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1 Písmo a symboly 

 
1.1 Úloha 

Napíšte nasledujúce výrazy v správnom tvare. Označte myšou alebo klávesnicou nesprávne zapísané 

časti textu a zvoľte horný, resp. dolný index. 

 

Pytagorova veta:   c2 = a2 + b2                         oxid uhličitý   CO2            1 liter = 1 dm3 

                              obsah štvorca: S = a2           1 km2 = 1000 000m2       kyselina sírová: H2S04 

 

1.2 Úloha 

Napíšte jednoduchý príbeh podľa vlastnej fantázie s vyuţitím vhodných symbolov písma Wingdings 

resp. Webdings.  

Napríklad       "Sadol som si za , spustil som , keď zrazu zazvonil  ") 

 

1.3 Úloha 

1. Vytvorte  písmená na triednu nástenku. Zaujímavým riešením je pouţiť obrysové písmo a vytlačiť 

písmená na farebný papier. Písmená vystrihnúť. 

2. Vytvorte  návrh  pozvánok na ľubovoľnú akciu. 

3. Vyuţite špeciálne efekty písma na napísanie nasledujúceho textu podľa vzoru. Text orámujte. 

            preškrtnuté              KAPITÁLKY               TTiieeňňoovvaannéé  

 
1.4 Úloha                                                                                                                                                                                 

Vytvorte pozvánku na divadelné predstavenie školského divadielka podľa vzoru: 

 

 

Divadielko "na múriku" 

 

Vás pozýva na divadelné predstavenie 

 

M  a  l  ý      p  r  i  n  c 
 

Kde? - školský dvor                                                             Kedy? - dnes o 14.00 h 

 

Vybrali sme si Malého Princa Saint-Exupéryho, lebo aj u neho 

sa stretáva svet detstva a svet dospelosti, svet normálnosti a čudnosti, 

svet jednoduchosti a zloţitosti, svet srdca a ľahostajnosti... 

 

 

1.5 Úloha 

Navrhnite pútavý plagát pre športový deň, kde uvediete súťaţné disciplíny, počty súťaţiacich, 

podmienky jednotlivých súťaţí a odmeny víťazom. 

 

1.6 Úloha 

Napíšte oznam o konaní burzy kníh. Súčasťou oznamu sú údaje kedy a kde sa burza koná, aké sú 

podmienky predaja. 
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2 Odsek, formátovanie 
 

2.1 Úloha 

Napíšte objednávku na školský výlet podľa predlohy, zachovajte zarovnanie a odsadenie odsekov. Do-

kument skontrolujte zobrazením netlačitelných znakov a uloţte. 

 

 

 

Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, 07101 Michalovce 

 

                                                                                                                                              Chatová osada                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kláštorisko                                                                                                                                                                                                                                                                         

Slovenský Raj 

                                             Spišská Nová Ves 

                                                                                        

  Vec: Objednávka ubytovania a stravy pre školský výlet 

 

                              Ţiadame Vás o poskytnutie rekreačných sluţieb vo Vašom turistickom stredisku v 

dňoch 16.-18. júna 2002. Objednávame 2-krát ubytovanie s plnou penziou pre 38 osôb.  

O podrobnostiach sa informujte na kontaktnom telefónnom čísle školy  64 20 531 alebo e-mailom na 

adrese gph@gph.sk.  

                                                                                                                                                                                                  

S pozdravom 

                                                                                                                     Kolektív 1.A trieda                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                           

 

2.2 Úloha 

Uchádzate sa o zahraničný študijný pobyt. Napíšte ţiadosť podľa platných pravidiel korešpondencie. 

Ţiadosť musí mať formát A4 a má obsahovať: vašu plnú adresu, adresu inštitúcie, vec dokumentu, 

stručný popis vašich znalostí, záujmov a podpis. 

 

2.3 Úloha 

  Napíšte nasledujúci text podľa vzoru, dodrţte odstavce a odsadenie prvého riadku. Dokument uloţte. 

 

                                                                        Počítačové hry 

 

 Počítače stále viac prenikajú aj do oblasti zábavy - najznámejšie sú počítačové hry, ktoré existujú 

uţ od vzniku prvých počítačov.  

 Počítačové hry určite nie sú len mrhaním voľného času. Pri mnohých z nich musí hráč premýšľať, 

hľadať riešenia zloţitých situácií. V hráčoch sa tak rozvíjajú schopnosti, ktoré neskôr zuţitkujú v 

skutočnom ţivote - napr. ako manaţéri firiem. 

Hry sa vyvinuli z dvojrozmerných scén, aţ po dnešné trojrozmerné. Stále viac pripomínajú 

skutočnosť. Hráč má pocit, ţe to, čo vidí na obrazovke, je realita. Hovoríme, ţe sa ocitá vo virtuálnej 

realite. 

