarovým prostředkem pro záznam 
zvuku do počítače j e:

27295

RAM má zpravidla výrazně vyšší kapacitu 
(velikost) než HDD

A

na pevném disku jsou trvale uloženy programy 
a data

B

pevný disk je výrazně pomalejší než RAMC

operační paměť uchovává data pouze dočasněD

4. Které z následuj ících tvrzení NENÍ 
pravdivé:

27306

smažeme znak na pozici kurzoruA

se přesuneme na konec textuB

smažeme znak nalevo od kurzoruC

přepneme malá a velká písmenaD

5. Klávesou DELETE ?
27233

tiskA

kresleníB

podtrženíC

únik ( můžeme přerušit činnost)D

6. Klávesa ESC slouží pro: 
27231

PNGA

JPGB

GIFC

BMPD

7. Vyberte formáty obrázků podporující animaci
27284

pdfA

odtB

jpgC

wawD

8. Univerzální formát pro textové dokumenty 
je:

27260

Malý prográmek, který v počítači působí převážně 
nemilé překvapení.

A

Druh lidského viru, který také napadá počítače.B

Výmysl firem, které vyrábějí antiviry.C

Nesmysl.D

9. Co j e počítačový virus? 
27243

jde o zkratku slov „individual protection“, tedy 
individuální nastavení zabezpečení každého 
uživatele internetu

A

taková zkratka neexistujeB

jde o zkratku slov „internetový pomocník“, což 
je služba společnosti Microsoft poskytovaná 
začínajícím uživatelům internetu

C

jde o zkratku slov „internet protocol“, což je 
protokol, pomocí kterého spolu komunikují 
všechna zařízení v internetu

D

10. Co znamená termín IP adresa?
27298

k výčtu předmětů, které chceme objednatA

obsahuje stručnou charakteristiku zprávyB

vymezuje druh zpráv (pilná apod.)C

předmět se u zpráv nepoužíváD

11. K čemu slouží předmět ve zprávě 
elektronické pošty?

27240

tabletA

tlačítko "Reset" na přední straně počítačové skříněB

síťová kartaC

televizní kartaD

12. Pro dokonalejší ovládání ukazatele myši v 
grafických programech se používá:

27272

nástroj pro interaktivní komunikaci 
prostřednictvím Internetu

A

označení pro pro novinky na webuB

Internet Component Quick C

označení pro elektronickou poštuD

13. Co j e ICQ?
27244
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Účetní a ekonomický systém PohodaA

MS Office Excel 2007B

MS Windows 8 C

Internetový prohlížeč Google ChromeD

14. Který z následuj ících programů nepatř í 
mezi aplikace?

27305

MalováníA

AmiProB

MS WordC

MS ExcelD

15. Ve která aplikaci naleznete soubory s 

příponou XLSX?

27289

nejaktuálnější verze internetového prohlížečeA

nejaktuálnější verze přehrávače hudbyB

nejaktuálnější verze antivirového programuC

nejaktuálnější verze textového editoruD

16. V počítači by určitě neměla chybět
27302

nelze zmenšovatA

libovolně zvětšovat a zmenšovat, tedy měnit 
velikost téměř neomezeně

B

nelze nijak měnit C

nelze zvětšovatD

17. Vektorovou kresbu můžeme se zachováním 
kvality:

27259

rze34//*KLA

123456B

slunceC

NovakPetr1976D

18. Které z následujících hesel je nejbezpečnější?
27301

MACA

procesorB

síťová kartaC

grafická kartaD

19. Která komponenta j e nutná k propoj ení 
počítačů?

27253
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