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Čo je to klávesnica? 

Prvé klávesnice boli odvodené od klávesníc písacích strojov.  



o    klávesnica je základné vstupné zariadenie počítača 

o    medzi hlavné funkcie klávesnice patria: 

o  ovládanie počítača 

o  vkladanie znakov do počítača 

o  písanie textu 

o  hranie počítačových hier 



Základné rozdelenie klávesnice 





Alfanumerická časť 

o je odvodená a obdobná ako klávesnica písacieho stroja 

o okrem písmen, čísiel a znakov obsahuje aj špeciálne klávesy, pomocou ktorých sa zadávajú 

niektoré znaky (napr. využitie klávesy Caps Lock pri písaní veľkých písmen) 

o najčastejšie sa používa tzv. QWERTY klávesnica – na jej slovenskej verzii je písmeno Y hore a 

písmeno Z dolu 

 

 



Numerická časť 

o slúži na zadávanie čísiel 

o na jej použitie treba zapnúť klávesu Num Lock – oznamuje nám to svietiaca kontrolka tejto 

klávesy 

(numerické znaky možno zadávať aj pomocou alfanumerickej časti pomocou klávesy Shift) 



Funkčné klávesy 

o sú označené klávesami F1 až F12 

o slúžia na vykonávanie konkrétnych úloh 

o ich funkcia je u rôznych programoch iná (napr. v prostredí Microsoft Windows XP slúži klávesa 

F1 na vyvolanie pomocníka, F3 znamená Hľadať, ...) 



Ovládacie klávesy 

o používajú sa na vykonávanie špeciálnych akcií, a to buď: 

o samostatne 

o s použitím iných kláves 

o patria sem klávesy ESCAPE, CTRL, WINDOWS, ALT, PRINT SCREEN/SYS RG, MENU, SCROLL 

LOCK a PAUSE/BREAK 

 



Navigačné klávesy 

o patria sem klávesy, ktoré slúžia na posúvanie sa v texte dokumentov, internetových 

stránkach a na úpravu textu 

o využívajú sa aj pri ovládaní pohybu v počítačových hrách 

o patria sem klávesy INSERT, DELETE, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN a klávesy so šípkami 



Indikátory 

o indikátory nás informujú o zapnutí, resp. vypnutí niektorých špecifických kláves 

o patria sem: 

o indikátor Num Lock – zapína/vypína numerickú časť klávesnice 

o indikátor Caps Lock – zapína/vypína písanie veľkých písmen 

o indikátor Scroll Lock – funkcia záleží na použitom programe 



Jednotlivé významné klávesy 



ESC (Escape) 

o Esc (Escape) je klávesa, ktorá sa nachádza v ľavom hornom rohu každej klávesnice 

o z angličtiny Escape = únik 

o stlačenie klávesy slúži na: 

o zastavenie alebo ukončenie bežiacej aplikácie 

o v internetových prehliadačoch zastaví alebo ukončí načítavanie stránky 

 



SHIFT 

o klávesa, ktorá sa nachádzala už na písacom stroji 

o na počítačovej klávesnici sa vyskytuje dva krát 

o jej hlavnou funkciou je prepínanie jednotlivých kláves do druhej úrovne: 

o napr. súčasné stlačenie klávesy Shift a klávesy generujúcej písmeno znamená, že namiesto malého písmena píšeme 

veľké písmeno 

alebo 

o napr. ak chceme napísať symbol zobrazený v hornej časti klávesy uskutočníme to pomocou klávesy Shift ,jeho 

súčasného stlačenia s príslušnou klávesou 

o pri jeho použití s inou klávesou stlačíme najskôr Shift a potom príslušnú klávesu 



ENTER 

o Enter je klávesa, ktorá sa nachádza na počítačovej klávesnici dva krát 

o z angličtiny Enter = vložiť, zadať, vstúpiť 

o medzi jej hlavné úlohy patria: 

o potvrdenie vložených informácií 

o pri písaní ukončuje odstavec a nastaví kurzor do nového riadku 

o vykoná príkaz počítača 

o slúži na výber zvýrazneného tlačidla v dialógovom okne  

 



CAPS LOCK 

o Caps Lock predstavuje klávesu, po ktorej zapnutí (informuje nás o tom indikátor Caps 

Locku) píšeme trvalo veľké písmená 

o jeho vypnutie je možné uskutočniť len znovu stlačením tejto klávesy 

o funguje len s písmennými klávesami 

 



TABULÁTOR 

o na niektorých klávesniciach býva jeho slovné označenie nahradené symbolom 

 

 

o uľahčuje zápis údajov do stĺpcov 

o umožňuje posúvanie kurzora: 

o doľava – s použitím klávesy Shift 

o doprava – samostatné použitie  



CTRL a ALT 

o predstavujú klávesy, ktoré fungujú len v spojitosti s inou klávesou 

o slúžia na zmenu funkcie klávesy 

o v prostredí Windows treba rozlišovať PRAVÝ a ĽAVÝ Alt (t.j. na klávesnici sa vyskytuje dva krát, 

ale funkcia pravého a ľavého tlačidla Alt je odlišná) 

o pri využití kláves Ctrl a Alt v spojitosti s inou klávesnicou stlačíme ako prvé klávesy Ctrl, resp. 

