
Informatika a Základy administrativy pro 8. třídu 

Učivo od 11. 5. do 22. 5. 2020 

Informatika 

Úloha v programu MS Excel – zadání naleznete v matematice – základy statistiky 

Vyřešte úlohu – str. 69 cv. 7  
- Zpracujte formou tabulky v Excelu  

- Urči modus, medián a aritmetický průměr počtů žáků ve třídě.  

- Soubor pojmenujte I8_statistika10_prijmeni  
 

Základy administrativy 

- Program Učitel psaní – cvičení 5/ Lekce 2 (x, pomlčka), Lekce 3 (y, capslock) 

- Zůstává jako v minulém týdnu poslat tabulku a printscreen s výsledkem 

těchto cvičení emailem 

- Pokud máte problém s instalací programu Učitel psaní, využijte procvičování 

online na webové stránce  

https://cesky-jazyk.okhelp.cz/psani-na-stroji/index.php 

- Lekce 24 (c – levý prostředníček) + opakování předešlých cvičeni - pozor na 

správný prstoklad (prosím poslat zprávu o Vašem postupu, případně 
PrintScreen) 

 

 

  

 

  

https://cesky-jazyk.okhelp.cz/psani-na-stroji/index.php
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fallten.cz%2Fklientska-sekce%2F2-lekce-online-kurzu-psani-vsemi-deseti-prsty%2F&psig=AOvVaw0qoVYXZJE-zTQ8ZVfS2pm5&ust=1585671482394000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCf393MwugCFQAAAAAdAAAAABAK


Učivo od 27. do 8. 5. 2020 

Informatika 

Úloha v programu MS Excel – zadání naleznete v matematice – základy statistiky  

 

67/1 a 67/5 

- Vytvořte tabulku (nezapomeňte na nadpis tabulky) 

- Určete modus (funkce MAX) 

- Vytvořte kruhový a sloupcový graf (nezapomeňte na nadpis grafu) 
- Pojmenuj soubory: I8_statistika8_prijmeni a I8_statistika9_prijmeni 

Základy administrativy 

- Program Učitel psaní – cvičení 5/ procvičování 1 a 2, lekce 1 – c (levý 

prostředníček) 

- Zůstává jako v minulém týdnu poslat tabulku a printscreen s výsledkem 

těchto cvičení emailem 

- Pokud máte problém s instalací programu Učitel psaní, využijte procvičování 

online na webové stránce  

https://cesky-jazyk.okhelp.cz/psani-na-stroji/index.php 

- Lekce 24 (c – levý prostředníček) + opakování předešlých cvičeni - pozor na 

správný prstoklad (prosím poslat zprávu o Vašem postupu, případně 
PrintScreen) 

 Základy administrativy 

- Program Učitel psaní – cvičení 5/ procvičování 1 a 2, lekce 1 – c (levý 

prostředníček) 

- Zůstává jako v minulém týdnu poslat tabulku a printscreen s výsledkem 

těchto cvičení emailem 

- Pokud máte problém s instalací programu Učitel psaní, využijte procvičování 

online na webové stránce  

https://cesky-jazyk.okhelp.cz/psani-na-stroji/index.php 

- Lekce 24 (c – levý prostředníček) + opakování předešlých cvičeni - pozor na 

správný prstoklad (prosím poslat zprávu o Vašem postupu, případně 

PrintScreen) 

 

 

 

  

https://cesky-jazyk.okhelp.cz/psani-na-stroji/index.php
https://cesky-jazyk.okhelp.cz/psani-na-stroji/index.php


Učivo od 20. do 26. 4. 2020 

Informatika 

- Úloha v programu MS Excel – zadání naleznete v matematice – základy statistiky  

 

63/8 – vytvoř tabulku, doplň a vypočítej hodnoty, vytvoř sloupkový a kruhový 

diagram – název souboru I8_statistika6_prijmeni 

65/1 – vytvoř tabulku, přidej sloupec „Průměr“ a „Minimum“. Pro výpočet využij 

funkci „Průměr“ a pro výpočet nejnižšího aritmetického průměru funkci „Min“ – 
název souboru je I8_statistika7_prijmeni 

Základy administrativy 

- Program Učitel psaní – cvičení 4/ fráze 1 - 6 

- Zůstává jako v minulém týdnu poslat tabulku a printscreen s výsledkem 

těchto cvičení emailem 

- Pokud máte problém s instalací programu Učitel psaní, využijte procvičování 

online na webové stránce  

https://cesky-jazyk.okhelp.cz/psani-na-stroji/index.php 

- Lekce 23 + opakování předešlých cvičeni - pozor na správný prstoklad 

(prosím poslat zprávu o Vašem postupu, případně PrintScreen) 

