
ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. 

 nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín 

 
 
ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.                          BÚ: 1002942661/0100 
nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín       IČ: 262 15 829       
Spol. zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 37357    DIČ: CZ 262 15 829 
Tel.: 576 037 216, e-mail: sszl@orbiszlin.cz             www.orbiszlin.cz 
Datová schránka: 5du45t4 

 

 

MATURITNÍ OKRUHY – APLIKOVANÁ INFORMATIKA   
Obor: 66-41-L/01 Technické a informační služby – S4A 

školní rok 2021/2022 

 
 
 

1. Textový editor, orientace v aplikaci, nabídkové menu, panel nástrojů, pravítka, posuvníky, 

nastavení vlastního prostředí, klávesnice  

2. Pořízení textu, mezery, velká písmena, označení textu libovolného rozsahu (písmeno, slovo, 

řádek, odstavec). 

Příklad (předloha_2): text se zarážkami všech druhů s vložením symbolů „Medaile za 

hrdinství“. 

3. Získání a úprava textu z jiného zdroje (webu), pomocí schránky, vkládání obrázků, malování, 

záhlaví zápatí.  

Příklad (předloha_3): Z adres a zadaných odstavců stáhnout text a vytvořit dokument. 

http://www.hrad.cz/cz/ceska_republika/index.shtml 

http://www.hrad.cz/cz/stat_symboly/index.shtml  

4. Styly, význam stylů, hierarchie nadpisů, volby číslování  

Příklad (předloha_4): Prostý text opatřit stylováním a číslováním, vytvoření seznamu nebo 

obsahu.  

 

5. Formátování textu, typografická pravidla, vkládání a práce s textovými rámci. 

Příklad (předloha_5): Vytvořit titulní list Sonda Maturant 98 

6. Vkládání dalších objektů, hypertextový odkaz.  

Příklad (předloha_6): Tabulka Fiktivní protokol „Maturita nanečisto“  

7. Šablony, význam, použití, vytvoření, hromadná korespondence. 

Příklad (předloha_7): Dopis s využitím hromadné korespondence „senioři50.ods“  

8. Tabulkový procesor, orientace v aplikaci, oblasti použití (matematika, statistika, prezentace 

dat s grafy), pojmy: tabulka, řádek, sloupec, buňka, list, panel nástrojů, přednastavené 

seznamy.  

9. Adresy buněk, relativní, absolutní, editace buněk, vzorce, vyplňování. 

Příklad (předloha_9):“Celkový prospěch“  
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10. Editace buněk, měnění obsahu, přesouvání kopírování, formát buněk, rozměry. 

Příklad (předloha_10): „Volby do senátu“  

 

11. Základní funkce, zadávání funkcí, přehled funkcí, matematické, logické, statistické, textové, 

datum a čas. 

Příklad (předloha_11): „Obezita“  

12. Formátování vzhledu tabulky, obecný formát, měna, datum, procenta, desetinná místa, 

ohraničení, výplň. 

Příklad: „Rozvrh hodin“ - dle vlastního návrhu  

13. Tvorba a editace grafů, prvky grafu, osy, legenda, název grafu, vytvoření tabulky hodnot a 

grafu, změna formátu jednotlivých oblastí grafu  

Příklad (předloha_13): „Kondiciogram“  

14. Filtrování a řazení dat, záznam, pole, filtrování záznamů podle zadaných podmínek. 

Příklad (předloha_14): „Tvorba filtru a řazení dat“  

15.  Prezentační aplikace, možnosti využití aplikace, orientace v aplikaci, zásady prezentace, 

postup při vytvoření aplikace, snímek, přechod, pozadí, animace.  

Příklad: Vytvoření min. 6 snímků prezentace podle zásad prezentace.  

 

16. Prezentace s využitím animace objektů snímku – 2–3 snímky  

Příklad: Automatická prezentace snímků s vlastním časováním a přechody.  

17. Tvorba www stránky v HTML, význam html pro tvorbu www, struktura html souboru Příklad: 

Vytvořit html soubor s pozadím, nadpisem, textem a vloženým obrázkem.  

18. Syntaxe html, možnosti prezentace www na internetu, editory html,  

Příklad: vytvořit soubor html s pozadím a tabulkou.  

19. GIMP: Odstranění nežádoucích objektů z obrázku pomocí klonovacího nástroje (razítka), 

možnosti nástroje, uložení obrázku ve změněném rozměru, nastavení komprese formátu 

JPEG.   

Příklad: Pomocí klonovacího nástroje odstraňte žralokovi zuby, nebo z města odstraň věž. 

  

20. GIMP: Výběr objektu v obrázku pomocí inteligentních nůžek, úprava vybrané oblasti.   

Příklad: Odstranění červených očí.  
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21. GIMP: Výběr objektu pomocí rychlé masky, použití nástroje, invertace výběru, výběr oblastí 

pomocí barvy, použití nástroje.  

Příklad: Rybičky.jpg - částečné odbarvení: moře bude černobílé,  

              květina.jpg - částečné odbarvení: květ zůstane barevný 

 

22. GIMP: Vytvoření rámečku okolo obrázku s použitím vrstev, princip fungování vrstev, 

animované deformace GIF.  

Příklad: Animovat tlukot srdce a uložit ve formátu GIF.  

23. GIMP: Extrakce objektu z obrázku a jeho vložení do jiného obrázku pomocí plovoucí vrstvy, 

změna velikosti vrstvy, sloučení vrstev a uložení obrázku.  

Příklad: Kočička a motýl: extrakce motýla a jeho vložení do obrázku kočička.jpg.  

 

24. SketchUp: Popis prostředí, princip základních nástrojů v programu, popis os a jejich barevné 

rozlišení, komponenty.  

Příklad: Vymodeluj krychli, válec, jehlan.  

 

25. SketchUP: Popis prostředí a os, licence programu, využitelnost programu, propojení s   

Google Earth.   

Příklad: Nakresli (vymodeluj) dům se střechou a využij barvy.  
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