Vyhotovil Ing. Augustin Bernard

+420 602 382 638, bernard.augustin@spstjbc.cz

DŮLEŽITÉ KLÁVESOVÉ ZKRATKY
Operační systém WINDOWS
START
START
TAB
SHIFT + TAB
CTRL + TAB
CTRL+ SHIFT + TAB
MEZERNÍK
ALT + SHIFT + šipka dolů
ALT
ALT + Podtržené písmeno

CTRL + ESC nebo klávesa WIN (pro Windows 7)
WIN + X (pro Windows 8, 10)
CTRL + ESC, WIN – přepíná mezi plochou a dlaždicemi
přesune kurzor z položky na položku ve směru hod. ručiček
dtto v opačném směru
přechod v dialogu z jedné karty na druhou
dtto v opačném směru
aktivuje/deaktivuje zatržítko (Word – Soubor - Možnosti)
rozbalí COMBO BOX pokud je v něm kurzor
skok kurzoru do menu – v editoru (Word)
vždy v celém rozsahu windows - přemístí kurzor nebo vykoná funkci
označenou podtrženým písmenem.

Editor (WORD, poznámkový blok)
TAB
posune kurzor o počet znaků do prava (implicitně 1,25 cm)
BACKSPACE
maže znak před kurzorem
DELETE
maže znak za kurzorem
Změna znakové sady klávesnice
Levý ALT + SHIFT nebo CTRL + SHIFT (musí být instalovány alespoň dva jazyky)
Česká velká písmena s háčkem
SHIFT + Háček
stále držet SHIFT a pak písmeno, u kterého požadujete háček
Česká velká písmena s čárkou9
Bez SHIFTu stiskněte ČÁRKU, pak SHIFT a příslušné písmeno, které chcete s čárkou

Výběr textu (WORD, poznámkový blok) - obecně
Vybrat text znamená označit text pro jeho další zpracování – formátování, vložení do schránky,
smazání. Text se vybírá pomocí klávesnice nebo pomocí myši.
• Klávesnice
SHIFT + kurzorové šipky s možností použít Urychlovač = CTRL
• Myší

Výběr textu myší
•

Myší
o
o
o

Držet levé tlačítko a přejíždět myší text (vybere myší označený text).
Dvojklik na levém okraji Stránky (vybere řádek)
Trojklik v odstavci textu (vybere odstavec)

Výběr textu klávesnicí (pomocí klávesy SHIFT + kurzorových kláves)
ZNAK
SLOVO
ŘÁDEK
ODSTAVEC
POZOR!

SHIFT + šipka Levá/Pravá
SHIFT + CTRL + šipka Levá / Pravá
SHIFT + Home / End
SHIFT + CTRL + šipka Nahoru / Dolu
Klávesa Enter nebo DELETE smaže Vybraný text/Objekt

Schránka
CTRL + C
CTRL + X
CTRL + V

vloží VYBRANÝ text/objekt do schránky
vystřihne VYBRANÝ text/objekt do schránky
vloží objekt/text ze schránky na místo, kde je textový Kurzor

Spuštění aplikace
•
•
•

WIN
zadat Jméno programu - Enter (platí i pro Windows 8, 10)
WIN + R,
zadat Jméno programu - Enter (platí i pro Windows 8, 10)
Myší dvakrát poklepat na ikonku na ploše (pokud existuje)
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Jména programů často používaných
Word
Excel
PowerPoint
NotePad
Internet Explorer
Firefox
Kalkulačka

WINWORD
EXCEL
POWERPNT
NOTEPAD
IEXPLORE
FIREFOX
CALC

Výměna spuštěných programů
ALT + TAB
nejprve ALT – stále držet a klepnout do TAB. Stále držet ALT.
Poklepáváním na TAB se nastavuje Okno výběru na další aplikaci. Uvolněním klávesy ALT se vybere
aktuálně vybraná aplikace.
WIN + TAB
nabízí paletu obrazovek spuštěných aplikací
Myší
kliknutím na ikonu v Hlavním panelu ve spodní části obrazovky

Okno windows
WIN + šipka nahoru
WIN + šipka dolu
WIN + šipka doprava
WIN + šipka doleva
Okno na Maximum
Okno do Obnovy
ALT + F4
Vybrané okno mezi Okny

maximalizace okna
z maxima do režimu obnovy – opakování minimalizace okna
okno k pravému okraji, k levému okraji, režim obnovy
okno k levému okraji, k pravému okraji, režim obnovy
ALT + MEZERA + X
ALT + MAZERA + O
zavře aktuální okno
Hlavní lišta okna je tmavší

Vlastnosti objektu, přístup do systémových částí
ALT + Dvojklik na Objektu
ALT + Dvojklik na Tento PC
WIN + Break
CTRL + Rolovací tlačítko
CMD v adresáři
WIN + P
WIN + 1, 2, 3 …
WIN + U
WIN + D
WIN + T
aplikaci
CTRL + WIN + TAB
SHIFT + Klik na ikonu
Zrušení seskupení na HP
WIN, Zařízení a tiskárny
WIN + X

vlastnosti daného Objektu (nebo Pravé tlačítko myši, Vlastnosti)
Systémové vlastnosti Počítače (nebo Pravé tlačítko myši, Vlastnosti)
Nebo WIN + Break viz níže.
systémový dialog (přístup k Update systému, Správci zařízení, Hlavní
ovládací panel)
změna velikosti textu ( CTRL+ Num + nebo Num - )
adresář – SHIFT + Pravé TL myši – zde otevře příkazové okno
nastavení prezentačního modu (monitor + dataprojektor)
spustí aplikaci z panelu spouštění s číslem 1, 2 atd.
otevře Zjednodušené ovládání
minimalizuje všechna okna
přepíná mezi aplikacemi na panelu úloh, Enter spustí vybranou
otevře výběr běžících úloh a zůstane otevřený
spustí vícekrát program z panelu aplikací WIN7 (například Excel)
na Hlavním Panelu pravé tlačítko – V záložce Hlavní Panel – Nikdy
neseskupovat
přístup k Tiskárnám (nastavení výchozí tiskárny, instalace nové
tiskárny) nebo WIN + R, napsat control printers, Enter
přístup ke komplexním funkcím systému
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