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Týždeň Prednášky Cvičenia 

1 

MS Office. MS Word (MSW): užívateľské 
rozhranie – nastavenie, vytváranie  
a formátovanie dokumentu, využitie funkcie 
sledovania zmien. 

Zadanie č. 1: analýza obvodu s jednos-
merným zdrojom. Vytvorenie, dokumentu 
v MSW, zápis textu zadania.  

2 MSW: písmo – základné a špeciálne znaky, 
rovnice. 

Práca na zadaní č. 1 – kreslenie elektrotech-
nických schém. 

3 MSW: kreslenie – základné tvary a ich 
úprava, kreslenie schémy. 

Práca na zadaní č. 1 – písanie podmienko-
vých rovníc. 

4 MSW: vkladanie a úprava tabuliek, úprava 
textu do stĺpcov. 

Práca na zadaní č. 1 – úprava zadania č. 1 
podľa zásad úpravy technických textov. 

5 MSW: zásady úpravy technických doku-
mentov – publikácie, bc. a ing. práce 

Práca na zadaní č. 1 – zápis podmienkových 
rovníc do programu Excel a ich riešenie. 

6 
MS Excel (MSE): užívateľské rozhranie - 
nastavenie, vytváranie súborov Excel, práca 
s bunkami a makrami. 

Odovzdanie zadania č. 1. Zadanie č. 2: 
Využitie makier v oblasti analýzy elek-
trických obvodov. 

7 
MS Excel (MSE): text a vzorce – ich ukla-
danie do buniek, práca s komplexnými čís-
lami a makrami. 

Práca na zadaní č. 2 - Makrá a ich využitie 
pre analýzu elektrických obvodov 

8 MS Excel (MSE): funkcie – druhy funkcií 
a ich použitie. 

Práca na zadaní č. 2 - Makrá a ich využitie 
v MS Exceli 2 

9 MS Excel (MSE): graf – zostavovanie 
a úprava grafov. 

Práca na zadaní č. 2 - Práca 
s kontingenčnými tabuľkami 

10 
MS PowerPoint (MSPP): užívateľské roz-
hranie a jeho nastavenie, vytváranie prezen-
tácií. 

Práca na príprave MSPP prezentácie zadania 
č. 1 a 2. 

11 MSPP: snímka –druhy snímok, základné 
zásady vytvorenia snímky. 

Práca na príprave MSPP prezentácie zadania 
č. 1 a 2. 

12 
MSPP: práca so snímkou – vkladanie textu, 
vkladanie ostatných návrhových prvkov 
a efektov. 

Odovzdanie zadania č. 2. Práca na príprave 
MSPP prezentácie zadania č. 1 a 2. 

13 MSPP: práca s prehľadom,  vkladanie ko-
mentárov a odkazov. 

Zápočet. 

 
 

 


