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Název práce: Tiskárny – test 
 
Předmět: informační a komunikační technologie, informatika 
Předmět: informační a komunikační technologie, informatika 
Ročník: 1. 
Obor:  82-51-L/* Uměleckořemeslné zpracování skla/keramiky/dřeva/kamene/kovů,  

82-41-M/* Design, Průmyslový design, Bytový architekt - Design interiéru 
79-41-K/41 Gymnázium 

Časová dotace: 15 minut 
Vzdělávací cíl: Zjištění úrovně znalostí daného tématu. 
Pomůcky: Pero, vytištěný test. 
Poznámka: Opakování tématického celku Internet formou textu. Tento materiál je součástí 
tematického balíčku Tiskárny. Soubor byl vytvořen pomocí hromadné korespondence 
z přiložené sady testových otázek (příloha – tabulka v excelu). Lze vytvářet rozdílné testy. 
V testu je vždy jedna odpověď správná. 
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. 



Tiskárny – test 
1) Jaké zařízení je tiskárna? 

a. vstupní 
b. výstupní 
c. chytré 

 
2) K čemu tiskárna slouží? 

a. k převodu dig. materiálů na jejich tištěnou podobu 
b. k převodu tištěných materiálů na jejich dig. podobu 
c. ke skenování materiálů 

 
3) Vyberte existující typy tiskáren. 

a. laserová, inkoustová, těžká 
b. laserová, jehličková, inkoustová 
c. laserová, jehličková, mostová 

 
4) Která tiskárna má nejlevnější tisk? 

a. laserová 
b. inkoustová 
c. jehličková 

 
5) U které tiskárny se může rozmazat tisk? 

a. laserová 
b. inkoustová 
c. jehličková 

 
6) Která tiskárna má nejdražší provoz? 

a. inkoustová 
b. laserová 
c. jehličková 

 
7) Která tiskárna je nejhlasitější? 

a. jehličková 
b. laserová 
c. inkoustová 

 
8) Která tiskárna má nejhorší tisk? 

a. laserová 
b. jehličková 
c. inkoustová 

 
9) Vyberte výstupní zařízení. 

a. monitor, klávesnice, myš 
b. monitor, repro, skener 
c. monitor, repro, tiskárna 

 
10) Která tiskárna používá inkoust? 

a. laserová 
b. inkoustová 
c. jehličková 



11) Která tiskárna používá barvenou textilní pásku? 
a. inkoustová 
b. laserová 
c. jehličková 

 
12) Která tiskárna používá toner? 

a. laserová 
b. inkoustová 
c. jehličková 

 
13) Která tiskárna využívá osvitový (světlocitlivý) válec? 

a. inkoustová 
b. laserová 
c. jehličková 

 
14) Jakými porty je možné připojit tiskárnu k počítači? 

a. PS/2, USB, LPT 
b. USB, LPT 
c. COM, LPT, USB 

 
15) Umožňují tiskárny bezdrátový tisk? 

a. ano 
b. ne 
c. ano, ale až po roce 2012 

 
16) Proč se stále ještě používají jehličkové tiskárny? 

a. mají nekvalitní tisk 
b. mají kvalitní tisk 
c. jejich tisk je nejlevnější 

 
17) Kde se hlavně používají jehličkové tiskárny? 

a. v grafických studiích 
b. ve školách 
c. tam, kde nezáleží na kvalitě tisku 

 
18) Proč se inkoustové tiskárně říká typická rodinná tiskárna? 

a. má ideální poměr cena/výkon 
b. má nejlevnější tisk 
c. má nejméně kvalitní tisk 

 
19) Která tiskárna typicky zvládá nejvyšší měsíční zatížení? 

a. inkoustová 
b. laserová 
c. jehličková 

 
20) Která tiskárna je nejdražší? 

a. inkoustová 
b. jehličková 
c. laserová 

 



Tiskárny – test – správné odpovědi 
1      B 
 
2      A 
 
3      B 
 
4      C 
 
5      B 
 
6      A 
 
7      A 
 
8      B 
 
9      C 
 
10      B 
 

11      C 
 
12      A 
 
13      B 
 
14      B 
 
15      A 
 
16      C 
 
17      C 
 
18      A 
 
19      B 
 
20      C 

 
  



METODICKÝ POKYN K TESTU 
 
Cíl: Prověření znalostí hlavních pojmů z oblasti tiskárny. 

 

Potřebné pomůcky: 

1. vytištěné testy na tiskárně + psací potřeby – učitel vytiskne testy a rozdá je žákům, 

2. dataprojektor – učitel promítne test celé skupině žáků, ti pak odpovědi zapisují na papír. 

 

Pokyny k práci s testem: 

Znalosti žáků mohou být prověřovány buď formou vytištěných testů, nebo zápisem odpovědí 

na čistý papír. V tomto případě je test promítán dataprojektorem. 

Žáci by měli mít na lavici pouze test (čistý papír) a psací potřeby. 

Žáci se po rozdání testu nejprve podepíší v záhlaví listu. 

Žáci vyberou jednu správnou odpověď ze tří nabízených. Udělá-li při výběru chybu, zruší ji 

přeškrtnutím a  zakroužkováním označí odpověď novou. 

 

Během práce neposkytujeme žákům žádné další informace. 

 

Doporučuji po vypracování testů sdělit žákům správné řešení a vysvětlit řešení otázek, v nichž 

žáci nejvíce chybovali. 

 
Hodnocení dosažených výsledků v testu: 

výborný  19-20 bodů 

chvalitebný  17-18 bodů 

dobrý   14-16 bodů 

dostatečný  11-13 bodů 

nedostatečný  0-10 bodů 



ZÁVĚREČNÝ LIST: 
 
Prameny a literatura: 
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz). 
 
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 
typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
 
Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. 


