
Zadanie č.1 

MS Word 
 

Vytvorte   v programe MS Word viac ako 10 stranový dokument na zadanú tému nasledovne: 

1. Použite a nadefinujte vlastné štýly dokumentu (normálny text, nadpis1,podnadpis 2, 

podnadpis 3) fonty a veľkosti ľubovoľné. Použite v dokumente viacúrovňové číslovanie 

kapitol podľa vlastného výberu. 

2. Text bude napísaný písmom Times New Roman veľkosť  12. 

Riadkovanie dokumentu nastavte v štýle na  1,5. 

Text skopírovaný z internetu bude naformátovaný, ako celý dokument!!! 

3. V hlavičke dokumentu bude meno, trieda a téma. 

4. V päte dokumentu bude č. strany. 

5. V poznámke pod čiarou uvediete zdroj. 

6. Do témy povkladáte obrázky sformátujete a vložíte popis obrázka. 

7. Vygenerujete obsah na začiatok a zoznam obrázkov na koniec. 

8. Skontrolujte pravopis. 

Zadanie má obsahovať: 

 Zadanie (vložiť do práce, inak -2b) neupravovať!!!! Body Hodnotenie 

1. Teoretický rozbor 
- Stručná charakteristika programu MS Word   

3  

2. Téma č.1 podstata problematiky, úprava 5  

3. Témač.2  podstata problematiky, úprava 5  

4. Elektro téma so vzorcami - podstata problematiky, úprava (1.strana 
z učebnice ELE) 

5  

5. Pracovný postup 
- má obsahovať stručný popis vykonaných operácií v použitých 

programoch(použite PrintScreen)(AKO som vypracoval!!!) 

15  

6. Technické(HW) a programové vybavenie (SW) 3  

7. Zhodnotenie (minimum - jedna veta ) 3  

8. Spolu 39  

 Spracovanie vo Worde: 
1. Štýly nadpisov – viacúrovňové číslovanie kapitol 
2. Dodržanie formátovania kopírovaného textu, riadkovanie 

dokumentu 1,5 
3.  V hlavičke dokumentu použiť: meno, trieda, téma  
4.  V päte dokumentu udávať a číslo strany  
5. poznámky pod čiarou  - zdroje 
6. Na konci zoznam obrázkov s popismi 
7. Na začiatku vygenerovať obsah (používať štýly nadpisov)  
8. Kontrola pravopisu 
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 Spolu 65  

 



Ando: 1. Počítačové vírusy 2. Antivírové programy 

Častven: 1.Softvér 2.Operačný systém, charakteristika druhy OS porovnať 

Čech: 1.Vstupné zariadenia PC 2. Výstupné zariadenia 

Lašák: 1. Počítačové siete 1. Delenie počítač. sietí a charakteristika 

Levarski: 1. Internet a 2. služby internetu  

Mikláš: 1. PC 2.Hardvér 

Triaška:1. OP Windows popis zákl. vlastností 2.práca s myšou a práca s klávesnicou. 

Urban: 1. DNS, 2.FTP 

Hriešik: 1.Popis programu prehliadača na príklade. 2. Email 

 