 

 

 

 

mailto:gph@gph.sk
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2.4 Úloha  

 Napíšte svoje CV (Curriculum Vitae) - svoj stručný ţivotopis, ktorý musí obsahovať základné údaje 

(meno, dátum narodenia, bydlisko), vzdelanie, záujmy a záľuby, plány ďalšieho štúdia a pod. Dbajte na 

dôsledné členenie textu (odstavec, riadkovanie, odsadenie prvého riadku) a vhodnú úpravu svojho 

ţivotopisu. 

 

 

2.5 Úloha                                                                                                         Jožko Mrkvička 

 Napíšte úhľadne svoju vlastnú vizitku, nakopírujte                                        mrkvicka@gym.sk 

 ju pod seba na stranu formátu A4 na výšku.                                         –––––––––––––––––––––––                                                                 

                                                                                                           škola:                       domov: 

                                                                                                         Gymnázium                   ul. 9. mája 27 

                                                                                                         Školská ul. 1                040 01 Košice 

                                                                                                         040 01 Košice           055 / 75 42 136 

                                                                                                         

2.6 Úloha 

 Vytvorte vizitku podľa vzoru, nakopírujte pod  

 seba čo najviac vizitiek na stranu formátu A4.    

          

                  Firma FOTO – VIDEO 

 

                                                       & výroba fotografií - farebné aj čiernobiele 

                                                       & vyvolávanie filmov 

                                                      & výroba videozáznamu 

                                                                                                                094631622 

 

2.7 Úloha  

Vytvorte jednoduchú pozvánku na imatrikulačný  ples s vyuţitím  rôznych typov a farieb   písma.    

 Na stranu formátu A4 nakopírujte čo  najviac pozvánok. 

                                                                                                            

2.8 Úloha 

     Vytvorte zoznam vyučovacích predmetov s miestom pre výpis známok z klasifikačného hárka. 

Nezabudnite vynechať miesto pre meno ţiaka.  

 

 

3 WordArty, automatické tvary 
 

3.1 Úloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som len 

nevinné 

zariadenie 

nerozbíjajte svoj počítač, on za 

nič nemôže 
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3.2 Úloha 

Vytvorte náučný obrázok pre mladších ţiakov. Popíšte vloţený ClipArt semaforu podľa predlohy po-

mocou panela s nástrojmi Kreslenie. Ak nenájdete semafor medzi ClipArtom, nakreslite jednoduchý 

semafor pomocou panela kreslenia.  Dokument uloţte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Úloha 

Nakreslite  podľa vzoru: 

 Automatický tvar 

 WordArt             

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Úloha 

Vytvorte nasledujúcu karikatúru podľa vzoru. 
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3.5 Úloha 

Navrhnite vianočný pozdrav pre vašich priateľov. Vloţte obrázky s motívom Vianoc a vianočný 

vinš. Obrázky s rôznymi motívmi ponúkajú aj zdroje Internetu. (napr. www.obrazky.sk) 

 

3.6 Úloha 

Nakreslite fyzikálnu schému pohybu nabitej častice v homogénnom magnetickom poli podľa vzoru. 

Vyuţite panel s nástrojmi Kreslenie a vloţený symbol  na znázornenie indukčných čiar. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Úloha 

Vytvorte podobný 

diplom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obrazky.sk/
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3.8 Úloha 

Vytvorte plagát s námetom boj proti drogám, ktorý bude obsahovať vhodné obrázky a heslá.  

 

3.9 Úloha 

Vytvorte pútavý oznam o konaní volejbalového zápasu profesori - študenti. Súčasťou oznamu, 

okrem výstiţných obrázkov, budú údaje typu: kde, kedy a za akých podmienok sa zápas uskutoční. 

 

3.10 Úloha 

Navrhnite reklamu na známy výrobok vo vašom regióne. Naskenujte originálny obrázok výrobku, 

alebo pohľadajte medzi ClipArt-om a zakomponujte ho do reklamy. 

 

3.11 Úloha 

Obsah aktuálnej obrazovky počítača môţeme pomocou klávesu PrintScreen vloţiť ako obrázok do 

schránky a následne vloţiť obsah schránky do textového dokumentu. Vyskúšajte to. 

                    

                                                 

4 Tabulátory 
 

4.1 Úloha 

Napíšte nasledujúci zoznam komponentov PC s vyuţitím vlastných zaráţok tabulátora typu ľavá, pravá 

a desatinná zaráţka. Dokument uloţte. 

