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TEST – znám Word? 
Zkuste co nejpřesněji odpovědět na následující otázky, které ověří, jestli máte o programu Word 

přehled. Jako nápovědu k některým otázkám je zde obrázek nástrojové lišty programu Wordu. 

 

 

 

 

1. Co je to Word a k čemu slouží? 

2. Kde a jak vložíme do dokumentu záhlaví a zápatí? 

3. Jak poznáme v dokumentu, kde začíná a končí odstavce? 

4. Co udělat, když potřebujeme na očíslovat stránky dokumentu, ale potřebujeme začít od číslování 
číslovkou 3? 

5. Napsal jsem si text. Změnil písmo, barvu, orámoval odstavec. Jak nejrychleji provedu všechny 
tyto změny na jiný odstavec v textu? 

6. K čemu slouží vodící linky u zarážek tabulátorů? 

7. K čemu se ve Wordu používají „datová pole“? Zkus vyjmenovat alespoň dvě situace, kdy ses 
s nimi v dokumentu potkal. 

8. K čemu slouží v dokumentu vodoznak a jak jen můžeme vložit?  

9. K čemu slouží ve Wordu tlačítko kopírování formátu? 

10. Kde můžete nastavit okraje stránky a její orientaci (na výšku nebo na šířku)?  
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11. Jak bys na konec dokumentu udělal seznam vložených obrázků? 

12. Jak poznáš, že je soubor vytvořený pro starý, nebo nový formát Wordu? 

13. Pokud budu chtít do dokumentu vložit zlomek, jak to udělám? 

14. Stručně popiš, jak se ve Wordu vygeneruje obsah; co vše musí uživatel udělat. 

15. V jakém programu v balíku MS Office lze vytvářet tabulky a kdy je lepší takovou tabulku vytvářet 
v něm a ne přímo ve Wordu?  

16. Jak se vloží do dokumentu WordArt a co to vlastně je?  

17. Můžeme z nějakého textu vytvořit automaticky tabulku? Co musí převáděný text vypadat? 

18. Co je to font? K čemu se používá? 

19. Co je to styl a proč je v dokumentech používáme? 

20. Co vše si můžeme ve stylu upravit, jak si ho můžeme přizpůsobit? 

21. Máme v dokumentu vygenerovaný obsah, ale jednu kapitolu o několik stran prodloužíme. Čísla 
stránek pak už v obsahu nesouhlasí. Co s tím?  

22. Co to je víceúrovňové číslování a k čemu ve Wordu slouží? 

23. Proč potřebujeme mít v některých dokumentech oddíly? 
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24. Za jakých podmínek můžeme použít ve svém dokumentu cizí fotku? 

25. Co vše můžeme u vložené fotky ve Wordu upravovat? 

26. Jak v dokumentu poznám, že vložený text je datové pole (např. vložené číslo strany)? 

27. Co je to řez písma? 

28. Co jsou to formátovací (normálně neviditelné) znaky ve Wordu a k čemu slouží? 

29. K čemu slouží ve Wordu revize? Napiš příklad jejich reálného využití. 

30. Lze dokumenty vytvořené ve Wordu otevřít jen v systému Windows? 

 


