VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL – III/2

Vy_32_inovace_003_Pl5,9

Vzdělávací oblast:

Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obor (okruh):

Základy práce s počítačem

Vyučovací předmět:

Informatika

Téma:

Hardware - testy

Očekávaný výstup:

Testování znalostí učiva hardware a základních pojmů

Klíčová slova:

vstupní zařízení, výstupní zařízení, program

Ročník:

5. 9.

Datum vytvoření:

srpen 2014

Autor:

Mgr. Lenka Palátová

Anotace:

List je určen k testování znalostí učiva o hardware
Je určen pro samostatnou práci žáků.

Prohlášení autora materiálu:
Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval/a všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná
práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Nesu veškerou právní
odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji, že jsem výše uvedený vzdělávací materiál ověřil/a ve výuce a provedl/a o
tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas k tomu, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst.
1 zákona č. 121/2000 Sb.), tj. k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.
Podpis autora:

HW - TEST
Třída: 5. ročník

Jméno a příjmení:

Datum:

1. Informatika je věda, která se zabývá: (max. 1 bod)
a. získáváním a zpracováním informací na počítačích
b. pozorováním a popisem přírody
c. matematickými výpočty na počítačích
2. Spoj pojmy, které k sobě patří: (max. 5 bodů)
Informace
stroj na zpracování informací
Počítač
člověk, který sestavuje nové programy pomocí programovacích jazyků
Program
člověk, který užívá programy, nevytváří programy nové
Programátor
sdělení, zpráva o určitém obsahu
Uživatel
návod, podle kterého počítač zpracovává informace
3. Vysvětli zkratky (spoj, co k sobě patří): (max. 4 body)
HW
software
programové vybavení počítače (programy)
SW
hardware
technické vybavení počítače (součástky)
4. Popiš části základní počítačové sestavy podle obrázku: (max. 4 body)

5. Podtrhni: vstupní zařízení počítače červeně, výstupní zařízení modře, komunikační zařízení
zeleně. (max. 3 body)
klávesnice, monitor, reproduktory, myš, scanner, tiskárna, joystick, cd/dvd mechanika
6. Popiš, jak provedeš myší A K ČEMU SLOUŽÍ: (max. 4 body)
a. KLIK:_________________________________________________________
b. DVOJKLIK:____________________________________________________
c. TAŽENÍ:_______________________________________________________
d. PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI:_________________________________________
Maximální počet bodů: 20 bodů
Celkem získáno bodů:
Hodnocení: 20 – 17 = 1, 16 – 13 = 2, 12 -9 = 3, 8 – 5 = 4, 1- 0 = 5

HW - TEST
Třída: 9. ročník

Jméno a příjmení:

Datum:

1. Informatika je věda, která se zabývá: (max. 1 bod)
a. získáváním a zpracováním informací na počítačích
b. pozorováním a popisem přírody
c. matematickými výpočty na počítačích
2. Spoj pojmy, které k sobě patří: (max. 2 body)
Informace
stroj na zpracování informací
Počítač
člověk, který sestavuje nové programy pomocí programovacích jazyků
Program
člověk, který užívá programy, nevytváří programy nové
Programátor
sdělení, zpráva o určitém obsahu
Uživatel
návod, podle kterého počítač zpracovává informace
3. Vysvětli zkratky (spoj, co k sobě patří): (max. 2 body)
HW
software
programové vybavení počítače (programy)
SW
hardware
technické vybavení počítače (součástky)
4. Základní počítačová sestava se skládá z těchto částí (max. 1 bod) :
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Podtrhni: vstupní zařízení počítače červeně, výstupní zařízení modře, komunikační zařízení zeleně
(max. 2 body)
klávesnice, monitor, reproduktory, myš, scanner, tiskárna, joystick, cd/dvd mechanika
6. Popiš, jak provedeš myší A K ČEMU SLOUŽÍ (max. 2 body)
a. KLIK:_________________________________________________________
b. DVOJKLIK:____________________________________________________
c. TAŽENÍ:_______________________________________________________
d. PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI:_________________________________________
7. Z jakých částí se skládá klávesnice: (max. 1 bod)
______________________________________________________________ ______________________
8. Která klávesa: (max. 2 body)
je určena pro odeslání dat do počítače:
slouží pro vyvolání nápovědy:
nás přesune na konec řádku:
slouží k psaní horních znaků kláves:
která klávesová zkratka bývá použita pro restart počítače:

9. Stručně popiš, k čemu slouží: (max. 4 body)
a. Zdroj napájení:___________________________________________________________

b. procesor: ________________________________________________________

c. paměť RAM: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
d. základní deska: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________
10. Do obdélníčků dopiš název součástky (max. 4 bodů)

HW - TEST
11. Označ číslem 1 až 6 vzestupně jednotlivá média od těch s minimální kapacitou až po ty
s maximální kapacitou (max. 3 bodů)
3,5 " disketa, harddisk 200 GB, DVD disk, CD disk, Blu-ray disk, USB disk 2GB
12. Doplň k médiím jejich maximální kapacitu: (max. 3 bodů)
3,5 " disketa………………………………
DVD disk (jednovrstvý, jednostranný)…………… CD disk ……………….
Jaký je rozdíl mezi CD-R a CD-RW?
13. K obrázku připiš typ portů a co k nim můžeme připojit. (max 6 bodů)

Maximální počet bodů: 23 bodů

Celkem získáno bodů:

HW – TEST – ŘEŠENÍ
Třída: 5. ročník

Jméno a příjmení:

Datum:

