
Užitočné skratky 

Naučte sa tie najdôležitejšie klávesové skratky pre systém Windows. Rýchlo si  

na ne zvyknete a aby ste náhodou na niektorú zo skratiek nezabudli, odložte si túto 

stranu na svoj pracovný stôl. 

Ctrl + I Kurzíva (naklonené písmo). 

Ctrl + F Vyhľadávanie na stránke.  

Ctrl + P Tlač. Práve zobrazenú stránku dokážete ihneď vytlačiť.  

Alt + F4 Zatvorenie aktívnej položky alebo ukončenie aktívneho programu 

Ctrl + Z 
Jeden krok späť (vo worde). Vrátite tak naspäť omylom zmazané slovo 

alebo opravíte inú chybu.  

Alt + Tab 
Rýchle prepínanie. Vďaka skratke viete otvorené okná programov 

preskakovať naozaj rýchlo.  

Ctrl + C Skopírovať (text, obrázky).  

Ctrl + V Vložiť skopírované súbory alebo text.  

Ctrl + X 
Vystrihnúť. Na rozdiel od ctrl+C táto funkcia údaje nekopíruje, ale 

priamo vystrihuje. Prenesie ich teda z jedného dokumentu do druhého.  

Ctrl + A 
Označiť všetko. Táto skratka vyberie všetky údaje v súbore bez toho, 

aby ste ich museli ručne označovať. 

     Shift   
Pri stlačení Shift a písmena, sa namiesto malého písmena napíše 

písmeno veľké. Pomocou Shift klávesy napíšeme aj mäkčeň.  

Alt + Shift 
Prepínanie klávesnice. Touto skratkou môžete prepnúť anglickú 

klávesnicu za slovenskú a naopak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zdroj: vlastný návrh 



Úlohy na vypracovanie: 

1. Nájdi v tabuľke a napíš, ktorá skratka umožňuje vyhľadávanie na stránke. 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Spoj čiarou dvojice, ktoré k sebe patria.  

 

 

 

 

 

 

3. Zakrúžkuj správnu odpoveď:   

Keď stlačíte na klávesnici skratku ctrl+A a hneď za týmAlt+F4 

 

a) označíte všetkyúdaje a zmeníte písmo 

b) prepnete sa do iného programu a vložíte skopírované súbory 

c) skopírujete celý obsah v dokumente a vytlačíte práve zobrazenú stránku 

d) zatvoríte aktuálny program 

 

4. Počas písania oznamu v textovom dokumente sa pani učiteľke pokazila klávesnica a nedali 

sa jej písať veľké písmená. V ktorej vete kvôli tomu spravila najviac gramatických chýb? 

 

a) na našej škole pokračuje zber papiera. 

b) vážení rodičia, v stredu je naplánovaná exkurzia do vysokých tatier. 

c) vyhlasujem súťaž na tému vesmír. 

d) do piatku prosím priniesť 2€ na vystúpenie folklórneho súboru ďumbier. 

 

5. Načo môžeš využiť skratky, ktoré sú uvedené v tabuľke? 

 

6. Písmenko, ktoré Ti pomôže zistiť meno detektíva sa nachádza pri skratke Ctrl+A. Ide o posledné 

písmeno prvej vety. Týmto si rozlúštil meno Detektíva. Od zajtra hľadáš jeho priezvisko 😊 

 


