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SOFTWARE - TEST
Třída: 9.

Jméno a příjmení:

Datum:

1. Definuj software (max 1 bod):__________________________________________________
2. Systémové programy slouží ke (max 1 bod):
a. správě dat
b. správě systému
c. k restartování operačního systému
3. V uvedeném seznamu podtrhni systémové programy rovnou čarou a aplikační programy
vlnovkou (max 3 body):
Antivirový program, grafický editor, textový editor, operační systém, programovací jazyk,
komprimační program, tabulkový editor
4. Uveď příklad – např. antivirový program - AVG. (max 3 body)
Antivirový program:
Operační systém:
Grafický editor:
Textový editor:
Tabulkový editor:
Komunikační program:
5. Vysvětli pojmy (max 2 body):
a. Freeware:_________________________________________________________________
b. Shareware:________________________________________________________________

c. Demo:____________________________________________________________________
d. Operační systém:____________________________________________________________

6. Uveď obvyklé přípony (max 2 body):
a. textový soubor:
b. grafický soubor:
c. video:
d. zvuk:
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7. Vysvětli tyto pojmy (max 3 body):
a. Soubor:
b. Složka:
c. Stromová struktura:
8. Který název souboru je správný (max 1 bod):
a. Text.doc
b. Text1_?,txt
c. Poklad21_olymp. Bmp
d. Text*1.html

9. Co je to bootování? (max 1 bod)
a) zavádění operačního systému
b) restartování operačního systému
c) instalace operačního systému

10. Co je to restartování počítače a jak je provedeš (max 1 bod):
___________________________________________________________________________________
11. V následujících úkolech pracuj s touto stromovou strukturou a odpovídej podle ní na otázky:
(max 3 body)

Je složka Hotovo prázdná?
Je složka Pracovní nadřazená složce 01?
Kolik souborů obsahuje složka Zprávy?
Pokud smažu složku 01, smaže se i soubor Zpráva.rtf?
Napiš úplnou cestu k souboru deti.txt
___________________________________________
Maximální počet bodů: 21 bodů
Celkem získáno bodů:
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SOFTWARE – TEST - ŘEŠENÍ
Třída: 9.

Jméno a příjmení:

Datum:

1. Definuj software (max 1 bod):____programové vybavení počítače____________________
2. Systémové programy slouží ke (max 1 bod):
a. správě dat
b. správě systému
c. k restartování operačního systému
3. V uvedeném seznamu podtrhni systémové programy rovnou čarou a aplikační programy
vlnovkou (max 3 body):
Antivirový program, grafický editor, textový editor, operační systém, programovací jazyk,
komprimační program, tabulkový editor
4. Uveď příklad – např. antivirový program - AVG. (max 3 body)
Antivirový program: AVG, AVAST, NOD32…
Operační systém: WINDOWS, LINUX
Grafický editor: Malování, ZonerCallisto, Gimp….
Textový editor: WordPad, MS Word, OpenOffice Writer
Tabulkový editor: MS Excel
Komunikační program: Skype, ICQ
5. Vysvětli pojmy (max 2 body):
a. Freeware: program zdarma bez omezení
b. Shareware: program zdarma k vyzkoušení, nějaké omezení
c. Demo: zdarma – funkční jen část programu
d. Operační systém: základní programové vybavení počítače, propojuje HW a SW, musí být na
každém počítači, bývá uložen na HD nebo na systémovém disku. Např. Windows XP
6. Uveď obvyklé přípony (max 2 body):
a. textový soubor: txt, doc, docx
b. grafický soubor: jpg, bmp
c. video: mp4
d. zvuk: avi, wav
7. Vysvětli tyto pojmy (max 3 body):
a. Soubor: data uložená v počítači, jméno souboru = název.přípona např. dopis.txt
b. Složka: pomocný šuplík, do kterého vkládáme soubory, které k sobě logicky patří
c. Stromová struktura: složky vytváří stromovou strukturu – kořenová složka např. c:, pod ní
jsou vytvářeny další složky a podsložky
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8. Který název souboru je správný (max 1 bod):
9. Co je to bootování? (max 1 bod)
a. Text.doc
a) zavádění operačního systému
b. Text1_?,txt
b) restartování operačního systému
c. Poklad21_olymp. Bmp
c) instalace operačního systému
d. Text*1.html
10. Co je to restartování počítače a jak je provedeš (max 1 bod): znovuzavedení operačního
systému – např. po jeho zatuhnutí. Provedu je klávesami CTRL+ALT+DEL nebo pomocí tlačítka
Reset na skříni počítače.

11. V následujících úkolech pracuj s touto stromovou strukturou a odpovídej podle ní na otázky:
(max 3 body)

Je složka Hotovo prázdná? NE
Je složka Pracovní nadřazená složce 01? ANO
Kolik souborů obsahuje složka Zprávy? 2
Pokud smažu složku 01, smaže se i soubor Zpráva.rtf?ANO
Napiš úplnou cestu k souboru deti.txt C:\Cvičení\Řešení\Úkoly\Hotovo\deti.txt
___________________________________________
Maximální počet bodů: 21 bodů
Celkem získáno bodů:
Hodnocení: 21 – 17 = 1, 16 – 13 = 2, 12 - 9 = 3, 8 – 5 = 4, 1- 0 = 5
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PRAKTICKÝ TEST SW
1. Vytvoř na disku C:\ ve složce Dokumenty\9.třída tuto stromovou strukturu složek: (Místo Lenka
bude Tvé jméno)

2. V aplikaci Word vytvoř soubor Dopis a ulož jej do svojí složky Word.
3. V aplikaci Průzkumník proveď toto:
a. Zkopíruj složku Referáty do složky Český jazyk
b. Přesuň do složky Referáty soubor Dopis
c. Smaž složku Programování
4. Nastav na ploše Windows tapetu Windows XP.
5. Nastav spořič: Hvězdokupa – rychlost letu
střední, počet hvězd 45
6. Vytvoř na ploše zástupce ke složce C:\Dokumenty
6. Na ploše sestav ikony dle zadání na tabuli.
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