Klávesnice
1. Kolik kláves má standardní klávesnice počítače (bez tlačítek pro Windows – tolerance 3 klávesy)? 101
2. Jmenuj klávesu určenou pro odeslání dat do počítače? Enter
3. Kterou klávesou se dostaneš na konec řádku? End
4. Jmenuj klávesu sloužící pro vyvolání nápovědy? F1
5. Pojmenuj největší oblast kláves na klávesnici, která obsahuje písmena i číslice? Alfanumerická
6. Kterou klávesou se lze snadno dostat na začátek řádku? Home
7. Mají číslice na numerické klávesnici stejný význam jako číslice umístěné nad písmeny? ANO
8. Kolik má klávesnice tzv. funkčních kláves (začínají písmeny F)? 12 (F1-F12)
9. Která klávesa obvykle slouží pro návrat do předchozího okna, předchozí nabídky? ESC
10. V pravé horní části klávesnice se nalézají 3 LED diody, které jsou svázány s konkrétními klávesami.
S jakými? Napište alespoň 2: Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock
11. Co je zapotřebí k napsání velkého písmena? Stisknout klávesu Shift
12. Jak se smaže písmeno vlevo od kurzoru? Backspace (klávesa se šipkou vlevo)
13. Jak se smaže písmeno vpravo od kurzoru? Delete
14. Čím se v nabídkách programů obvykle aktivuje tzv. hlavní menu (textová nabídka)? F10
15. Pokud potřebujeme trvale psát velkými písmeny, kterou klávesu je nutné před tím stisknout? Caps Lock
16. Která klávesa zajistí odskočení kurzoru doprava na předem připravenou pozici na řádku? Tab
17. Má pravý Shift na klávesnici jiný význam než levý Shift? NE
18. Jak se říká části klávesnice na její pravé straně, která obsahuje pouze číslice, matematické operátory
a klávesu Enter? Numerická klávesnice
19. Kterou klávesou se dostanete o jednu obrazovku dolů? Page Down
20. Kterou klávesou se dostanete o jednu obrazovku nahoru? Page Up
21. Které 2 klávesy se používají k tomu, aby vznikla tzv. klávesová kombinace? Vždy se používá jedno
písmeno (nebo funkční klávesa) CTRL nebo ALT
22. Která klávesová zkratka bývá nazývána jako tzv. teplý restart počítače? CTRL+ALT+DELETE
23. Které klávesy se používají pro pohyb kurzoru (nahoru, dolů, doleva, doprava)? Šipky
24. Popiš význam klávesy Num Lock? Aktivuje a deaktivuje numerickou klávesnici
25. Jaký typ zařízení je klávesnice? Čistě vstupní zařízení
26. Proč jsou na některých klávesách zobrazeny 2 znaky nad sebou?
Vrchní znak se napíše při současném stisku klávesy Shift, spodní znak při standardním psaní
27. Jmenuj klávesu sloužící v kalkulačce nebo např. Excelu jako znaménko „krát“? Hvězdička

