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Hardware 

Předmět:  ICT 

Ročník:  9. ročník 

Tematický okruh:  informatika - teorie 

Anotace:   

  1. Co je hardware, typické části, schéma PC… 
  (výklad vytvořen ve spolupráci s žáky) 

  2. Samostatná práce – doplnění názvů částí PC   
  (ve snímku 13 a 14) 

   



T E C H N I C K É  V Y B A V E N Í  P O Č Í T A Č E  
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HARDWARE 



HADWARE je technické 
vybavení počítače 

•  z anglického významu „železářské zboží“ nebo také „nářadí“ 
•  veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače  
•  součástky počítače bez nichž by nebyl schopen pracovat 
 

Typické části : 
  Procesor 
  Grafická karta 
  Paměť RAM 
  Pevný disk 
  Základní deska 
  Přídavná zařízení (periférie) 
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hl. zdroje:www. wikipedia.cz www.google.cz 
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Základní deska 

8.1.2012 

6 

  anglicky mainboard či motherboard 

  základním hardware většiny počítačů 

  účelem základní desky je propojit jednotlivé 
součástky počítače do fungujícího celku a 
poskytnout jim elektrické napájení 



Procesor 
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 anglicky Central Processing Unit, zkratka CPU 

 základní součást počítače, která vykonává strojový kód spuštěného 
počítačového programu. 

 Procesor je v současnosti velmi složitý obvod umístěný  na základní 
desce počítače 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gef

orce2_mx400_gpu.JPG?uselang=cs 



Grafická karta 

8.1.2012 

8 

  se stará o grafický výstup na monitor, TV 
obrazovku či jinou zobrazovací jednotku.  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gra

ficka-Karta.jpg?uselang=cs 



Paměť RAM 
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 anglicky random-access memory, paměť s přímým 
přístupem 

 typ elektronické paměti, která umožňuje přístup k 
libovolné části v konstantním čase bez ohledu na její 
fyzické umístění 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sdr

am.jpg?uselang=cs 



Pevný Disk  
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 zkratka HDD, anglicky hard disk drive 

 slouží k dočasnému nebo trvalému uchovávání 
většího množství dat pomocí magnetické indukce 

 



Schéma PC 

8.1.2012 

11 

Vnitřní části PC jsou připojeny na systémovou sběrnici, 

tj. PC je malá počítačová síť. 



Schéma 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Per

sonal_computer,_exploded_6.svg 



Počítač 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com

mons/4/41/Personal_computer%2C_explo

ded_5.svg?uselang=cs 



Poznáš jednotlivé součásti PC? 
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Zdroje 
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