
Test B_12      Informatika 

1. Nepreemptivní 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. Systém souborů se skládá 

a. z tabulky FAT 

b. ze sady souborů obsahující vlastní uložené informace a struktury adresářů obsahující 

informace o souborech  

c. z atributů jednotlivých souborů         [12b] 

3. Uveďte podmínku řešitelnosti soustavy lineárních algebraických rovnic a řešte soustavu 

[8b] 

  23  zyx  

  522  zx  

                                                034  zyx  

4. Které konkrétní kroky je třeba splnit při implementaci návrhového vzoru Jedináček, 

(Singleton)?              [12b] 

5. Základnímu konstrukty konceptuálního modulu jsou: 

a. Entita, vztah, primární klíč, alternativní klíč. 

b. Primární klíč, alternativní klíč, inverzní klíč. 

c. Řádky a sloupce tabulky. 

d. Entita a vztah. 

e. Doména, entita, atribut.               [12b] 

6. Existují jazyky, které nejsou regulární, nejsou deterministické bezkontextové a nejsou 

bezkontextové?        [8b] 

7. Vysvětlete pojmy objektově orientovaného přístupu: zapouzdřenost, rozhraní a 

implementace.                                [8b] 

8. Zapište v jazyce výrokové logiky a prověřte dedukcí: 

Předpoklady: 

„Kdyby měl Jan dost času, sportoval by.“  

„I kdyby Jan neměl dost času, četl by.“ 

Závěr: 

„Kdyby Jan tolik nečetl, sportoval by.“             [12b] 

9. 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] 

10. Jmenujte alespoň dvě základní výhody objektově orientovaného přístupu a zdůvodněte je 

(popište je).      [8b] 
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Výsledky 

1. b   

2. b 

3. Hodnost matice soustavy je rovna hodnosti matice rozšířené;    
30

77
,

30

23
,

15

1
 zyx  

4. konstruktory třídy jedináček jsou private, deklarace statické proměnné odkazující na 

třídu jedináček, deklarace metody newInstance, která vytváří novou instanci, deklarace 

modifikátoru třídy final 

5. d 

6. ANO 

7. Zapouzdřenost – k datovým atributům je přístup pouze prostřednictvím přístupových a 

modifikačních metod, 

rozhraní – volně přístupné deklaruje názvy metod a typy parametrů, 

implementace – není volně přístupná 

8. Odpověď: závěr platí 

9. b  

10. Blízkost chápání reálného světa, stabilita návrhu, znovu použitelnost 


