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Hledání na internetu 
(Příklad) 



Hledání na internetu 

• na internetu lze najít v současné době téměř 
cokoliv 

• na těchto příkladech si zkusíte, jak je hledání 
na internetu složité 



Hledání na internetu 

 1) Kde je umístěna „La Gioconda“; jak se jinak 
jmenuje; kdo je jejím autorem? 

2) Kdo namaloval obraz „Slunečnice“, kde  je 
umístěn a který den se autor narodil? 

3) Jaké je největší dopravní letadlo na světě? 

4) Jaký je největší typ Boeingu? 

5) Do kdy musí podána přihláška ke stání 
maturitě? 



Hledání na internetu 

6) Kdy se narodil Dalajláma? 

7) Jaké jsou hardwarové požadavky pro systém 
Windows 8? 

8) Jaké je složení obyvatelstva v Peru? 

9) Jak se jmenuje nevyšší hora v Mexiku a jakou 
má nadmořskou výšku ? 

10) Kde leží souostroví Galapágy? 

 

 



Hledání na internetu 
1) http://cs.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa 

 



Hledání na internetu 
2) 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/vytvarno/_zprava
/dve-van-goghovy-slunecnice-vystavuji-v-
londyne-dochovaly-se-ale-tri-obrazy--1310553 



Hledání na internetu 

3) http://cs.wikipedia.org/wiki/Airbus_A380 



Hledání na internetu 
4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Boeing_747 



Hledání na internetu 
5) http://www.novamaturita.cz/prihlasovani-
zaku-1404036675.html?sub=student 



Hledání na internetu 
6) http://www.dalajlama.info/prednaska/zivotopis/ 

 



Hledání na internetu 

7) http://windows.microsoft.com/cs-
cz/windows-8/system-requirements 



Hledání na internetu 
8) 
http://www.bedekr.cz/staty/JAmerika/Peru?det=cia_pop
ulace.html 



Hledání na internetu 
9) http://cs.wikipedia.org/wiki/Pico_de_Orizaba 



Hledání na internetu 
10) http://cs.wikipedia.org/wiki/Galap%C3%A1gy 



Závěr 

• v současné době lze na internetu najít téměř 
cokoli 

• potíž je v tom, jak vytřídit nalezená data, 
abychom je správně zpracovali a ověřili jejich 
hodnověrnost 
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