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Pracovní list

Speciální klávesy a jejich funkce
1. Přiřaď ke speciálním klávesám jejich správnou funkci.
V levé části tabulky jsou uvedeny speciální klávesy. V pravém sloupci jsou uvedeny
funkce speciálních kláves, jejichž pořadí však neodpovídá jednotlivým klávesám. Tvým
úkolem je přiřadit k jednotlivým speciálním klávesám jejich správnou funkci. Číslo
funkce vepiš do středního žlutě označeného sloupce. Při řešení úkolu ti napomůže
obrázek klávesnice.

Klávesa

ESC

č.

Funkce
1. Přepínání funkcí kláves při řízení
programu

PRINT SCREEN

2. V MS Windows: Otevření nabídky Start

SCROLL LOCK

3. Mazání znaku zpětným posunem
kurzoru

PAUSE/BREAK

4. Přepíná trvale na velká písmena

INSERT

5. Přepínání funkcí kláves při řízení
programu

HOME

6. Maže znak na pozici kurzoru

PAGE UP

7. Posouvá kurzor na konec řádku

DELETE

END

8. Potvrzení příkazu

9. Odvolání posledního příkazu

PAGE DOWN

10. Posouvá kurzor na začátek řádku

ENTER

11. Přepíná mezi režimem vkládání a
přepis

BACKSPACE

KURZOROVÉ ŠIPKY

12. Posun kurzoru po obrazovce

13. Posunutí textu o jednu obrazovku dolů

SHIFT

14. Posunutí textu o jednu obrazovku
nahoru

CTRL

15. Zastavení provádění programu

ALT

16. Vložení momentálního obsahu
obrazovky do schránky

CAPS LOCK

17. Řídí „rolování“ obrazovky nahoru a
dolů

TABULÁTOR

18. Přepínání velkých a malých písmen

WINDOWS

19. Přeskakování kurzoru do předem
nadefinovaných pozic

Obrázek 1: klávesnice

Správné řešení:
Klávesa

Funkce

Esc

Odvolání posledního příkazu

Print Screen

Vložení momentálního obsahu obrazovky do schránky

Scroll Lock

Řídí „rolování“ obrazovky nahoru a dolů

Pause/Break

Zastavení provádění programu

Insert

Přepíná mezi režimem vkládání a přepis

Home

Posouvá kurzor na začátek řádku

Page Up

Posunutí textu o jednu obrazovku nahoru

Delete

Maže znak na pozici kurzoru

End

Posouvá kurzor na konec řádku

Page Down

Posunutí textu o jednu obrazovku dolů

Enter

Potvrzení příkazu

Backspace

Mazání znaku zpětným posunem kurzoru

Kurzorové šipky Posun kurzoru po obrazovce
Shift

Přepínání velkých a malých písmen

Ctrl

Přepínání funkcí kláves při řízení programu

Alt

Přepínání funkcí kláves při řízení programu

Caps Lock

Přepíná trvale na velká písmena

Tabulátor

Přeskakování kurzoru do předem nadefinovaných pozic

Windows

V MS Windows: Otevření nabídky Start

Application

V MS Windows: Otevření místní nabídky

Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/
Obrázek 1: http://findicons.com/

