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Windows III 

opakování: soubor, složka, kopírování, přejmenování, přesouvání souboru, složky, 

průzkumník 

 

Operační systém: -     základní obslužný program počítače 

- spouští, obsluhuje běh, vypíná počítač 

- nejrozšířenější: Windows, Linux, Mac, MS-DOS, Apple 

 

 otevření souboru zadaným programem 
 Každý soubor má „přidělen“ program, ve kterém se otevírá, rozhoduje o tom přípona 

souboru. Např. soubor text.docx se otevře v programu MS Word, obrazek.jpg se otevře 

např. v programu Windows prohlížeč fotografií. Pokud chceme soubor otevřít jiným 

programem, postupujeme takto: pravé tlačítko myši na soubor – Otevřít v programu – 

vybereme ze seznamu: 
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Někdy program, kterým chceme soubor otevřít, není v nabídce, použijeme Zvolit výchozí 

program a možnost Další programy: 

 

 
 

 

Poté vybereme vyhovující program. Pokud chceme, aby se i v budoucnosti soubor daného 

typu otevíral v tomto programu, zatrhneme okénko dole. 

 

 

Poznámka: Pokud nevidíme aplikaci, program, kterým bychom chtěli daný soubor otevřít, 

můžeme ještě využít položku Procházet a najít program v adresářové struktuře Program 

Files. Tento postup doporučujeme jen zkušenějším uživatelům 

 

Přípony souborů lze zhruba rozdělit do několika skupin, např.: 

Text: doc, docx, odt, txt, rtf… 

Obrázky: bmp, jpg, png, gif, tif… 

Video: avi, mpg, wmv, mp4… 

Zvuk: mp3, wav…. 

Tabulky: xls, ods… 

Atd…… 
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Pozorně si přečti předchozí text a pokus se zodpovědět následující otázky k zopakování a 

upevnění učiva: 

1. Co je operační systém, k čemu slouží? 

2. Proč je možné otevírat jeden soubor několika různými programy? 

3. Jak spustit, otevřít soubor ve zvolené aplikaci, programu? 

4. Lze přiřadit (asociovat) každému typu souboru program, ve kterém se tento typ 

souboru bude vždy spouštět? Jak? 

5. Jak přiřadit typu souboru program, který se nenabízí v základním dialogovém 

okně? 

6. Jak počítač „pozná“, o jaký typ souboru se jedná? 

7. Jaké přípony souborů odpovídají textovým dokumentům? 

8. Jaké přípony se používají pro soubory obrázků, zvuku, videa, tabulek? 

 


