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V pracovním listu je zadání cvičení vycházející 
z vysvětlené látky a příklad vypracovaného cvičení.  
Návrh způsobu hodnocení: 
ohodnocení samostatné práce během hodiny, 
vypracované cvičení 
 



110. Ovládací panely 

Pracovní list 

Cvičení 
 

1. Prostudujte si možnosti nastavení operačního systému, které jsou k dispozici přes Ovládací 

panely v souboru Ovládací panely.doc. 

 

2. Změňte plochu na Vašem monitoru.  

 

a) Nejprve vložte obrázek původní plochy a dále plochy, kterou jste si nastavili.  

 

Poznámka: Najděte si takový obrázek, který neruší (jsou dobře vidět ikony na ploše). 

Nezapomeňte: i zajímavá plocha na monitoru pozbývá smysl, když jsou ikony 

na ploše špatně viditelné a práce s počítačem se tak zbytečně stává obtížnější a 

zdlouhavější. 

 

b) Změňte plochu na Vašem monitoru pomocí libovolného Motivu. Vložte obrázek 

plochy s tímto motivem. 

 

c) Změňte plochu na Vašem počítači pomocí Klasického zobrazení – Plné barvy. (Toto 

nastavení na počítači už necháte). Můžete si zvolit libovolnou (rozumnou = aby 

nevadila očím) barvu. Vložte obrázek plochy. 

 

3. Individuální nastavení (Ovládací panely/Vzhled a přizpůsobení/Individuální nastavení/Změnit 

obrázek účtu) 

a) Vložte obrázek, kde je rozbalené tlačítko Start. 

b) Pomocí Individuálního nastavení najděte obrázky, které můžete nastavit svému 

uživatelskému účtu. Tento obrázek vložte. 

c) Pomocí Individuálního nastavení změňte ikonu pro Váš uživatelský účet (student). 

Vložte obrázek, kde je vidět rozbalené tlačítko Start s novým obrázkem účtu 

 

4. Hodiny, jazyk a oblast 

a) Vložte okno, kde lze změnit systémové datum a čas 

b) Vložte okno s náhledem rozložení Ruské klávesnice 

Návod: postupujte následovně: Ovládací panely/Hodiny, jazyk a oblast/Klávesnice a 

jazyky/Změnit klávesnice – zde vyhledejte Ruština (Rusko), postupným klikáním na + 

otevřete Ruštinu, klávesnice, Ruské a klikněte na tlačítko Náhled. Výsledné okno 

vložte. 

 

5. Vložte do cvičení okno, kde zobrazíte zařízení a tiskárny na Vašem počítači (přes toto okno 

byste mohli přidat novou tiskárnu). 

 



Cvičení s řešením 
1. Prostudujte si možnosti nastavení operačního systému, které jsou k dispozici přes Ovládací 

panely v souboru Ovládací panely.doc. 

 

2. Změňte plochu na Vašem monitoru.  

 

a) Nejprve vložte obrázek původní plochy a dále plochy, kterou jste si nastavili.  

 

Poznámka: Najděte si takový obrázek, který neruší (jsou dobře vidět ikony na ploše). 

Nezapomeňte: i zajímavá plocha na monitoru pozbývá smysl, když jsou ikony na 

ploše špatně viditelné a práce s počítačem se tak zbytečně stává obtížnější a 

zdlouhavější. 

 

 

 
 

b) Změňte plochu na Vašem monitoru pomocí libovolného Motivu. Vložte obrázek 

plochy s tímto motivem. 

 

 



c) Změňte plochu na Vašem počítači pomocí Klasického zobrazení – Plné barvy. (Toto 

nastavení na počítači už necháte). Můžete si zvolit libovolnou (rozumnou = aby 

nevadila očím) barvu. Vložte obrázek plochy 

 
 

3. Individuální nastavení (Ovládací panely/Vzhled a přizpůsobení/Individuální nastavení/Změnit 

obrázek účtu) 

a) Vložte obrázek, kde je rozbalené tlačítko Start. 

 
 

b) Pomocí Individuálního nastavení najděte obrázky, které můžete nastavit svému 

uživatelskému účtu. Tento obrázek vložte. 

 



c) Pomocí Individuálního nastavení změňte ikonu pro Váš uživatelský účet (student). 

Vložte obrázek, kde je vidět rozbalené tlačítko Start s novým obrázkem účtu 

 
 

4. Hodiny, jazyk a oblast 

a) Vložte okno, kde lze změnit systémové datum a čas 

 
 

b) Vložte okno s náhledem rozložení Ruské klávesnice  

Návod: postupujte následovně: Ovládací panely/Hodiny, jazyk a oblast/Klávesnice a 

jazyky/Změnit klávesnice/Přidat – zde vyhledejte Ruština (Rusko), postupným 

klikáním na + otevřete Ruštinu, klávesnice, Ruské a klikněte na tlačítko Náhled. 

Výsledné okno vložte 

 



5. Vložte do cvičení okno, kde zobrazíte zařízení a tiskárny na Vašem počítači (přes toto okno 

byste mohli přidat novou tiskárnu) 

 

 

 


