
1. Jaká je pravděpodobnost jevu )()()( BABABA ∩∪∩∪∩ ?

Řešení: BABABABA ∪=∩∪∩∪∩ )()()( , tedy
[ ] )()()()()()()( BAPBPAPBAPBABABAP ∩−+=∪=∩∪∩∪∩

[12b]

2. 2. V následující tabulce jsou uvedeny pozorované hodnoty sledované veličiny x a
jejich četnosti:
ix in

2 8
3 12
4 12
5 8
Určete průměr, rozptyl a šikmost.

Řešení:
rozdělení je symetrické, takže průměr  = medián = 3,5, šikmost = 0

rozptyl:
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[12b]
3. Existuje regulární jazyk, který není rozpoznatelný konečným automatem? 

Řešení: NE   [8b]

4. Zapište v jazyce predikátové logiky tato tvrzení :
„Kdo má zájem o vstupenku na koncert, dostaví se ihned do kanceláře.“
„Některé vstupenky nejsou číslované.“
„Nečíslované vstupenky jsou vstupenkami ke stání.“

Řešení :  [12b]
∀x(má_zájem(x, vstupenka) → dostaví_se(x, kancelář))
∃x(vstupenka(x) & ¬číslovaná(x))
∀x(vstupenka(x) & ¬číslovaná(x) → platí(x, ke_stání))

5. Databázová relace je:
a) Vztah mezi více tabulkami.
b) Každá podmnožina kartézského součinu, který je možno zkonstruovat

z prvků domén.
c) Vztah jednotlivých atributů.
d) Neprázdná podmnožina kartézského součinu.
e) Vztah mezi daty v jednotlivých tabulkách.

Řešení: 7b   [8b]



6. Jaký je základní princip dynamické struktury Seznam ?
a) nový prvek přidáváme pouze na konec struktury a odebíráme vždy první

prvek struktury
b) nový prvek přidáváme pouze na začátek struktury a odebíráme vždy

poslední prvek struktury
c) přidáváme a odebíráme prvky kdekoliv ve struktuře
d) přidáváme nový prvek kdekoliv, ale odebíráme vždy první prvek struktury

Řešení:  6c   [8b]

7. Vysvětlete princip brzké a pozdní vazby?

Odpověď:   [12b]
Brzká vazba – kód prováděné operace, která je inicializovaná zasláním zprávy
danému objektu, je určen v okamžiku překladu celého programu.
Pozdní vazba – kód prováděné operace je znám teprve až za běhu programu,
v okamžiku, kdy objekt přijímá zprávu. Podle typu příjemce zprávy se vybere
odpovídající metoda, která vykoná požadavek zprávy. 

8. Seřaďte sestupně následující rozhraní podle rychlosti přenosu dat: sériové
rozhraní, USB 1.0, paralelní rozhraní, FireWire

Odpověď:   [8b]
Od nejrychlejší k nejpomalejšímu rozhraní: 1. FireWire, 2. USB 1.0, 3. Paralelní, 4.
Sériové

9. Protokol IP poskytuje služby (zatrhněte všechny):
a) spolehlivou
b) spojově orientovanou
c) datagramovou
d) nespolehlivou
e) nespojovanou

Odpověď: 9c, 9d, 9e   [8b]

10. Který z uvedených případů je Beziérova křivka 3.stupňě, a proč? 

Řešení:   [12b]
Bézierova křivka musí splňovat následující podmínky:
1. prochází prvním a posledním řídícím bodem,



2. směr na začátku křivky je určen vektorem P2 - P1, a směr na konci křivky je určen  

     vektorem P4-P3,
3. křivka se nachází v konvexním obalu řídících bodů.
Správná odpověď a).


