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Klávesnice 
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Téma: 
 

Základní pojmy – vybavení počítače 
 
 
Stručná anotace: 
 
Prezentace je určena jako obrazová a textová podpora k výuce učiva – Základní 
pojmy – vybavení počítače. Prezentace ukazuje základní rozdělení kláves na 
klávesnici, popis funkcí jednotlivých kláves a možnosti kombinací kláves. 





Klávesy na klávesnici lze rozdělit do těchto skupin:: 
 
 
 základní alfanumerické klávesy  
 26 písmen, mezerník, klávesy s interpunkcí a číslicemi  

 klávesy numerické klávesnice  
 klávesy s číslicemi, desetinná tečka,  4 aritmetické operace, Enter, Num Lock 

 funkční klávesy  
 F1 – F12, řídí funkce podle daného programu 

 příkazové klávesy  
 navigační klávesy 



alfanumerická klávesnice 

numerická klávesnice 

navigační klávesy 

kontrolky 

příkazové klávesy 

funkční klávesy 



Klávesa   Funkce  
 

 
Enter   potvrzení příkazu  
Shift    přepínání velkých a malých písmen  
Caps Lock   přepíná trvale na velká písmena  
Backspace   maže znak vlevo od kurzoru  
Delete   maže znak vpravo od kurzoru  
 
Home   posouvá kurzor na začátek řádku  
End    posouvá kurzor na konec řádku  
Page Up   posunutí textu o jednu obrazovku nahoru  
Page Down   posunutí textu o jednu obrazovku dolů 
 
Kurzorové šipky  posun kurzoru po obrazovce  
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Enter
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1vesa_Shift
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1vesa_Shift
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1vesa_Shift
http://cs.wikipedia.org/wiki/Backspace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1vesa_Delete
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1vesa_Home
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1vesa_End
http://cs.wikipedia.org/wiki/Page_Up
http://cs.wikipedia.org/wiki/Page_Up
http://cs.wikipedia.org/wiki/Page_Up
http://cs.wikipedia.org/wiki/Page_Down
http://cs.wikipedia.org/wiki/Page_Down
http://cs.wikipedia.org/wiki/Page_Down
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kurzorov%C3%A1_%C5%A1ipka


 
Tabulátor  přeskakování kurzoru do předem nadefinovaných pozic  
Ctrl   přepínání funkcí kláves při řízení programu  
Alt   přepínání funkcí kláves při řízení programu  
 
Esc   odvolání posledního příkazu  
Print Screen  vložení momentálního obsahu obrazovky do schránky  
Insert   přepíná mezi režimem vkládání a přepis  
Scroll Lock  řídí „rolování“ obrazovky nahoru a dolů  
Pause/Break  zastavení provádění programu  
 
Windows  v MS Windows: Otevření nabídky Start  
Application  v MS Windows: Otevření místní nabídky 
 
F1    vyvolá nápovědu spuštěného programu  
F2    používá se k přejmenování označeného objektu   
F5   aktualizace okna 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tabul%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tabul%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1vesa_Ctrl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1vesa_Alt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1vesa_Esc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Print_Screen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Print_Screen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Print_Screen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1vesa_Insert
http://cs.wikipedia.org/wiki/Scroll_Lock
http://cs.wikipedia.org/wiki/Scroll_Lock
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1vesa_Break
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1vesa_Break
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1vesa_Windows
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kl%C3%A1vesa_Application&action=edit&redlink=1


Kombinace kláves 
 
Ctrl + A  vybrat vše 
Ctrl + C  kopírovat 
Ctrl + V  vložit 
Ctrl + X  vyjmout 
Ctrl + Z  zpět 
 
Ctrl + Alt + Del teplý restart počítače 
 
Ctrl + Esc  nabídka Start 
Alt + Tab  přepínání oken 
Alt + F4  ukončení programu 
 
 
 



když chci napsat   musím stisknout 
 
 a    A 

 A    Shift + A 

 č    č 

 Č    Shift   + ˇ + C  

  
 !    Shift + ! 

 „    Shift + „  
 (    Shift + ( 

 =    = 

 


