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Typy k metodickému postupu učitele, doporučené 
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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 



114. Malování ve Windows – použití obrázků pro texty 

Pracovní list 

Cvičení 
 

V programu Malování vytvořte následující obrázky. Uložte je do vytvořené složky Vaše příjmení+moje 

obrázky. Zároveň obrázky vložte do cvičení. Tuto složku odevzdáte do složky 10 na obvyklém místě 

na serveru (Sr- Studenti\IVT :A\Vaše skupina\10). 

 

1. Obrázek Paleta barev, do obrázku vložte text: paleta barev (kopírování z okna), soubor uložit 
jako Paleta barev.png. 
 

2. Obrázek s Oknem nápovědy, kde je zobrazené vysvětlení, co je to plocha (pomocí snímání 
obrazovky vložené do programu Malování, ořezání nepotřebných částí), uložte pod názvem 
Nápověda –plocha.png. 

 
Tip: Použijte nápovědu programu Windows (F1). Jako dotaz můžete zadat např. pozadí plochy 

(nabídne se odkaz Změna pozadí plochy (tapety)) 

 

3. Samotné okno s vysvětlením (tedy bude zobrazeno v takové velikosti, aby se dalo přečíst) 
 

 

4. Nakreslete dva vnořené, různobarevné kruhy. Uložte obrázek jako Kruhy.png. 
 

Vzor obrázku: 

 

 

 

 

5. Nakreslete přesnou krychli a popište její vrcholy (jsou pojmenované velkými písmeny A–H). 

Přidejte vzorec pro obsah krychle V=a3
 

 

Uložte obrázek jako Krychle.png. 

 

Vzor obrázku: 



Cvičení s řešením 
 

V programu Malování vytvořte následující obrázky. Uložte je do vytvořené složky Vaše příjmení+moje 

obrázky. Tuto složku odevzdáte do složky 10 na obvyklém místě na serveru (Sr- Studenti\IVT :A\Vaše 

skupina\10) 

1. Obrázek Paleta barev, do obrázku vložte text: paleta barev (kopírování z okna), soubor uložit 
jako Paleta barev.png. 

 

2. Obrázek s Oknem nápovědy, kde je zobrazené vysvětlení, co je to plocha (pomocí snímání 

obrazovky vložené do programu Malování, ořezání nepotřebných částí), uložte pod názvem 

Nápověda –plocha.png  

Tip: Použijte nápovědu programu Windows (F1). Jako dotaz můžete zadat např. pozadí plochy 

(nabídne se odkaz Změna pozadí plochy (tapety)) 

 

Samotné okno s vysvětlením (tedy bude zobrazeno v takové velikosti, aby se dalo přečíst) 

 

 

3. Nakreslete dva vnořené, různobarevné kruhy. Uložte obrázek jako Kruhy.png. 
 

Vzor obrázku: 

 

 



 

4. Nakreslete přesnou krychli a popište její vrcholy (jsou pojmenované velkými písmeny A–H). 

Přidejte vzorec pro obsah krychle V=a3
 

 

Uložte obrázek jako Krychle.png. 

 

 

Vzor obrázku: 

 

 

 

 


