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101. První pohled na počítač 

Pracovní list 

Cvičení 

1. Odpovězte svými slovy na otázky: Jak chápete slovo počítač? K čemu se počítač používá? 

K čemu ho používáte nejčastěji Vy? 

2. Napište z jakých dvou základních částí (skupin) se skládá. 

Odpovězte na následující otázky: 

3. Co je to počítačová skříň. 

 

4. Uveďte nejméně dva příklady HW, které v počítačové skříni naleznete. 

 

5. Co to jsou periferie počítače. 

 

6. Uveďte nejméně dva příklady periferií počítače. 

 

7. Co jsou nosiče dat. 

 

8. Uveďte nejméně dva příklady nosičů dat. 

 

9. Přepište uvedené periferie do tabulky podle jejich rozdělení (vstupní, výstupní, vstupně-

výstupní): monitor, klávesnice, myš, tiskárna, skener, reproduktory, mikrofon, sluchátka, 

externí pevný disk, webová kamera. 

 

Vstupní periferie Výstupní periferie Vstupně-výstupní periferie 

   

   

   

   

   

 

10. Přepište uvedené počítačové části podle jejich rozdělení (počítačová skříň, periferie, nosič 

dat): monitor, klávesnice, USB Flash Disk, CD ROM, reproduktory, MP3 přehrávač, základní 

deska, pevný disk, počítačový zdroj, tiskárna, myš, operační paměť RAM, zvuková karta, 

disketa. 

 

Počítačová skříň Periferie Nosič dat 

   

   

   

   

   



11. Přepište uvedené počítačové části podle jejich rozdělení (HW = hardware, SW = software): 

klávesnice, program Malování, operační systém Windows 7, CD s počítačovou hrou Mašinky, 

počítačová hra Mašinky, internetový prohlížeč Mozilla Firefox, USB Flash Disk, CD ROM, 

reproduktory, program pro psaní textu WORD. 

 

Hardware Software 

  

  

  

  

  

 

 

12. Napište, co je to počítačová síť. 

 

13. Napište tři činnosti, kdy počítačovou síť používáte (využíváte připojení Vašeho počítače do 

počítačové sítě).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cvičení s řešením 
 

1. Odpovězte svými slovy na otázky: Jak chápete slovo počítač? K čemu se počítač používá? 

K čemu ho používáte nejčastěji Vy? 

Počítač je stroj na práci. V současné době ho využíváme pro zpracování informací, dat, 

komunikaci, zábavu, … 

2. Napište z jakých dvou základních částí (skupin) se skládá. 

Počítač se skládá ze dvou základních částí: HW (= technické vybavení počítače) a SW (= 

programové vybavení počítače)   

Odpovězte na následující otázky: 

3. Co je to počítačová skříň. 

HW, je to krabice s potřebnými místy pro připojení periferií, jsou v ní uloženy a propojeny 

potřebné součásti počítače 

 

4. Uveďte nejméně dva příklady HW, které v počítačové skříni naleznete. 

Procesor, operační paměť RAM, pevný disk, základní deska, … 

 

5. Co to jsou periferie počítače. 

Součásti počítače, které jsou uloženy mimo počítačovou skříň 

 

6. Uveďte nejméně dva příklady periferií počítače. 

Monitor, tiskárna, klávesnice, … 

 

7. Co jsou nosiče dat. 

Vnější paměti počítače 

 

8. Uveďte nejméně dva příklady nosičů dat. 

Externí pevný disk, USB Flash disk 

 

9. Přepište uvedené periferie do tabulky podle jejich rozdělení (vstupní, výstupní, vstupně-

výstupní): monitor, klávesnice, myš, tiskárna, skener, reproduktory, mikrofon, sluchátka, 

externí pevný disk, webová kamera. 

 

Vstupní periferie Výstupní periferie Vstupně-výstupní periferie 

klávesnice monitor externí pevný disk 

myš tiskárna  

skener reproduktory  

mikrofon sluchátka  

webová kamera   

 

 

 



10. Přepište uvedené počítačové části podle jejich rozdělení (počítačová skříň, periferie, nosič 

dat): monitor, klávesnice, USB Flash Disk, CD ROM, reproduktory, MP3 přehrávač, základní 

deska, pevný disk, počítačový zdroj, tiskárna, operační paměť RAM, zvuková karta, disketa. 

 

Počítačová skříň Periferie Nosič dat 

základní deska monitor USB Flash Disk 

pevný disk klávesnice CD ROM 

počítačový zdroj reproduktory disketa 

operační paměť RAM MP3 přehrávač  

zvuková karta tiskárna  

 

11. Přepište uvedené počítačové části podle jejich rozdělení (HW = hardware, SW = software): 

klávesnice, program Malování, operační systém Windows 7, CD s počítačovou hrou Mašinky, 

počítačová hra Mašinky, internetový prohlížeč Mozilla Firefox, USB Flash Disk, CD ROM, 

reproduktory, program pro psaní textu WORD. 

 

Hardware Software 

klávesnice program Malování 

CD s počítačovou hrou Mašinky operační systém Windows 7 

USB Flash Disk počítačová hra Mašinky 

CD ROM internetový prohlížeč Mozilla Firefox 

reproduktory program pro psaní textu WORD 

 

 

12. Napište, co je to počítačová síť. 

Počítačová síť je propojení dvou a více počítačů 

 

13. Napište tři činnosti, kdy počítačovou síť používáte (využíváte připojení Vašeho počítače do 

počítačové sítě).  

Elektronická pošta, vyhledávání článků na internetu, poslouchání internetového rádia 


