
Tézy na komisionálne skúšky pre  - 5. ročník 

Informácie, informatika 

Operačný systém, hardware, software 

Periférne zariadenia 

Grafická informácia 

Digitálne fotografie 

Tvorba obrazu 

Animácia 

Internetový prehliadač a siete 

Internetový vyhľadávač 

Elektronická pošta (offline komunikácia), netiketa 

Informačné systémy 

Bezpečnosť na internete a PC 

Vlastníctvo a používanie internetových zdrojov 

Slová a vety 

Odseky a formátovanie 

Špeciálne a skryté znaky 

Obrázky a text 

Text a obrázky z internetu 

Programovací jazyk, postup riešenia 

Príkazy v priamom režime 

Elementárne príkazy 

Vlastné programy 

Počítač a moderná škola 

 

Tézy na komisionálne skúšky pre  - 6. ročník 
 Autorské práva, malware 

Kódovanie informácií bit, bajt, typy informácii 

Získavanie a ukladanie informácii, pamäťové zariadenia 

Počítačová sieť a súbory 

Emailové správy s prílohami 

Online služby 

Digitálna fotografia 

Úprava digitálnej fotografie 

Prezentácie- typ, spôsob, programy 

Štruktúry 

Práca s prezentáciou 

Edukačné programy a stránky 

Tabuľka  

Grafické prvky (SmartArt) - štruktúry 

Vzhľad a animovanie v prezentácii 

Vektorová animácia v prostredí Powerpointu 

Tvorba vlastnej prezentácie 

Edukačné programy a stránky 



Programovací jazyk, postup riešenia 

Elementárne príkazy 

Cykly 

Vlastné programy 

Edukačné programy a stránky 

 

Tézy na komisionálne skúšky pre  - 7. ročník  

Dvojková sústava, Bit a bajt 

Word – vzorce a symboly 

Word – projekt Matematika 

Excel – bunky 

Excel – práca s bunkou, s listom, základné výpočty 

Excel – triedenie, číslovanie 

Zdieľanie dokumentov 

Vyhľadávanie v dokumente 

Formáty súborov 

Pamäťové médiá 

Periférne zariadenia 

Zálohovanie údajov 

Princíp fungovania internetu, IP počítača 

OpenOffice calc – práca s bunkou, s listom, základné výpočty 

OpenOffice calc – projekt 

Vírusy 

Informácie 

Scratch – animované tvary a procesy 

Scratch – príkazy s premennými 

Scratch – pohyby a preteky 

Interaktívna komunikácia 

 

Tézy na komisionálne skúšky pre  - 8. ročník  

Licencie programov 

Word – úprava dokumentu 

Word – hromadná korešpondencia 

Excel – základné funkcie 

Excel – filter, obrázky 

Excel – grafy 

Excel – prepojenie dvoch tabuliek, súborov 

Powerpoint – jednoduchá prezentácia 

Powerpoint – prechod snímkou, animácia 

Powerpoint – úprava prezentácie, úprava grafiky 

Powerpoint – práca s textom 

Powerpoint – kreslenie, animácie 

Painter Mobile, Adobe PhotoshopTouch 

OpenOffice Impres - Uvod 



OpenOffice Impres – jednoduchá prezentácia 

Klávesové skratky 

Google Translator, Maps, Earth 

 

Tézy na komisionálne skúšky pre  - 9. ročník  

Legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu 

Powerpoint – opakujeme, čo už vieme 

Powerpoint – vlastná prezentácia s komentárom 

android Office – základné vlastnosti 

android Office – vlastná prezentácia s komentárom 

Open Office Drawing (OOD) – úvod 

OOD – obrázky, symboly, tvary 

OOD – farby, strany, efekty 

OOD – projekt Pozvánka 

Úprava fotografie 

Koláž 

Úprava fotografií 

Fotoalbumy 

Zvuk 

Video 

Jednoduché www stránky 

Www stránka – zásady tvorby. 

Osobná www stránka 

Word – opakovanie 

Excel – opakovanie 

Excel – podmienené formátovanie bunky 

Excel – zamknutie bunky, tabuľky. Priečky. 

Edukačné stránky 

Archivácia dát, komprimovanie 

 

 

 

 


