
  
 
 

MS Word – Pracujeme s textom 
(Pracovný list, 5., 6. ročník) 

 
Úloha č. 1.:  
V programe MS Word prepíš daný text tak, ako je napísaný: 

Mobilný telefón 
Mobilný telefón alebo hovorovo mobil je menší prenosný telefón (presnejšie menšie 

prenosné zariadenie  určené na hlasovú a často aj textovú  či obrazovú elektronickú 
komunikáciu) komunikujúci s telefónnou sieťou rádiovým spojením, a preto použiteľný na 
ľubovoľnej lokalite pokrytej danou mobilnou sieťou. 

Mobilný telefón je vlastne malý počitač obsahujúci základnú dosku, procesor (CPU), 
hlavnú pamäť, operačnú pamäť, klávesnicu, displej a vysielač/prijímač GSM , GPRS, 
HSCSD, Bluetooth, novšie modely už aj Wi-Fi a pod. Telefóny disponujú širokým spektrom 
funkcií. Okrem telefonovania je možné sa cez ne pripojiť na internet, prezerať WAP stránky, 
posielať a prijímať textové a multimediálne správy, organizovať si čas a udalosti a majú veľké 
množstvo multimediálnych funkcií, tak isto je možné ich spojiť s inými zariadeniami 
cez infračervený port, bluetooth alebo dátový kábel, tieto možnosti pripojiteľnosti sú však 
odlišné u každého typu mobilného telefónu. Ovládanie a fungovanie mobilných telefónov je 
taktiež odlišné v závislosti od typu a výrobcu. 

Existuje niekoľko kategórií mobilných telefónov, telefóny od základných funkcií až po 
telefóny, na ktorých sa dá počúvať hudba, fotografovať, či nahrávať zvuky, video, surfovať na 
webe atď. Existujú tiež tzv. smart telefóny, prvý smart telefón bola Nokia 9000 z roku 1996. 
V tej dobe patrila medzi základné mobilné telefóny. Miniaturizácia a vyšší výpočtový výkon 
mikročipov umožnilo viac funkcií v telefóne, ktoré sa vtedy vyvíjali a pridávali do telefónov, 
ale dnes je to štandardný telefón. Niekoľko telefónov bolo zavedených na riešenie daného 
segmentu trhu, ako RIM BlackBerry so zameraním na podnikanie / emailové potreby 
firemných zákazníkov, Sony Ericsson Walkman série musicphones a Cybershot radu 
cameraphones, Nokia Nseries multimediálne telefóny a Apple iPhone. 
 
(Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%BD_telef%C3%B3n) 
 
Úloha č.2.: 
V texte urob nasledujúce úpravy: 

1. V prvom odstavci zmeň farbu písma na modrú, veľkosť písma na 14 a typ písma na 
Lucida Handwriting. Veľkosť riadkovanie zmeň na 2. 

2. Druhý odstavec rozdeľ tak, aby každá veta začínala na novom riadku. Potom každú 
vetu zmeň tak, aby mala inú farbu, inú veľkosť písma a iný typ písma. Nakoniec sprav 
z tohto pôvodného odstavca odrážkový zoznam. 

3. V treťom odstavci sa pohraj s veľkými a malými písmenami. Nastav prvú vetu tak, 
aby bola celá napísaná veľkými písmenami, druhú a tretiu vetu tak, aby celá bola 
napísaná malými písmenami, štvrtú vetu tak, každé slovo začínalo veľkým písmenom 
a  piatu vetu tak, aby si mal zamenené malé a veľké písmená. 

4. Nakoniec text trikrát skopíruj a vlož čísla strán a dnešný dátum. 
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