1. Informatika je věda, která se zabývá: (max. 1 bod)
a) získáváním a zpracováním informací na počítačích
b) pozorováním a popisem přírody
c) matematickými výpočty na počítačích
2. Spoj pojmy, které k sobě patří: (max. 5 bodů)
Informace
stroj na zpracování informací
Počítač
člověk, který sestavuje nové programy pomocí programovacích jazyků
člověk, který užívá programy, nevytváří programy nové
Program
Programátor
sdělení, zpráva o určitém obsahu
Uživatel
návod, podle kterého počítač zpracovává informace
3. Vysvětli zkratky (spoj, co k sobě patří): (max. 4 body)
HW
software
programové vybavení počítače (programy)
SW
hardware
technické vybavení počítače (součástky)
4. Popiš části základní počítačové sestavy podle obrázku: (max. 4 body)

monitor
skříň počítače

klávesnice

myš

5. Podtrhni: vstupní zařízení počítače červeně, výstupní zařízení modře, komunikační zařízení zeleně.
(max. 3 body)
klávesnice, monitor, reproduktory, myš, scanner, tiskárna, joystick, cd/dvd mechanika
6. Popiš, jak provedeš myší A K ČEMU SLOUŽÍ: (max. 4 body)
a) KLIK: 1x stisknu levé tlačítko myši ( k označení souborů, složek…)
b) DVOJKLIK: 2x stisknu levé tlačítko myši (otevření souborů, složek…)
c) TAŽENÍ:__1x stisknu a držím stisknuté levé tlačítko myší a pousouvám myší po podložce
(přetažení souborů, označení více souborů)
d) PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI: místní nápovědná nabídka
Maximální počet bodů: 20 bodů
Celkem získáno bodů:
Hodnocení: 20 – 17 = 1, 16 – 13 = 2, 12 -9 = 3, 8 – 5 = 4, 1- 0 = 5

HW - TEST
Třída: 9. ročník

Jméno a příjmení:

Datum:

1. Informatika je věda, která se zabývá: (max. 1 bod)
a. získáváním a zpracováním informací na počítačích
b. pozorováním a popisem přírody
c. matematickými výpočty na počítačích
2. Spoj pojmy, které k sobě patří: (max. 2 body)
Informace
stroj na zpracování informací
Počítač
člověk, který sestavuje nové programy pomocí programovacích jazyků
Program
člověk, který užívá programy, nevytváří programy nové
sdělení, zpráva o určitém obsahu
Programátor
Uživatel
návod, podle kterého počítač zpracovává informace
3. Vysvětli zkratky (spoj, co k sobě patří): (max. 2 body)
HW
SW

software
hardware

programové vybavení počítače (programy)
technické vybavení počítače (součástky)

4. Základní počítačová sestava se skládá z těchto částí (max. 1 bod) :
______monitor, klávesnice, myš, skříň počítače____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Podtrhni: vstupní zařízení počítače červeně, výstupní zařízení modře, komunikační zařízení zeleně
(max. 2 body)
klávesnice, monitor, reproduktory, myš, scanner, tiskárna, joystick, cd/dvd mechanika
6. Popiš, jak provedeš myší A K ČEMU SLOUŽÍ (max. 2 body)
KLIK: 1x stisknu levé tlačítko myši (označení souborů, složek…)
DVOJKLIK: 2x stisknu levé tlačítko myši (otevření souborů, složek….)
TAŽENÍ: 1x stisknu a držím stisknuté levé tlačítko myši a táhnu po podložce (označení více
souborů, přetažení objektů…)
PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI: místní nápověda
7. Z jakých částí se skládá klávesnice: (max. 1 bod)
alfanumerická, numerická, funkční klávesy, řídící klávesy
8. Která klávesa: (max. 2 body)
je určena pro odeslání dat do počítače: Enter
slouží pro vyvolání nápovědy: F1
nás přesune na konec řádku: END
slouží k psaní horních znaků kláves: Shift
která klávesová zkratka bývá použita pro restart počítače: CTRL + ALT + DELETE

9. Stručně popiš, k čemu slouží: (max. 4 body)
Zdroj napájení. převod energie pro součástky
procesor: provádí operace a výpočty
paměť RAM: jsou zde uloženy data se kterými procesor pracuje, po vypnutí el. Energie se
její obsah vymaže, proto data ukládáme na harddisk
základní deska: páteř počítače, jsou na ni napojeny další součástky

____________________________________________________________________________
10. Do obdélníčků dopiš název součástky (max. 8 bodů)

11. Označ číslem 1 až 6 vzestupně jednotlivá média od těch s minimální kapacitou až po ty
s maximální kapacitou
1
5
2
4
3
3,5 " disketa, harddisk 400 GB, DVD disk, CD disk, Blu-ray disk, USB disk 2GB
12. Doplň k médiím jejich maximální kapacitu:
3,5 " disketa…………1,44 MB……………………
DVD disk (jednovrstvý, jednostranný)……4, 7 GB………
CD disk ……700 MB………….
Jaký je rozdíl mezi CD-R a CD-RW? R – jen jednou zapíši, RW – mohu zapisovat a mazat
opakovatelně

13. K obrázku připiš typ portů a co k nim můžeme připojit.

Klávesnice

myš

USB

síť

tiskárna nebo scanner

monitor

reproduktory
sluchátka

mikrofon

Maximální počet bodů: 23 bodů
Celkem získáno bodů:
Hodnocení: 23 – 19 = 1, 18 – 14 = 2, 13 - 9 = 3, 8 – 5 = 4, 1- 0 = 5

Game port – např. joystick
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