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Počítač

Předmět:  ICT
Ročník:  9. ročník
Tematický okruh:  informatika - teorie
Anotace:  
1. Počítač – definice
2. Kde používáme počítač
3. Složení
4. Hardware, software
5. Obrázky
6. Zásady práce na PC
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Počítač



Počítač

 zařízení, které zpracovává data pomocí předem 
vytvořeného programu

 je ovládán uživatelem, který poskytuje počítači data 
ke zpracování prostřednictvím jeho vstupních 
zařízení 

 počítač výsledky prezentuje pomocí výstupních 
zařízení
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Kde používáme počítače

 V současnosti jsou počítače využívány téměř ve všech 
oborech lidské činnosti.

 Počítače řídí činnosti nejrůznějších zařízení a 
nacházejí se všude kolem nás 
v automobilech, mobilních telefonech, 
automatických pračkách, mikrovlnných troubách,
průmyslových robotech, letadlech, 
digitálních fotoaparátech, CD a DVD přehrávačích, 
záchodových splachovadlech, 
klikách od dveří (tedy, zámcích na karty), 
v dětských hračkách, …

5



Součásti počítače

Počítače se skládají ze dvou základních druhů komponentů:

 hardware - fyzické části počítače (procesor, klávesnice, 
monitor atd.) 

 software – programové vybavení (operační systém a 
programy)
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Software 

 operační systém

 pomocné programy 

 aplikační software

 ale i programy, které jsou uloženy v počítači napevno 
(například v BIOSu nebo v některých vstupně-výstupních zařízeních).

 Software je nezbytné pro provoz počítače a řeší 
konkrétní úlohy ve spolupráci s uživatelem. 

 Program vzniká při programování jako zápis 
algoritmu v nějakém programovacím jazyku.

 Spuštěný program označujeme jako proces.
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Hardware

technické vybavení počítače -všechny fyzické součásti počítače

skládá z těchto součástí:

 počítačová skříň 

 základní deska
 procesor, operační paměť,  sběrnice, grafická karta, zvuková karta síťová 

karta a další rozšiřující zařízení, pevný disk, elektrický zdroj 

 monitor 

 počítačová klávesnice 

 počítačová myš 

 a další vstupní-výstupní zařízení (počítačová 
tiskárna, scanner, …)
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hl. zdroje:www. wikipedia.cz www.google.cz
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Zásady

 U počítače se vždy snažte správně sedět.

 Dbejte na správné umístění klávesnice a myši.

 Klávesy stlačujte pouze lehce.

 K monitoru zbytečně nepřibližujte oči.

 Při delší práci zařazujte přestávky – vstaňte 
od počítače a dělejte něco úplně jiného.

 Uvědomte si, že počítač je elektrické zařízení, 
k elektřině je připojena i většina jeho příslušenství.
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Zdroje
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 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Personal_computer,_exploded_6.svg




