
Klávesnice 

F1 – F12 - funkční klávesy. Funkce je ovšem klávesám přiřazena až konkrétním programem  
 
Esc (escape = únik) – předčasné ukončení rozpracované operace. Stisknutím této klávesy nic 
nezkazíme, maximálně se vrátíme na začátek dříve prováděné činnosti 
 
Tab (někdy je označena dvěma šipkami v protisměru) odsazuje text nebo přesouvá kurzor 
mezi jednotlivými částmi dialogového okna 
 
Caps Lock  používá se pro psaní velkých písmen 
5 
Shift  používá se pro psaní velkých písmen a znaků v horní části jednotlivých kláves  
 
BackSpace () maže znak vlevo od kurzoru  
 
Mezerník (dlouhá klávesa dole) slouží pro vložení mezery 
 
Ctrl a Alt se používají jen v kombinaci se stiskem některé další klávesy. Funkce opět závisí na 
používaném programu.  
 
Enter (vstup) má dva hlavní významy – v režimu zadávání příkazů znamená potvrzení vybrané 
operace, při psaní textů označuje zpravidla nový odstavec. 
 
Kurzorové klávesy (šipky) posunují v příslušných směrech kurzor po obrazovce po jednom 
znaku 
6 
Home  přesouvá kurzor na začátek řádku 
 
End  přesouvá kurzor na konec řádku 
 
Page Up  přesouvá kurzor o obrazovkovou stránku nahoru, 
 
Page Down  přesouvá kurzor o obrazovkovou stránku dolů. 
 
Insert  umožňuje přepisovat již vytvořené znaky 
 
Delete  maže znak vpravo od kurzoru a odstraní i všechny označené objekty.  
7 
Num Lock zapíná a vypíná numerickou (číselnou) klávesnici.  
 
Print Screen načte obraz na monitoru do paměťové schránky Windows a lze ho vložit do jiné 
aplikace. Původně sloužila k vytištění aktuální obrazovky na tiskárně. 
 
Pause nebo Break původně zastavovala běh počítače až do opětovného stisku. V některých 
počítačových hrách slouží jako tlačítko pro přerušení (pauzu). 
 
Scroll Lock v systému Linux zastaví „rolování“textu. Ve Windows už žádnou funkci nemá. 

 
"Windows"  (klávesa zobrazená jako okno mezi Ctrl a Alt) otevře hlavní nabídku Windows  
 

  vyvolá místní nabídku příkazů 



Klávesové zkratky 
 
Ctrl + C. 
označený objekt (soubor, složku, text, obrázek,...) zkopíruje do paměťové schránky.  
 
Ctrl + X  
označený objekt (soubor, složku, text, obrázek,...) vyjme (přesune z původního umístění) do paměťové 
schránky.  
 
Ctrl + V. 
vloží objekt  (soubor, složku, text, obrázek,...) z paměťové schránky počítače. 
 
Ctrl + A 
vybere (označí) všechny položky v okně (ve Wordu např. označí veškerý text), vhodné pro kopírování do 
schránky 

 
"Windows"  +  E 
spustí program Průzkumník, který vám přehledně zobrazí vše, co máte v počítači 
  
"Windows"  +  D 
zobrazí pracovní plochu 
 
"Windows"  +  M 
minimalizuje všechna otevřená okna 
 
Shift + "Windows"  +  M 
maximalizuje všechna spuštěná okna 
 
Poznámka: 
Klávesa "Windows" je zobrazena jako okno a je umístěna mezi klávesami Ctrl a Alt. 
 
Alt + Tab 
přepíná mezi spuštěnými okny nebo programy 
  
Alt + F4 
zavře spuštěné okno 
  
Ctrl + Z 
vrátí vaši práci o krok zpět (do minulosti). Používá se např., když v rozpracovaném dokumentu chceme ihned 
napravit nechtěnou chybu. 
 
Ctrl + S 
uloží soubor 
 
Ctrl + P 
vyvolá dialogové okno pro tisk 

 
Ctrl + Alt + Delete   
zobrazí dialogové okno pro ukončení označeného programu. Používá se, když počítač z nejrůznějších důvodů 
vypoví poslušnost a přestane na cokoli reagovat 
 
Ctrl + Shift + Esc  
zobrazí správce úloh systému Windows. Používá se např., když některý program z nejrůznějších důvodů vypoví 
poslušnost a přestane na cokoli reagovat. V kartě Aplikace pak můžete vyzkoušet volby "Přepnout", případně 
volbu "Ukončit úlohu", která ukončí nefungující ("seknutý") program. 
 
Alt + 64   
vloží zavináč (@). 

 


