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Identifikátor materiálu EU: ICT-1- 46  

Anotace 
Žák se seznámí s použitím a rozdělením klávesnice. Podle návodu 
vybarví a popíše – pojmenuje jednotlivé části a provede porovnání se 
skutečností. 

Autor Mgr. Zdeněk Chvojka 

Jazyk Čeština 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 

Vzdělávací obor Informační a komunikační technologie 

ICT = 
Předmět/téma 

 
Informatika/Základy obsluhy počítače, textový editor 
 

Očekávaný výstup Žák používá jednotlivé části klávesnice. 

Speciální vzdělávací 
potřeby 

Zdravotní postižení – LMP 

Klíčová slova 
Klávesnice, klávesy psací, příkazové, funkční, navigační, číselné, 
kontrolky 

Druh učebního 
materiálu 

Pracovní list 

Druh interaktivity Kombinace 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ 
vzdělávání 

základní vzdělávání – 1. stupeň 

Typická věková 
skupina 

10 - 12 let /4. a  5. ročník 

Období tvorby DUM 9/2012 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLÁVESNICE 
 

Klávesnice má velmi široké použití. Slouží k: 
 

 zadávání dat a příkazů 

 ovládání počítače 
 psaní textu 

 psaní a zadávání číselných dat 

 pohybu na internetové síti 
 ovládání dalších komponentu připojených k PC 

 atd. 
 

 
Na první pohled je klávesnice rozlehlá a obsahuje celou řadu 
„záhadných“ kláves.  
 
Poznávat je budeme postupně. 
 
Klávesnici si můžeme rozdělit do několika částí: 
 

 psací /alfanumerické/ klávesy  
 příkazové klávesy 

 funkční klávesy 

 navigační klávesy 
 číselné /numerické/ klávesy 

 kontrolky 



 

 
 
 

Klávesnici si barevně rozdělíme: 
 

NÁZEV  K ČEMU JE POUŽÍVÁME DŮLEŽITÉ 

Psací klávesy 
/alfanumerické/.  

 Písmena, číslice, interpunkční znaménka, symboly,… jako psací stroj. D 

Příkazové klávesy.  
Používáme samostatně nebo v kombinaci s jinými klávesami /Ctrl, Alt, Alt 
Gr, Esc, Delete/ D 

Funkční klávesy.  Provádění určitých úloh /F1, F2 až F12/.  

Navigační klávesy.  
Pohyb v dokumentech na webových stránkách, úprava textu /Enter, 
Backspace, šipky/. D 

Číselné klávesy 
/numerické/. 

 Rychlé zadávání čísel,…jako kalkulačka. D 

Kontrolky.  
Informují o funkčnosti části klávesnice /Num Lock – číslice, Caps Lock – 
velká písmena/. D 

 
 

Práce mne bavila.  Práce mne moc nebavila.  Práce mne nebavila.  



 

 

 

 

 

 

Vybarvi a popiš názvy jednotlivých části klávesnice podle uvedené tabulky.
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Zdroje: 
Uveřejněné odkazy [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: 
 

 Klávesnice: < http://www.clker.com/cliparts/0/a/8/f/11954234851685248718glibersat_Plopitech_keyboard.svg.med.png> 
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