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103. Základy ovládání Windows 7 – Okna  

Pracovní list 

 

Cvičení 
Otázky zodpovězte v tomto dokumentu, odpovědi pište přímo k otázkám, odlište je barevně. Obrázky 
vkládejte přímo k otázkám. 
 
1. Uveďte dva způsoby jak otevřít a zavřít okno. 

2. Otevřete složku Tento počítač a na ní Místní disk C. Zvolte možnost zobrazení Podrobnosti, seřaďte 
je podle názvu vzestupně (od nejmenšího k největšímu). Vložte obrázek výsledného okna.  
 

3. Otevřete složku Windows. Pomocí pole pro vyhledání najděte soubory s obrázkem (přípona bmp) 
a seřaďte podle velikosti sestupně (od největšího čísla k nejmenšímu). Vložte obrázek části okna. 
(protože neznáte jméno hledaných obrázků, použijte tvar *.bmp) 

4. Ve složce Windows seřaďte její obsah podle typu. Vyberte a zobrazte všechny programy (soubory 
typu aplikace. Seřaďte podle data změny souboru sestupně. Vložte obrázek okna.  

5. Seřaďte soubory ve složce Windows podle velikosti a najděte soubory o velikosti 1kB. Vložte 
obrázek, kde budou vidět nalezené soubory současně s jejich velikostí.  

6. Zobrazte okno Možnosti složky. Zapište, kde ho najdete a na které záložce se dá povolit zobrazení 
skrytých souborů. Vložte obrázek tohoto s okna. 

7. Zjistěte velikost volného místa na disku C Vašeho počítače. Vložte obrázek s vlastnostmi disku C. 

8. Proč je důležité zobrazovat přípony souborů? 

 

 

Dodatečné cvičení (opakování pro domácí přípravu): 
 

1. Napište alespoň 5 komponent (součástí), které můžete najít v počítačové skříni. Vypište k nim, jsou-

li pro běžný provoz počítače nezbytné nebo nejsou. 

2. Napište jednu vstupní, jednu výstupní a jednu zároveň vstupní i výstupní periferii počítače. 

3. Který nosič dat běžně používáte? Víte, kolik se na něj vejde dat? Jestli ano, napište. 

4. Napište krátký článeček o tom, od jakého věku s počítačem pracujete, jaká činnost na něm Vás 

nejvíce zajímá. (5–8 řádků). 

5. Najděte na školním webu aktuální suplování a zapište, týkají-li se změny Vaší třídy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cvičení s řešením 
 
Otázky zodpovězte v tomto dokumentu, odpovědi pište přímo k otázkám, odlište je barevně. Obrázky 
vkládejte přímo k otázkám. 
 
 
1. Uveďte dva způsoby jak otevřít a zavřít okno. 

otevření okna: dvojklik na okno 
vybrat myší okno, pak Enter 

zavření okna: klik na křížek v pravém horním rohu okna 
Alt + F4 (stisk kombinace kláves) 
 

2. Otevřete složku Tento počítač a na ní Místní disk C. Zvolte možnost zobrazení Podrobnosti, seřaďte 
je podle názvu vzestupně (od nejmenšího k největšímu). Vložte obrázek výsledného okna.  
 

 
 

3. Otevřete složku Windows. Pomocí pole pro vyhledání najděte soubory s obrázkem (přípona bmp) a 
seřaďte podle velikosti sestupně (od největšího čísla k nejmenšímu). Vložte obrázek části okna. 
(protože neznáte jméno hledaných obrázků, použijte tvar *.bmp) 
 

 
 

4. Ve složce Windows seřaďte její obsah podle typu. Vyberte a zobrazte všechny programy (soubory 
typu aplikace. Seřaďte podle data změny souboru sestupně. Vložte obrázek okna.  



 
 
5. Seřaďte soubory ve složce Windows podle velikosti a najděte soubory o velikosti 1kB. Vložte 

obrázek, kde budou vidět nalezené soubory současně s jejich velikostí.  
 

 
 

 
6. Zobrazte okno Možnosti složky. Zapište, kde ho najdete a na které záložce se dá povolit zobrazení 

skrytých souborů. Vložte obrázek tohoto s okna. 
 
Uspořádat / Možnosti složky a hledání 
Záložka Zobrazení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



7. Zjistěte velikost volného místa na disku C Vašeho počítače. Vložte obrázek s vlastnostmi disku C. 
 

 
 

8. Proč je důležité zobrazovat přípony souborů? 
Systém pracuje s příponou souboru, i když ji neobrazí a my ji tedy nevidíme. Může se tedy stát, že 
omylem spustíme úplně jiný soubor, než máme v úmyslu.  
 
Příklad: z internetu stáhneme soubor, který se nám uloží se jménem Pokusek.doc. Přitom jeho 
skutečné jméno může být Pokusek.doc.exe – jde tedy o program, jehož částí může být škodlivý vir. 
Systém program spustí a vir se tedy zaktivuje v počítači. 
 
Jde tedy o nejsnadnější ochranu, kdy víme, s jakým souborem opravdu chceme pracovat.  

 

 

 

Dodatečné cvičení (opakování pro domácí přípravu): 
 

1. Napište alespoň 5 komponent (součástí), které můžete najít v počítačové skříni. Vypište k nim, 
jsou-li pro běžný provoz počítače nezbytné nebo nejsou. 

 

Pevný disk (HDD) – nezbytný (uložena data a programy) 

Procesor – nezbytný (vykonává veškerou práci v počítači) 

Televizní karta – když ji nechceme využívat, není v počítači třeba 

Grafická karta – nezbytná (zajišťuje zobrazení na monitoru) 

Ventilátor – nezbytný u komponent, které se prací hodně zahřívají (procesor) (ochlazuje a tím 

součástku chrání před poškozením) 
 

2. Napište jednu vstupní, jednu výstupní a jednu zároveň vstupní i výstupní periferii počítače. 
 

Vstupní periferie – myš (dáváme s ní pokyny počítači) 

Výstupní periferie – monitor (zobrazí nám, co se v počítači dělá) 



Vstupní i výstupní periferie – pevný disk (HDD) jsou zde vstupní data (vstupují do programu), 

ukládáme sem data (hotovou práci) 
 

3. Který nosič dat běžně používáte? Víte, kolik se na něj vejde dat? Jestli ano, napište. 
 
USB Flash Disk (fleška), objem dat dnes běžně  4 a více GB 

4. Napište krátký článeček o tom, od jakého věku s počítačem pracujete, jaká činnost na něm Vás 
nejvíce zajímá. (5–8 řádků). 
 
Zpracování je individuální. 
 

5. Najděte na školním webu aktuální suplování a zapište, týkají-li se změny Vaší třídy. Vložte 
obrázek se suplováním. 
 

 
 