 

 

 

  

https://cesky-jazyk.okhelp.cz/psani-na-stroji/index.php


Učivo od 6. 4. do 17. 4. 2020 

Informatika 

- Úloha v programu MS Excel – zadání naleznete v matematice – statistické šetření 

Prostudujte si pořádně řešení úkolu z minulého týdne, v programu Excel 

vytvoříte 2 tabulky, výpočty provedete vzorci, vytvoříte sloupcový a kruhový 

graf. V zadání máte 2 odkazy na videa – vysvětlení tvorby grafů. 
- Emailem zašlete soubory I8_statistika4_prijmeni a I8_statistika5_prijmeni. 

Základy administrativy 

- Program Učitel psaní – cvičení 4/ slova 1 - 6 

- Zůstává jako v minulém týdnu poslat tabulku a printscreen s výsledkem 

těchto cvičení emailem 

- Pokud máte problém s instalací programu Učitel psaní, využijte procvičování 

online na webové stránce  

https://cesky-jazyk.okhelp.cz/psani-na-stroji/index.php 

- Lekce 23 + opakování předešlých cvičeni - pozor na správný prstoklad (prosím 

poslat zprávu o Vašem postupu, případně PrintScreen) 

 

 

 

  

https://cesky-jazyk.okhelp.cz/psani-na-stroji/index.php


Učivo od 30. 3. do 3. 4. 2020 

Informatika 

- Úloha v programu MS Excel – zadání naleznete v matematice – statistické šetření 

(pozor - prostudujte si pořádně řešení úkolu z minulého týdne, v programu Excel 

vytvořte vlastní vzorec, který rozkopírujete, použijte taky absolutní adresování) 

- Emailem zašlete soubory I8_statistika2_prijmeni a I8_statistika3_prijmeni. 

Základy administrativy 

- Program Učitel psaní – cvičení 4/ pravý shift (přeřaďovač), m, tečka a v 

 

Učivo od 23. do 27. března 2020 

Informatika 

- Úloha v programu MS Excel – zadání naleznete v matematice – statistické šetření 

Základy administrativy 

- Program Učitel psaní – cvičení 4/ Procvičování 1 a 2, Lekce 1 – levý shift 

- Zůstává jako v minulém týdnu poslat tabulku a printscreen těchto tří cvičení 
emailem 

Učivo od 16. do 20. března 2020 

 

Informatika 
na tento týden zadávám "bobří" úlohy tzn. otevřete si webovou stránku 

www.ibobr.cz (bobřík informatiky), tlačítko PŘEJÍT NA TEST Z ARCHIVU  - výběr testu Kadet 

2018. Test spustíte tlačítkem SPUSTIT TEST. Po vypracování testu podrobně prozkoumejte 

řešení úloh. 

Dokladem, že jste test provedli, bude pořízení kopie obrazovky s výsledkem testu (pomocí 

klávesy Print screen si vyfotíte obrazovku s výsledným počtem bodů do schránky, otevřete si 

textový editor a pomocí klávesy CTRL+V si obrazovku s výsledkem vložíte do otevřeného 

souboru. Poté mi tento soubor (název souboru: test_kadet2018_prijmeni.docx) pošlete jako 

přílohu emailu. 

 

Základy administrativy - nainstalujte si aplikaci Učitel psaní např. z webové 

stránky https://www.stahuj.cz/podnikani_a_domacnost/vyukove_programy/ucitel-psani/ a pro 

tento týden si zopakujeme psaní známých písmen celé cvičení 3.  

Svůj výkon zaznamenejte do tabulky např. ve Wordu (sloupce: datum, číslo cvičení, počet úhozů 

za minutu, počet chyb) - tabulku odešlete na můj email do pátku 20. 3. společně s kopií 

obrazovky s výsledkem cvičení (pomocí klávesy Print screen - jak jsem již popsala v 

Informatice), název souboru: ZA8_Ucitel_psani_cv3_prijmeni.docx 

http://www.ibobr.cz/
https://www.stahuj.cz/podnikani_a_domacnost/vyukove_programy/ucitel-psani/


Pokud nebudete něčemu rozumět, nebudete vědět jak na to, neváhejte a ozvěte se. Vše 
společně zvládneme. Pracujte průběžně, nenechávejte si všechno na poslední chvíli. 

Připomínám svůj email: rezacova@zsliten.cz 
 

Těším se na spolupráci. S pozdravem 

Helena Řezáčová 

 


