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1) Co je třeba dodržet, aby bylo možné využít funkci automatického vytvoření obsahu? (vyberte
správnou odpověď)
a) Používání stylů odstavců.
b) Používání titulků a křížových odkazů.
c) Aktivace úlohy Automatické shrnutí.
2) Co určuje šablona dokumentu?
a) Určuje základní strukturu dokumentu a obsahuje nastavení dokumentu, například
položky automatického textu, písma, přiřazení kláves, makra, nabídky, rozložení stránky,
zvláštní formátování a styly.
b) Jedná se o základní návrh dokumentu v typografické tvorbě, rozložení objektů na stránce
a formát stránky.
c) Je to režim návrhu dokumentu v MS Word.
3) Mezi vlastnosti odstavce patří:
a) Typ písma, velikost, řez, odsazování, zarovnávání, řádkování.
b) Odsazování, zarovnávání, řádkování, mezery před a za odstavcem, tokem textu.
c) Rámec a motiv.
4) Styl nastavuje:
a) vlastnosti písma
b) vlastnosti dokumentu
c) vlastnosti písma i odstavce
d) vlastnosti stránky
5) Jak lze nastavit v jednom dokumentu různou orientaci stránky „Na výšku“/„Na šířku“?
(vyberte správnou odpověď)
a) Před změnu orientace je třeba nastavit konec stránky.
b) Stránku, u které chceme orientaci změnit, musíme vyznačit.
c) Změna orientace stránky je vázána na vytvoření oddílu.
d) Změna orientace stránky je vázána na nastavení stylu.
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6) Uvedení matematického vzorce/rovnice v textu dokumentu je možné jen, když (vyberte
správnou odpověď):
a) je vložíme jako obrázek z jiného editoru
b) je vložíme pomocí editoru rovnic nebo p rovnic z nabídky symbolů
c) je vytvoříme pomocí symbolů
d) je vložíme pomocí p rovnic z nabídky symbolů a symbolů
e) je vytvoříme pomocí tabulky

7) Lze pro vygenerování seznamu použít i vlastní styly nebo musí být použity pouze
přednastavené styly? (vyberte správnou odpověď):
a) ano
b) ne
8) Zdrojem dat pro hromadnou korespondenci musí být (vyberte správnou odpověď):
a) tabulka dat v MS Excel
b) tabulka dat v MS Access
c) tabulka dat databáze, kterou lze vytvořit při tvorbě hromadné korespondence
d) alespoň jedna z možností uvedených v odpovědích a – c.
9) Proporce vloženého obrázku (vyberte správnou odpověď):
a) Musí být vždy zachovány.
b) Mohou být libovolně upravovány.
c) Může být změněna jen výška obrázku.
d) Může být změněna jen šířka obrázku.
10) Funkce Tezaurus (vyberte správnou odpověď):
a) umožňuje navrhnout slova s podobným významem, jako má vybrané slovo
b) umožňuje kontrolovat pravopis a gramatiku v dokumentu
c) umožňuje opravit špatně napsané slovo
d) umožňuje výběr druhu jazyka, u kterého bud kontrolována gramatika
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