Zkouška z předmětu Základy práce s počítači



Otevřete si program Bach – modul numismatika a vyplňte údaje o dvou mincích, které jste obdrželi. Poté si otevřete modul botanika a vyplňte údaje o rostlině z herbáře, kterou jste dostali. Uložte všechna vložená data, programy minimalizujte.
Spusťte PowerPoint. Připravte následující prezentaci, která se bude jmenovat duhové vodopády. Název celého textu bude stejný – Duhové vodopády (písmo Garamond, velikost 40, na každé straně), podnázev Palfau, Štýrsko. Další list bude nadpis a text, opět nadpis Duhové vodopády, další text v odrážkách – nachází se v masivu Hochkar u vesnice Palfau; vodopády jsou na říčce Klamm; lemují téměř celý tok k soutoku s řekou Salza.
	Další strana opět s nadpisem Duhové vodopády – text – řeka Klamm pramení ve výši 900 m. n. m.; na řece se nachází 4 velké vodopády a několik malých přepadů.
Další strana s nadpisem Duhové vodopády – text – oblast turisticky zpřístupněna; otevřeno květen – říjen; vstupné – dospělí 3,50 Euro, děti 2 Euro.
Další strana bude nadepsána První vodopád a vložte fotografii, takto nazvanou z diskety a takto pokračujte, Druhý vodopád, Třetí vodopád, Čtvrtý vodopád. Nakonec nastavte automatickou výměnu obrázků při prezentaci po pěti vteřinách. Uložte, minimalizujte.
	Otevřete Excel, založte tabulku která bude mít pět sloupců a šest řádků, text bude zarovnán na střed, písmo Letter Gothic, velikost 10, ohraničení vnější i vnitřní, plocha bude světle zelená, k tomu zvolte patřičnou kontrastní barvu písma. Výška řádku bude 18, šířka sloupce 12. První buňka bude nadepsaná Sběratel/předmět, řádky nadepište Rudolf II., Cosimo de Medici, Isabella d‘Este, John Tradescant, Olaf Worm. Sloupce pak zkameněliny, obrazy, mince, tapiserie. Tabulku vyplňte tak, že uvedete zda daný sběratel měl ve své sbírce uvedenou skupinu předmětů. Opět uložte, soubor nazvěte sběratel, minimalizujte.
	Otevřete FoxPro, kde založte databázi muzkniha, v tom pak tabulku mojeknihy. Nadefinujte si následující položky: příjmení autora, jméno autora, název knihy, vydání, místo vydání, vydavatel, rok vydání, počet stran, ISBN a pak vyplňte údaje o knihách které jste dostali.
	Poté zavolejte examinátora ke kontrole.
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