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soubor neotevřu a rozešlu svým známýmA

soubor uložím do počítače a teprve pak jej  otevřu B

soubor otevřu a rozešlu všem svým známým C

nikdy soubor neotvírámD

1. V případě obdržení e-mailu s přílohou od 
neznámé osoby

27265

Print serverA

Mail serverB

FTP serverC

Fax serverD

2. Server, který spravuj e poštovní služby na 
síti, se označuj e j ako

27255

slunceA

NovakPetr1976B

123456C

rze34//*KLD

3. Které z následujících hesel je nejbezpečnější?
27301

Jiný název pro InternetA

označení pro tiskárnyB

Lokální počítačová síť. Spojuje počítače, které se 
nacházejí v rámci jedné budovy.

C

označení pro instalaci hry do počítačeD

4. Co označuj e  slovo LAN?
27248

AmiProA

MS ExcelB

MS WordC

MalováníD

5. Ve která aplikaci naleznete soubory s 

příponou XLSX?

27289

jejich internetová adresa začíná https://A

jsou na nich pouze textyB

jdou zobrazit pouze v nejnovější verzi 
internetového prohlížeče

C

na nich nejsou žádné reklamyD

6. Zabezpečené internetové servery poznám 
mimo jiné podle toho, že

27299

nesmyslA

označení pro nový počítačB

software, který můžeme během zkušební doby 
bezplatně používat.

C

zdarma šiřitelný software, dá se zdarma používat a 
nemusí se registrovat

D

7. Co j e to freeware?
27228

Příkazem Soubor/Konec A

Příkazem Soubor/NovýB

Příkazem Úpravy/Konec C

Kliknutím na zavírací tlačítko (x) v pravém horním 
rohu okna programu Word 

D

8. Práci s programem Word lze ukončit
27232

Internetový prohlížeč Google ChromeA

Účetní a ekonomický systém PohodaB

MS Office Excel 2007C

MS Windows 8 D

9. Který z následuj ících programů nepatř í 
mezi aplikace?

27305

licenci programuA

reklamnímu proužku umístěnému na www stránce B

podpisu autora webovské stránkyC

mailu autoraD

10. Čemu se ř íká banner  na webovské stránce?
27241

podržíme klávesu levý Alt a zadáme na numerické 
klávesnici kód 64 

A

pomocí klávesové zkratky pravý Alt + VB

pomocí klávesové zkratky pravý Alt + AC

podržíme klávesu levý Alt a zadáme na numerické 
klávesnici kód 0132 

D

11. Znak @ (zavináč) napíšeme tak, že:
27239

rastrová grafika je závislá na rozlišení monitoru, 
vektorová ne

A

rastrový obrázek je barevný, vektorový jen 
černobílý

B

rastrový obrázek je tvořen body, vektorový 
křivkami

C

rastrový obrázek je tvořen křivkami, vektorový 
body

D

12. Jaký j e rozdíl mezi rastrovým a vektorovým 
obrázkem?

27262
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MS Office Excel 2007A

Účetní a ekonomický systém PohodaB

MS Windows 8 C

Internetový prohlížeč Google ChromeD

1. Který z následuj ících programů nepatř í 
mezi aplikace?

27305

Příkazem Soubor/NovýA

Kliknutím na zavírací tlačítko (x) v pravém horním 
rohu okna programu Word 

B

Příkazem Úpravy/Konec C

Příkazem Soubor/Konec D

2. Práci s programem Word lze ukončit
27232

Jiný název pro InternetA

Lokální počítačová síť. Spojuje počítače, které se 
nacházejí v rámci jedné budovy.

B

označení pro instalaci hry do počítačeC

označení pro tiskárnyD

3. Co označuj e  slovo LAN?
27248

slunceA

123456B

rze34//*KLC

NovakPetr1976D

4. Které z následujících hesel je nejbezpečnější?
27301

soubor otevřu a rozešlu všem svým známým A

nikdy soubor neotvírámB

soubor neotevřu a rozešlu svým známýmC

soubor uložím do počítače a teprve pak jej  otevřu D

5. V případě obdržení e-mailu s přílohou od 
neznámé osoby

27265

mailu autoraA

licenci programuB

reklamnímu proužku umístěnému na www stránce C

podpisu autora webovské stránkyD

6. Čemu se ř íká banner  na webovské stránce?
27241

na nich nejsou žádné reklamyA

jdou zobrazit pouze v nejnovější verzi 
internetového prohlížeče

B

jsou na nich pouze textyC

jejich internetová adresa začíná https://D

7. Zabezpečené internetové servery poznám 
mimo jiné podle toho, že

27299

AmiProA

MS ExcelB

MalováníC

MS WordD

8. Ve která aplikaci naleznete soubory s 

příponou XLSX?

27289

Print serverA

Fax serverB

Mail serverC

FTP serverD

9. Server, který spravuj e poštovní služby na 
síti, se označuj e j ako

27255

software, který můžeme během zkušební doby 
bezplatně používat.

A

označení pro nový počítačB

nesmyslC

zdarma šiřitelný software, dá se zdarma používat a 
nemusí se registrovat

D

10. Co j e to freeware?
27228

rastrová grafika je závislá na rozlišení monitoru, 
vektorová ne

A

rastrový obrázek je barevný, vektorový jen 
černobílý

B

rastrový obrázek je tvořen křivkami, vektorový 
body

C

rastrový obrázek je tvořen body, vektorový 
křivkami

D

11. Jaký j e rozdíl mezi rastrovým a vektorovým 
obrázkem?

27262

pomocí klávesové zkratky pravý Alt + AA

podržíme klávesu levý Alt a zadáme na numerické 
klávesnici kód 64 

B

podržíme klávesu levý Alt a zadáme na numerické 
klávesnici kód 0132 

C

pomocí klávesové zkratky pravý Alt + VD

12. Znak @ (zavináč) napíšeme tak, že:
27239
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