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accelerated graphic port
alphanumeric coding
basic case
basic in-out system
binary
bit sequence
button
central processing unit
clock frequency
compact disc
compatibility
connector
date of modification
device
digital versatile disc
dots per inch
execution file
external
game controller
graphic card
graphic memory
graphic resolution
hard disc drive
headphones
hidden
hierarchical tree structure
information technology
ink printer
input accessories
internal
key
keyboard
laser printer
liquid crystal display
mainboard
microphone
mouse
network card
numeric
on screen display
operating memory
optical
output accessories
personal computer
port
power supply
printing density
printing speed
random access memory
read only
reading speed
recording speed
refresh rate
root directory
scanner
screen
sound card
speaker
storage device
switch
temporary
to attach
to connect
universal serial buss
user access authority
user interface
video graphic adapter
wireless

appearance
arrange
click-lock
color scheme
common tasks
computer name
control panel
cursor blink rate
default
desktop
device manager
double-click
driver
file attributes
file extension
file path
file type
folder
folder options
font size
general
grid
icon
item
language
maintenance
password
performance
pointer speed
pointer trails
power options
preview
properties
quick launch panel
refresh
regional options
repeat delay
repeat rate
screen saver
scrolling
settings
shortcut
single-click
sound scheme
subdirectory
system standby
task bar
tile
to add
to align
to browse
to center
to close
to customize
to delete
to edit
to log off
to log on
to open
to paste
to remove
to rename
to search
to stretch
to view
tool
user account
view

alignment
background
bold
borders
brightness
bullets
cell
column
content
crop
eraser
evenly
fill
font color
footer
full screen
grammar
header
height
highlight
change case
character spacing
indentation
italic
layout
line spacing
line style
line weight
lowercase
margin
numbering
outline
page border
page number
page setup
paragraph
pattern
print preview
redo
rotation
row
ruler
scale
shading
shadow
shape
spelling
strikethrough
subscript
superscript
table
text box
text direction
thumbnail
to distribute
to draw
to insert
to merge
to replace
to save
to split
toolbar
underline color
underline style
undo
uppercase
width
zoom

alfanumerické kódovanie
atramentová tlačiareň
atribúty súboru
bezdrôtový
bežné úlohy
bitová postupnosť
blok textu
body na palec
bunka
celá obrazovka
centrálna výkonná jednotka
centrovať
cesta k súboru
číselný
číslo strany
číslovanie
dátum zmeny
digitálny univerzálny disk
displej na obrazovke
displej z tekutých kryštálov
dlaždica
dočasne
dolný index
dvojklik
dvojková
farba písma
farba podčiarknutia
farebná schéma
frekvencia blikania kurzora
frekvencia opakovania
grafická karta
grafická pamäť
grafické rozlíšenie
gramatika
guma (zmizik)
heslo
hierarchická stromová štruktúra
hľadať
hlavička
hlavná doska
horný index
hrúbka čiary
hustota tlače
iba na čítanie
ikona
informatika
jas
jazyk
jednoduchý klik
klávesa
klávesnica
kmeňový adresár
kompaktný disk
kompatibilita
konektor
kresliť
krok dopredu
krok dozadu
kurzíva
laserová tlačiareň
lupa
malé tlačené písmo
medziznakové medzery
meno počítača
mierka
miestne (lokálne) možnosti
mikrofón
miniatúra

možnosti napájania
možnosti priečinka
mriežka
myš
nahradiť
nastavenie
nastavenie strany
nástroj
natiahnuť
obnoviť
obnovovacia frekvencia
obrazovka
obrysový
obsah
odhlásiť sa
odkaz
odrážky
odsadenie (zarážka)
odstavec, odsek
odstrániť
okraj
oneskorenie opakovania
operačná pamäť
optický
orámovanie
orámovanie strany
orezať
osobný počítač
otáčanie
otvoriť
ovládací panel
ovládač
ovládač hier
pamäť s okamžitým prístupom
panel nástrojov
panel rýchleho spustenia
panel úloh
päta
pevný disk
podadresár
pohotovostný režim
položka
port
pozadie
pracovná plocha
pravítko
pravopis
prečiarknutý
predvolený
prehľadávať
premenovať
pridať
priečinok
prihlásiť sa
prilepiť
priložiť (prílohu)
prípona súboru
prispôsobiť
prístupové práva užívateľa
reproduktor
riadkovanie
riadok (tabuľky)
rolovanie (textu)
rovnomerne
rozdeliť
rozloženie
rozmiestniť
rýchlosť čítania

rýchlosť tlače
rýchlosť ukazovateľa
rýchlosť záznamu
sieťová karta
skener
skrytý
slúchadlá
smer textu
správca zariadení
stĺpec
stopy ukazovateľa
šetrič obrazovky
šírka
štýl čiary
štýl podčiarknutia
tabuľka
taktovacia frekvencia
tieň
tieňovanie
tlačidlo
tučné (písmo)
tvar
typ súboru
údržba
ukážka pred tlačou
ukážka, náhľad
ukladacie zariadenie
uložiť
univerzálna sériová zbernica
upraviť
usporiadať
užívateľské rozhranie
užívateľský účet
veľké tlačené písmo
veľkosť písma
video graphic adapter
vlastnosti
vložiť
vnútorný
vonkajší
vstupné prídavné zariadenie
všeobecné
výkon
vykonávací (spúšťací) súbor
vymazať
vypínač
výplň
výstupné prídavné zariadenie
výška
vzhľad
vzorka
zaákladná skriňa
základný vstupno-výstupný systém
zámok kliku
zapojiť
zariadenie
zarovnanie
zarovnať
zavrieť
zdroj napájania
zlúčiť
zmeniť veľkosť písma
zobrazenie
zobraziť
zrýchlený grafický port
zvuková karta
zvuková schéma
zvýrazniť