 

 
4.2 Úloha 

Napíšte nasledujúci cenník podľa predlohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet a cena komponentov 

 
Komponenty Počet   Cena 

Monitor 21 9 990,00 

HD WD 40 GB 13 7 200,00 

CPU Athlon 18 3 500,00 

Myš Logitech 7 450,00 

CD ROM TEAK 32 1 980,00 

Sound blaster 128 10 1 120,00 

Ceny počítačovej literatúry 

 

 1001 typov JAVY ................................................. 677,00 SK 

 Tvorba dokonalých www stránok ......................... 285,00 SK 

 JavaScript – kompletný sprievodca ...................... 545,00 SK 

 Kreslenie vo Windows .......................................... 162,00 SK 

 Programovanie v Log – u  .................................... 108,00 SK 

 Programovanie v Delphi ....................................... 281,00 SK 
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4.3 Úloha 

Pomocou tabulátorov napíšte nasledovnú tabuľku 

 

 

 

4.4 Úloha 

 Vytvorte prázdny papierový formulár - prihlášku do Internetového klubu, ktorý bude obsahovať po-

loţky:   Priezvisko, Meno, Dátum narodenia, Škola, Mesto, Ulica, Č, domu., Telefón, E-mail, Podpis a 

Dátum. Vybodkujte dostatok miesta na vyplnenie údajov ţiadateľa. Vyuţite zaráţky tabulátora a 

vodiace znaky. Formulár vyt1ačte. 

 

 

5 Odrážky a číslovanie 
 

5.1  Úloha – napíšte, pouţite odráţky a číslovanie 

Microsoft Word umožňuje využiť nasledujúce typy písma 

 

Rezy písma: 

1.    tučné 

2.    kurzíva 

3.    podčiarknuté 

 

Niektoré štýly písma: 

 preškrtnuté 

 index 

 horný 

 dolný 

 vryté 

 tieňované 

 

Niektoré typy písma: 

a) Arial 

b) Times New Roman 

c) Arial Narrow 

 
5.2 Úloha 

Jedálenský lístok má viac moţností výberu jedál. Vţite sa do úlohy šéfkuchára a zostavte svoj lístok 

hotových jedál. Vyuţite pritom automatické číslovanie, resp. odráţky. 
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5.3 Úloha 

K predchádzajúcemu cvičeniu pripojte aj nápojový lístok. 

 

5.4 Úloha 

Napíšte svoj ţivotopis do štruktúrovaného formátu, t.j. ako zoznam pričom kaţdý ucelený údaj tvorí 

jednu poloţku zoznamu. 

 

5.5 Úloha 

Ste členom prípravného výboru Valentínskeho plesu. Napíšte program plesu, pri tvorbe časového 

rozpisu jednotlivých bodov programu vyuţite automatické číslovanie, resp. odráţky. Zlosovacie lístky 

do tomboly tieţ vyrobte pomocou automatického číslovania. 

 

5.6 Úloha 

Napíšte časť viacúrovňového zoznamu - obsahu podľa vzoru na obrázku. 

 
1. Úvod do Internetu 

1.1. Vznik 

1.2. Aako funguje Internet?  

1.3. Internetové adresy 

1.3.1. IP adresy 

1.3.2. Doménové adresy  

1.4. Najpouţívanejšie sluţby Internetu 

  

2. World Wide Web  

2.1. Čo je WWW?  

2.1.1. Aako pracuje WWW? 

2.1.2. URL 

2.1.3. Internetové prehliadače  

2.1.3.1. Internet Explorer 

2.1.3.2. Netscape Navigator 

2.1.3.3. Opera  

2.2. Surfovanie s Internet Explorerom 

2.2.1. Hlavné okno programu 

2.2.2. Pouţívanie odkazov 

2.2.3. Otvorenie nového okna 

 

5.7 Úloha 

Vytvorte kalendár na tento rok, zloţený z dvanástich malých strán (nastavte vhodný formát), pričom na 

kaţdej strane bude kalendár na jeden mesiac a vhodný obrázok z galérie ClipArtov alebo z iných 

zdrojov. 
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6 Stĺpce, sekcia 
 

6.1 Úloha 

Napíšte  text podľa 

vzoru, označte časť 

textu so zoznamom a 

rozdeľte ju na dva 

stĺpce. Vloţte deliacu 

čiaru. Dokument 

uloţte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Úloha 

Vţite sa do úlohy novinára. Nastavte veľkosť strany na formát A5 na výšku. Napíšte tri stĺpce novino-

vých správ na jednu stranu. Ako správu môţete vyuţiť aj niektorý z uţ vytvorených textových do-

kumentov, prípadne vloţte obrázok. 

