
Příloha č. 2: Pracovní list pro učitele s řešením úkolů 
 
 
Úkol č. 1 
 
Každá klávesnice má na sobě svůj symbol. Písmena (a číslice) jsou ti jistě zřejmá. 
Ale víš, co znamenají některá slova na těch ostatních? V jakém jazyce jsou 
napsána? 
 
 

 
 
 
Pokus se napsat k následujícím výrazům jejich český význam. Pokud si nebudeš 
vědět rady, použij anglicko-český slovník. Pak vlastními slovy napiš, k čemu daná 
klávesa slouží, například „END“ posune kurzor na konec řádku a podobně. 
 
 
ENTER Zadat  vloží, zadá údaje; posune kurzor na následující řádek 
 
 
END  Konec posune kurzor na konec řádku 
 
 
HOME Domů  posune kurzor na začátek řádku 
    
 
DELETE  Smazat smaže označená písmena, slova, řádky, obrázky 
 
 
INSERT Vložit  vloží vybrané písmeno, slovo, řádek, symbol, obrázek 
 
 
SHIFT Přesun při současném zmáčknutí jiné klávesy napíše velké 

písmeno této klávesy nebo znak, který je na klávese v její horní 
části 

 
 
PAGE UP Stránka nahoru posune kurzor o stránku nahoru 
 
 
PAGE DOWN Stránka dolů posune kurzor o stránku dolů 
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Úkol č. 2 
 
A co zkratky cizích slov na některých klávesnicích? Víš, jaké slovo se za nimi 
skrývá? Víš, co znamená v češtině?  
 
 

 
 
 
Zkus přiřadit k jednotlivým zkratkám (prostřední sloupeček) jejich plné znění 
v anglickém jazyce (levý sloupeček) a jejich význam v češtině (pravý sloupeček). Až 
si nebudeš vědět rady, použij anglicko-český slovník. 
 
 
 

Page Up   Esc   Smazat 

 

Insert    Ctrl   Okna   

 

Delete    Alt   Posunout stranu dolů 

 

Control   Win   Změna 

 

Escape   PgUp   Vložit 

 

Page Down   Del   Řídit (ovládat) 

 

Alter    Ins   Odejít (únik) 

 

Windows   PgDn   Posunout stranu nahoru 

      
 
Řešení: 
 
Page up – PgUp – Posunout stranu nahoru 
Insert – Ins – Vložit 
Delete – Del – Smazat 
Control – Ctrl – Řídit (ovládat) 
Escape – Esc – Odejít (únik) 
Page down – PgDn – Posunout stranu dolů   
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Alter – Alt – Změna 
Windows – Win – Okna (Start)   
   

Úkol č. 3 

Jistě víš, že některé klávesnice označené písmeny mají i jinou roli než jen napsat 
dané písmeno. Při současném zmáčknutí klávesy Ctrl (Control) a některého písmena 
provede počítač jistou činnost. Tato činnost odpovídá většinou počátečnímu písmenu 
jejího významu v angličtině.  
 
Některé zkratky a odpovídající výrazy v angličtině jsou níže seřazeny podle abecedy. 
Pokus se vedle anglického textu napsat odpovídající význam v češtině, aniž se 
podíváš do anglicko-českého slovníku. Kolik výrazů se ti povedlo napsat? Ostatní 
doplň s pomocí slovníku. 
 
 
Ctrl+A Select all  Vybrat vše  

Ctrl+B Bold   Tučně 

Ctrl+C Copy   Kopírovat do schránky 

Ctrl+F Find   Najít 

Ctrl+I Italics   Kurzíva 

Ctrl+P Print   Tisk 

Ctrl+V  Paste   Vložit ze schránky (vlepit)   

Ctrl+X Cut   Přesunout výběr do schránky  

 

Tabulku si můžeš nakopírovat a nechávat při ruce jako rychlou pomůcku při psaní na 
počítači.   

 


