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seznámení se základními komponenty počítačů a s jejich 
příslušenstvím.Výuka probíhá v počítačové učebně. Žáci si 
prohlížejí jeden otevřený počítač a hledají  s pomocí 
prezentace názvy jeho částí. Nakonec se postupně seznámí s 
příslušenstvím a v řízené diskusi si  probrané učivo zopakují. 

 Použité zdroje: www.eproton.cz, www.wikipedia.org, 
internet 
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 Slovo hardware (z anglického významu 
„železářské zboží“ nebo také „nářadí“) 
označuje veškeré fyzicky existující 
(hmatatelné) technické vybavení počítače.  
 

 Hardware jsou součástky počítače bez nichž 
by nebyl schopen pracovat. 



 základní deska MOTHERBOARD 
 pevný disk HDD 
 procesor 
 operační paměť RAM 
 grafická karta 
 zvuková karta 
 příslušenství, periferní zařízení… 



 Jejím hlavním účelem je propojit jednotlivé součástky 
počítače do fungujícího celku a poskytnout jim elektrické 
napájení. 



 Je zařízení, které slouží k uchování (uložení, 
zapsání…) většího množství dat (informací). Zápis je 
prováděn na kovové „kotoučky“ pomocí magnetu. 



 Je vlastně „mozek“ počítače, který vykonává činnosti 
podle instrukcí z operační paměti RAM. Představ si ho 
jako sebe, když sedíš u psacího stolu a pracuješ s 
učebnicí, sešitem a třeba pouzdrem, které na něm 
máš položené. Čím je procesor rychlejší, tím rychleji 
počítač pracuje. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Intel_Celeron_D.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AM486_DX2-80_and_i486_DX2-66.jpg


 Je jako pracovní stůl, na kterém pracuje 
procesor. Čím je paměť (stůl) větší, tím více 
věcí dokáže procesor dělat zároveň. 



 Pomocí složitých výpočtů se stará o správné zobrazení 
obrazů z počítače na monitoru. Výpočty jsou opravdu 
složité a dávají jí tak „zabrat“, že většinou potřebuje 
mít vlastní chlazení malým ventilátorem, aby se 
nepřehřála. 



 Má podobný úkol jako grafická karta, jen pracuje se 
zvukem. „Překládá“ zvuky do podoby potřebné k 
jejich poslechu například ve sluchátkách, nebo přes 
reproduktory. 



 Do této kategorie spadá vše, co lze připojit k 
počítači.  
 

 VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ nám pomáhají počítač 
ovládat, ovlivňovat jeho činnosti. 
 

 VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ zpracovávají výsledky 
činnosti PC. 
 

 PAMĚŤOVÁ MÉDIA slouží k ukládání dat mimo 
PC nebo k jejich přenášení. 



 IN = v, dovnitř 
 

myši 

mikrofony 

herní ovladače 

webkamery 

klávesnice 



 OUT = z, ven 

sluchátka 

monitory 

reproduktory tiskárny 



USB FLASH DISKY 

 Malé (nejen velikostí, ale i pamětí) 
„flešky“ určené především k 
přenášení dat. Připojují a napájejí 
se energií přes USB port. 

EXTERNÍ PEVNÉ DISKY HDD 

 Velké paměťové disky určené ke 
skladování velkých objemů dat. K 
PC se připojují USB kabelem, mají 
většinou vlastní napájení (vlastní 
kabel a zástrčku do zásůvky). 



 Jaké počítačové příslušenství máte doma? 
 

 K čemu ho používáš? 
 

 Jaké příslušenství se podle Tebe bude 
používat za 100 let? 


