
PRO HODNOTILETE / ZADAVATELE 

Zada ní  pro krajska  kola – kancela r ske  
aplikace 

Studenti mají za úkol vytvořit formátovaný dokument dle vzoru s pomocí textového editoru a 

tabulkového kalkulátoru. Dokument by měl mít všechny běžné náležitosti jako číslované víceúrovňové 

nadpisy, stránky, obsah, seznam použitých zdrojů a správnou gramatiku. Výsledný dokument by měl 

odpovídat dokumentu TextVzor.pdf . 

Pokuny pro zadání: 

1. Student dostane k dispozici obsah adresáře „Student“ 

2. Student dostane k dispozici vytištěný dokument TextVzor.pdf 

Pokyny pro hodnocení: 

Struktura následující tabulky odpovídá struktuře zadání studentům. Pomocné dokumenty by měly 

odpovídat TextVzor.docx a TabulkaVzor.xlsx . 

Úloha Počet 
bodů 

Textový editor  

Ze souboru Matematicka statistika.mht přeneste data do textového editoru a dále, 
odstraňte původní formátování a odstraňte texty v hranatých závorkách 

1 

Naformátujte nadpisy pomocí předdefinovaných stylů pro nadpisy podle předlohy 1 

Očíslujte nadpisy podle předlohy, víceúrovňové číslování 2 

Očíslujte stránky v záhlaví 1 

Vložte obsah s čísly stránek 1 

Vložte tabulku ústředních orgánů státní správy ze souboru Statni sprava.mht 1 

Vložte do dokumentu obrázek CSU.JPG a uveďte zdroj dle předlohy 2 

Matematické vzorce přepište dle předlohy 2 

Obrázky zarovnejte horizontálně na střed 1 

Tabulkový kalkulátor 0 

Naimportujte matriční data ze souboru cz020a.txt 2 

Naformátujte stavy k 1.1. a k 31.12. tak aby oddělovačem tisíců byla mezera 1 

Spočítejte průměrnou hodnotu každého sloupce pro Dobřichovice od 1971 do 2010 1 

Vyznačte červeně všechny roky, kdy byl počet narozených podprůměrný 2 

Vyznačte zeleně top 10% roků kdy byl počet zemřelých největší 2 

Vytvořte graf vývoje stavu obyvatel v obci Dobřichovice od roku 1971 do 2010 3 

Spojení textového editoru a tabulkového kalkulátoru 0 

Vložte graf do textového dokumentu tak, aby byl na stránce naležato (landscape) 5 

Vložte tabulku průměrných hodnot formátovanou v jednotlivých buňkách na střed jak 
horizontálně, tak vertikálně 

2 

Vložte tabulku narozených a zemřelích 1 

Zkontrolujte český pravopis 1 

Uložte/Exportujte jako pdf 1 

Obsah dokumentu se shoduje s předlohou co se týká struktury a formátu 2 

Celkem 35 

 


