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111. Malování ve Windows 

Pracovní list 

Cvičení 
 

1) Prostudujte si dokument Základní seznámení s programem.doc 

2) Napište dva způsoby, jak můžete spustit program Malování, který je součástí operačního 
systému Windows 7. 

3) Spusťte si program Malování a v něm si otevřete soubor obrázek kozoroh.JPG. Roztáhněte si 
z obrázku doprava kreslící plátno (chyťte myší za čtvereček na středu pravé strany a táhněte 
myší doprava). 

4) Vložte okno programu Malování s otevřeným obrázkem. Uložte obrázek do své složky na 
počítači pod názvem kozoroh 1.jpg. 

5) Vyberte oba kozorohy. Vybranou část zkopírujte do schránky (Ctrl + C). Třikrát vybranou část 
zkopírujte do obrázku (Ctrl + V) a posuňte do pravé části tak, aby se obrázky překrývaly. 
Vložte okno s obrázkem do cvičení. Uložte soubor pod názvem kozoroh 2.jpg 

6) Otevřete si obrázek kozoroh 1.jpg. Proveďte výřez horního kozoroha – jednou obdélníkový, 
jednou volný výběr, oba vložte do volného místa vedle původního obrázku. Vybarvěte okolí 
vložených částí výřezu jinou barvou. Vložte obrázek okna s programem Malování. Uložte 
soubor pod názvem kozoroh 3.jpg. 

7) Napište do vybarvené plochy název: Můj kozoroh. Barvu písma si vyberte kapátkem 
z kozoroha. Vložte výsledný obrázek. Uložte soubor pod názvem kozoroh 4.jpg. 

8) Hotové cvičení pojmenujte svým příjmení + malování a uložte ho na server do složky Vaší 
skupiny ve studentech, složky 08b – Základy malování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cvičení s řešením 
 

1) Prostudujte si dokument Základní seznámení s programem.doc 

2) Napište dva způsoby, jak můžete spustit program Malování, který je součástí operačního 
systému Windows 7. 

 Start / Spustit / mspaint.exe 
 Start / Všechny programy / Příslušenství / Malování 

 

3) Spusťte si program Malování a v něm si otevřete soubor obrázek kozoroh.JPG. Roztáhněte si 
z obrázku doprava kreslící plátno (chyťte myší za čtvereček na středu pravé strany a táhněte 
myší doprava). 

 

4) Vložte okno programu Malování s otevřeným obrázkem. Uložte obrázek do své složky na 
počítači pod názvem kozoroh 1.jpg. 

 

 

5) Vyberte oba kozorohy. Vybranou část zkopírujte do schránky (Ctrl + C). Třikrát vybranou část 
zkopírujte do obrázku (Ctrl + V) a posuňte do pravé části tak, aby se obrázky překrývaly. 
Vložte okno s obrázkem do cvičení. Uložte soubor pod názvem kozoroh 2.jpg 

 

 



6) Otevřete si obrázek kozoroh 1.jpg. Proveďte výřez horního kozoroha – jednou obdélníkový, 
jednou volný výběr, oba vložte do volného místa vedle původního obrázku. Vybarvěte okolí 
vložených částí výřezu jinou barvou. Vložte obrázek okna s programem Malování. Uložte 
soubor pod názvem kozoroh 3.jpg. 

 

 

7) Napište do vybarvené plochy název: Můj kozoroh. Barvu písma si vyberte kapátkem 
z kozoroha. Vložte výsledný obrázek. Uložte soubor pod názvem kozoroh 4.jpg. 

 

8) Hotové cvičení pojmenujte svým příjmení + malování a uložte ho na server do složky Vaší 
skupiny ve studentech, složky 08b – Základy malování. 

 