 

 

6.3 Úloha 

Zostavte program koncertu ţiakov umeleckej školy podľa vzoru. Nastavte veľkosť strany na formát 

A4 na výšku a rozdeľte ju na dva stĺpce. Vloţte deliacu čiaru. Dokument vyt1ačte. 
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6.4  Úloha 

Napíšte telegram k jubileu. Bude zloţený z dvoch stĺpcov: v prvom nech je obrázok a v druhom text. 

 

7 Tabuľky 
 

7.1 Úloha 

Prekonvertujte  úlohy  zo  4. kapitoly  4.1, 4.2, 4.3 do tabuliek. Tabuľky upravte podľa uváţenia, 

prípadne pouţite automatický formát tabuľky. 

 

7.2 Úloha 

Zostavte tabuľku pre štartovaciu listinu na preteky v behoch a skokoch podľa predlohy, počet riadkov 

si zvoľte podľa počtu štartujúcich. Dokument uloţte a listinu vytlačte. 

 

P
o
r.

 

č
ís
lo

 

Meno a priezvisko 

T
ri

ed
a
 BEHY SKOKY 

1500 m 100 m diaľka výška 

1       

2       

3       

4       

 

7.3 Úloha 

Vytvorte týţdenný rozvrh vašej triedy pomocou prehľadnej tabuľky, stĺpce v hlavičke vyplňte po 

radovými číslami hodín, riadky názvami dní. Políčka hodín toho istého predmetu podfarbite jednotnou 

farbou. 

 

 

7.4 Úlohy 

Nakreslite doplňovačku podľa vzoru pomocou rámovania buniek tabuľky. Vyuţite nástroje guma 

a ceruzka v paneli pre tabuľky. Doplňovačku správne vyplňte. 
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7.5 Úloha – vytvorte nasledovnú tabuľku 

 

P.č. Predmet 
Počet 

hod./týž. 
Vyučujúci Zmena 

1.  Slovenský jazyk a literatúra 2   

2.  Slovenský jazyk a literatúra-cv. 1   

3.  Anglický jazyk 3   

4.  Nemecký jazyk 3   

5.  Dejepis 2   

6.  Telesná výchova 2   

 

Odborné predmety: 

 

7.  Výpočtová technika-cv 2   

8.  Elektrotechnológia 1   

9.  Elektrotechnika –t. 3   

10.  Elektrotechnika-cv 1   

11.  Elektronika –t. 3   

 

 

 

7.6 Úloha 

Vytvorte nasledovné tabuľky 

 

Učebný plán 

Mesiac Týždeň Hodina Téma 

S
E

P
T

E
M

B
E

R
 1 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

2 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

P
o
r.

č.
 

Dátum Predmet 

Pokladňa Bankový účet 

Príjem Výdaj Zostatok Príjem Výdaj Zostatok 

1.          

2.          

3.          
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7.7 Úloha  

Prekonvertujte tabuľku z úlohy 7.5 na klasický text 

 

 

8 Hlavička a päta 

 
8.1 Úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Úlohy 

Vytvorte hlavičkový papier, vloţte logo, názov a adresu zariadenia.  

 

                                              

P R E D A J     P O Č Í T A Č O V 
Lipová 10 

949 01 NITRA 

 

 

8.3 Úloha 

Obrázok v pozadí textu na celej strane sa dá vloţiť aj v reţime hlavičky, pričom obrázok zväčšíme 

na celú stranu. Ak reţim hlavičky zatvoríme, obrázok ostane na pozadí. Vytvorte popísaným spôso- 

bom ozdobný listový papier. Súbor uloţte ako šablónu. 

 

 

9 Štýly, nadpisy, obsah 
 

9.1 Úloha 

Vytvorte si vlastné štýly nadpisov, zadefinujte si typ, veľkosť a farbu písma. 

Na text z úlohy 5.6 pouţite vlastné štýly nadpisov, dajte pozor na vnorenie nadpisov. 

 

9.2 Úloha 

Pouţite viacúrovňové číslovanie nadpisov pre úlohu 9.1 a spravte obsah. 
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10 Hromadná korešpondencia 
 

10.1 Úloha 

Napíšte pomocou hromadnej korešpondencie pozvanie rodičov na rodičovské zdruţenie. Nachystajte si 

aj obálky pre tlač. 

 

10.2 Úloha 

Napíšte pomocou hromadnej korešpondencie pozvanie na stretnutie spoluţiakov po 20 rokoch. 

 

10.3 Úloha 

Vytvorte si na celú A4 svoje vlastné štítky - menovky. Vytlačte ich na farebný papier. 

 

10.4 Úloha 

Vytvorte  na celú A4 štítky z úlohy 2.6.  Vytlačte ich na farebný papier. 

 