Alt 



BACKSPACE 

o klávesu Backspace môžeme na klávesnici nájsť označenú aj pomocou symbolu   

o slúži nám na mazanie textu pred kurzorom 

o v kombinácii s klávesou Ctrl nám umožní zmazať celé slovo pred kurzorom 



KURZOROVÉ ŠÍPKY 

o kurzorové šípky predstavujú štvoricu kláves, pomocou ktorých ovládame pohyb kurzoru v 

štyroch základných smeroch: 

o doľava 

o doprava 

o hore 

o dolu 

o veľké využitie majú aj pri hraní počítačových hier a pri ovládaní pohybu 

 

 

 

 



PRINT SCREEN 

o Print Screen je klávesa, ktorá býva označená aj skratkou Prt Scr, prípadne Print Scr, Prt Sc 

alebo Prnt Scrn 

o v prostredí Microsoft Windows táto klávesa slúži na „odfotenie“ obrazovky a obsah na 

ďalšie použitie uloží do Schránky 

o v starších operačných systémoch MS DOS slúžila na tlač aktuálneho obsahu obrazovky na 

pripojenú tlačiareň 



SCROLL LOCK 

o Scroll lock je klávesa so špeciálnym využitím v niektorých programoch (napr. v prostredí 

Microsoft Office Excel slúži na uzamknutie kurzoru v bunke) 

o na nových klávesniciach sa už nevyskytuje a je nahradená kolieskom na myši 



PAUSE/BREAK 

o klávesa Pause/Break slúži na zastavenie niektorých programov (napr. v prípadoch, že 

nepomohla klávesa Escape) 

o dnes sa často využíva pri rôznych počítačových hrách, kde znamená ich ukončenie alebo 

prerušenie 

o v kombinácii s klávesou Windows v prostredí Microsoft Windows vyvolá zobrazenie 

dialógového okna Vlastnosti systému 

 



INSERT 

o z angličtiny Insert = vložiť 

o na klávesnici sa môžeme stretnúť aj s jej skratkou INS 

o jej funkciu má na aj číslo 0 na numerickej klávesnici 

o klávesa nám slúži na prepínanie režimu vkladania a prepisovania textu : 

o pri režime VKLADANIA  sa nové znaky pridávajú za pozíciu kurzoru 

o pri režime PREPISOVANIA znaky nahradzujú text za kurzorom 



DELETE 

o z angličtiny Delete = odstrániť 

o na klávesnici sa môžeme stretnúť aj s jej skratkou Del 

o slúži najmä na: 

o vymazanie znaku na pozícii kurzoru počas písania textu 

o v niektorých PC a notebookoch na vstup do BIOSu 

o v kombinácii s klávesami Ctrl a Atl na prihlásenie sa do systému operačného systému  

o  v kombinácii s klávesou Ctrl  zmaže slovo za kurzorom 



HOME/END 

o klávesy Home a End primárne slúžia na posun kurzora na začiatok alebo koniec riadku v 

prostrediach textových editorov: 

o klávesa Home – slúži na posun kurzoru na začiatok riadku 

o klávesa End - slúži na posun kurzoru na koniec riadku 



PAGE UP/PAGE DOWN 

o na  klávesnici sa môžu vyskytnúť aj ich skratky PgUp a PgDn 

o obe klávesy slúžia na rýchly posun a listovanie v dokumentoch: 

o klávesa Page Up – posunie dokument o jednu obrazovku hore (o tú časť, ktorá je aktuálne zobrazená) 

o klávesa Page Down – posunie dokument o jednu obrazovku dole (o tú časť, ktorá je aktuálne zobrazená) 



KLÁVESA WINDOWS   
o klávesa Windows sa vyskytuje na novších typoch kláves 

o slúži na otvorenie ponuky Štart operačného systému Microsoft Windows (funkčná je len v 

prípade verzie operačného systému Microsoft Windows 95 a vyššieho) 

o na klávesnici býva označená špeciálnym symbolom loga Windows 

 



KLÁVESA MENU   
o klávesa Menu zodpovedá ponuke pravého tlačidla na myši pri práci na pracovnej ploche 

o spúšťa menu pravého tlačidla myši v prostredí Microsoft Windows 95 a vyšší 

o na klávesnici je označená špeciálnym symbolom  

 

 



