
IKT – Informační a komunikační technologie 

Třída: 7. 

Vyučující: Mgr. Lukáš Buřt  

Platnost materiálu: 27. března – 16. dubna (dotace 3 vyučovací hodiny) 

Téma: Tabulkový editor 

Cíle: Žák ovládá základní nástroje tabulkového editoru a využívá elektronickou poštu k posílání dokumentů.  

 

Jedná se o časově poměrně náročnou úlohu, proto na její vypracování nechávám více času (celkem 3 týdny), tak 

abyste měli čas na splnění této práce a zároveň dostatek času a energie do hlavních vyučovacích předmětů. Všem 

děkuji za poctivé plnění úkolů a přeji vám hezké prožití dnů zpestřených například procházkou v přírodě a hlavně 

hodně zdraví.   

 

Náplň: 

1. Vytvořit v tabulkovém editoru (kdo nemá Microsoft, lze volně stáhnout OpenOffice) tabulku dle následujících 

pokynů  

 

2. Tabulka (viz. vzor) bude obsahovat:  

a. 16 jmen – 8 chlapeckých, 8 dívčích (chlapce od dívek barevně odlišit) 

b. 3 pohybové testy (něco u čeho lze napsat nějaký výsledek – např. skok z místa, skok daleký, shyby, 

hod míčkem, leh-sedy, běhy na různé tratě, člunkový běh, výdrže v poloze, specifické testy – lze 

vymyslet cokoliv nebo vyhledat na internetu) 

c. Každá testovaná osoba (dále jen TO) bude mít u daného testu výsledek (vymyslet) 

d. U každého testu vypočítat průměrný výsledek (vložit funkci – průměr – označit políčka, ze kterých 

chceme průměr vypočítat = označit sloupeček s výsledky konkrétní disciplíny) 

e. U každého testu zvýraznit políčko s nejlepším výsledkem (žlutě) a nejhorším (červeně) 

f. U každého testu napsat nejlepšího chlapce a nejlepší dívku 

  

3. Hotovou tabulku vložit do textového editoru + udělat popis testů (viz vzor) – (co testujeme, jak test probíhá, 

co k němu potřebujeme, co měříme/počítáme) 

 

4. Vymyslete odlišná jména a testy než jsou ve vzorovém příkladu (nekopírovat)  

 

5. Výslednou práci odeslat e-mailem na adresu: lukas.burt@zsjedovnice.cz 

- do předmětu napsat příjmení žáka + IKT 7 + tabulka 

- připojit soubor s výslednou prací jako přílohu 
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Vzor práce IKT – tabulka 

 

 
vrh koulí 

střelba na 
koš (TH) dřepy 

Jana 7,1 9 39 

Eva 6,5 6 36 

Petr 8,9 8 28 

David 7,5 4 38 

Daniel 7,2 3 38 

Daniela 6,9 4 35 

Jan 7,7 5 42 

Petra 7,9 4 27 

Tomáš 6,8 7 36 

Julie 6,7 7 41 

Standa 7,3 8 36 

Pavlína 6,3 7 30 

Eduard 7,8 4 34 

Helena 8,1 2 23 

Andrea 6,8 2 28 

Jiří 9,1 0 26 

    průměr: 7,4125 5 33,5625 

nejlepší 
chlapec: 

Jiří 
Petr a 
Standa 

Jan 

nejlepší 
dívka: 

Helena Jana Julie 

 

Popis testů:  

Vrh koulí – testovaná osoba (TO) vrhá koulí z vrhačského kruhu (vrh = loket nesmí „předběhnout zápěstí či kouli), TO 

nesmí vyšlápnout z kruhu, nesmí vrhnout mimo výseč, hmotnost koule: chlapci – 7,26 kg, dívky – 4 kg, TO má 3 

pokusy  - počítá se nejdelší platný pokus (v metrech), testujeme dynamickou sílu horní končetiny a zvládnutí techniky 

vrhu 

 

Střelba na koš TH – TO střílí na basketbalový koš z čáry trestného hodu (TH) – vzdálenost od koncové čáry 5,8 m, 

velikost basketbalového balónu: chlapci 7, dívky 6, každá TO má 10 pokusů, počítá se počet proměněných pokusů, 

testujeme přesnost a zvládnutí techniky střelby na koš  

 

Dřepy – TO provádí dřepy po dobu 1 minuty, počítá se počet plněných dřepů, testujeme dynamickou silovou 

vytrvalost dolních končetin 

 


