
Test C_10      Informatika 

1. Preemptivní plánování procesů se vyznačuje tím 
a. že procesy jsou na sobě nezávislé. 
b. že operační systém nemůže odebrat procesu procesor a proces se musí procesoru vzdát 

sám. 
c. že operační systém může odebrat procesu procesor a to zpravidla po uplynutí časového 

kvanta určeného pro běh procesu.     [8b] 

2. Co platí pro pojem algoritmus ? (všechny možnosti) 
a. Algoritmus musí být vždy vyjádřen ve formě vývojového diagramu. 
b. Je to postup, který určuje, co máme dělat, abychom vyřešili libovolnou  úlohu. 
c. Algoritmus zapsaný v programovacím jazyku se nazývá program.        [12b] 

3. Protokol SSL slouží k: 
a. Vyžádání www stránky od www serveru 
b. Přenosu www stránky 
c. Popisu obsahu www stránky 
d. Zabezpečení obsahu www stránky proti narušení 
e. Ustavení šifrované komunikace mezi www klientem a www serverem   [12b] 

4. Co platí pro dynamickou datovou strukturu ? (všechny možnosti) 
a. Dynamická struktura má pevně stanovenou délku po dobu běhu programu 
b. Dynamická struktura nemá pevně stanovenou délku po dobu běhu programu 
c. Každý prvek dynamické struktury obsahuje tzv. adresní část (ukazatel na další prvek) 
d. Do dynamické struktury můžeme přidat jen předem stanovený počet prvků   [8b] 

5. Jaké jsou rozdíly mezi rozhraním a abstraktní třídou.        [12b] 

6. Index je:  (všechny možnosti) 
a. Číslo, které slouží k odkazu na položku databáze. 
b. Pomocná datová struktura. 
c. Struktura, sloužící k rychlejšímu vyhledávání v databázi. 
d. Atribut nebo skupina atributů, podle kterých lze rychleji v databázi vyhledávat. 
e. Položka databáze, umístěna v každém záznamu databázového souboru.    [8b] 

7. 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.                    [12b] 

8. Která z výrokových formulí a. až d. není logickým důsledkem množiny předpokladů  
                             {q → (p ∨ s), ¬s ∨ ¬q, ¬r ∨ ¬p } 
a.    r → (s ∨ ¬q) 
b.    r → ¬q 
c.    r → ¬p 
d.   q → p                                                               [12b] 

9. Jaký je základní princip dynamické struktury Zásobník ? 
a. nový prvek přidáváme vždy na začátek struktury 
b. nový prvek přidáváme vždy na konec struktury 
c. vždy odebíráme první prvek ve struktuře 
d. vždy odebíráme poslední prvek ve struktuře     [8b] 

10. Existuje regulární jazyk, který není rozpoznatelný konečným automatem?  
            [8b] 
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Výsledky 

1. c  

2. b, c 

3. e 

4. b, c 

5. rozhraní – deklaruje pouze abstraktní metody, může být implementování vícekrát, nemá 

obecné datové atributy 

abstraktní třída – může deklarovat datové atributy, má abstraktní i konkrétní metody, 

podtřída může mít jen jednu nadtřídu (abstraktní nebo konkrétní) 

6. b, c 

7. b 

8. c 

9. b, d 

10. NE 

 