Typy klávesníc 

1. podľa pripojenia k počítaču 

a) pomocou kábla (PS/2, USB) 

b)  bezdrôtovo (bluetooth, krátkovlnné rádiové spojenie) 

2. podľa použitia 

a) klasické 

b) ergonomické 

c) multimediálne 

d) špeciálne 

 

 

 

 



Zdroje 
o .http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/arrow_keys/computer_key_Arrow_Down.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/arrow_keys/computer_key_Arrow_Left.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/arrow_keys/computer_key_Arrow_Right.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/arrow_keys/computer_key_Arrow_Up.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/function_key_row/computer_key_Esc.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/function_key_row/computer_key_Pause_Break.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/function_key_row/computer_key_Print_Screen.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/function_key_row/computer_key_Scroll_Lock.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/large_keys/computer_key_Windows.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/large_keys/computer_key_Backspace.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/large_keys/computer_key_Shift.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/large_keys/computer_key_Enter.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/number_pad/computer_key_3_PgDn.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/number_pad/computer_key_9_PgUp.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/number_pad/computer_key_7_Home.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/computer_key_Caps_Lock.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/computer_key_Ctrl.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/computer_key_Menu.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/special_keys/computer_key_Delete.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/special_keys/computer_key_End.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/special_keys/computer_key_Home.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/special_keys/computer_key_Insert.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/special_keys/computer_key_Page_Down.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/special_keys/computer_key_Page_Up.png.html (07.10.2012) 
o http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/computer_key_Tab.png.html (07.10.2012) 
o http://www.obchodny-dom.sk/file.phtml/544916/katalog/KB-220e_h.jpg (07.10.2012) 
o http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Underwoodfive.jpg (07.10.2012) 
o http://www.zive.sk/Files/Obrazky/art/2007/HW/USB/L-4100-w-9905-ST.jpg (07.10.2012) 
o http://www.ramm.cz/shop/podrobnosti/sws/img/00220322.jpg (07.10.2012) 
o http://tpp.janmuzik.com/pics/tpp04_130.jpg (07.10.2012) 
o http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_kl%C3%A1vesnica (07.10.2012) 
o http://www.mobilmania.cz/Files/Obrazky/art17/virtualni_klavesnice/irkeyboardAP362x500.jpg (10.10.2012) 

http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/arrow_keys/computer_key_Arrow_Down.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/arrow_keys/computer_key_Arrow_Left.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/arrow_keys/computer_key_Arrow_Right.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/arrow_keys/computer_key_Arrow_Up.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/function_key_row/computer_key_Esc.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/function_key_row/computer_key_Pause_Break.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/function_key_row/computer_key_Print_Screen.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/function_key_row/computer_key_Scroll_Lock.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/large_keys/computer_key_Windows.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/large_keys/computer_key_Backspace.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/large_keys/computer_key_Shift.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/large_keys/computer_key_Enter.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/number_pad/computer_key_3_PgDn.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/number_pad/computer_key_9_PgUp.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/number_pad/computer_key_7_Home.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/computer_key_Caps_Lock.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/computer_key_Ctrl.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/computer_key_Menu.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/special_keys/computer_key_Delete.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/special_keys/computer_key_End.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/special_keys/computer_key_Home.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/special_keys/computer_key_Insert.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/special_keys/computer_key_Page_Down.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/special_keys/computer_key_Page_Up.png.html
http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/computer_key_Tab.png.html
http://www.obchodny-dom.sk/file.phtml/544916/katalog/KB-220e_h.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Underwoodfive.jpg
http://www.zive.sk/Files/Obrazky/art/2007/HW/USB/L-4100-w-9905-ST.jpg
http://www.ramm.cz/shop/podrobnosti/sws/img/00220322.jpg
http://tpp.janmuzik.com/pics/tpp04_130.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_kl%C3%A1vesnica
http://www.mobilmania.cz/Files/Obrazky/art17/virtualni_klavesnice/irkeyboardAP362x500.jpg

	Názov: KLÁVESNICA
	Slide Number 2
	Čo je to klávesnica?
	Slide Number 4
	Základné rozdelenie klávesnice
	Slide Number 6
	Alfanumerická časť
	Numerická časť
	Funkčné klávesy
	Ovládacie klávesy
	Navigačné klávesy
	Indikátory
	Jednotlivé významné klávesy
	ESC (Escape)
	SHIFT
	ENTER
	CAPS LOCK
	TABULÁTOR
	CTRL a ALT
	BACKSPACE
	KURZOROVÉ ŠÍPKY
	PRINT SCREEN
	SCROLL LOCK
	PAUSE/BREAK
	INSERT
	DELETE
	HOME/END
	PAGE UP/PAGE DOWN
	KLÁVESA WINDOWS  
	KLÁVESA MENU  
	Typy klávesníc
	Zdroje

