
Test B_13 Informatika 

1. Seřaďte sestupně následující rozhraní podle rychlosti přenosu dat:  

USB 1.0, paralelní rozhraní, FireWire [8b] 

2. Uveďte alespoň tři třídy časové složitosti v pořadí vzestupně podle časové náročnosti.  [12b] 

3. Uveďte minimálně tři odlišnosti mezi rozhraním a abstraktní třídou v Javě. [8b] 

4. BIOS  [12b] 

 A. Tvoří rozhraní mezi hardwarem a operačním systémem 

 B. Provádí řízeni v reálném čase 

 C.  Provádí úvodní test po spuštění počítače 

 D.  Spouští veškeré programy 

 E. Umožňuje nastavení základních parametrů počítače 

 F. Zavádí operační systém 

 G.  Poskytuje operačnímu systému prostředky pro realizaci víceúlohového prostředí 

5.  Určete všechny lokální extrémy funkce xy sin  [12b] 

6. Zapište v jazyce výrokové logiky a prověřte dedukci : [12b] 

Předpoklady : 

 „Kdyby Tom měl peníze, šel by do kina.“ 

„Nezastihne-li Tom přítele, nebude mít peníze.“ 

„Tom nepůjde do kina.“ 

Závěr : 

„Tom nezastihnul přítele.“ 

7. Mezi nejvýznamnější modely počítačových sítí patří: [8b] 

 A. Microsoft Network Architecture 

 B. Rodina protokolů TCP/IP 

 C. Protokolová sada SPX/IPX 

 D. Banyan Vines 

 E. Referenční model ISO/OSI 

8. Proces odstraňování nežádoucí redundance dat je v relační databázové technologii označován 

jako: [8b] 

 A. Redukce dat. 

 B. Komprese dat. 

 C. Normalizace. 

 D. Kompakce dat. 

 E. Distribuce dat. 

9. Co platí pro dynamickou datovou strukturu? [8b] 

 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 

10. Jev CAB  , Jaká je pravděpodobnost jevu AB ? [12b] 
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Odpovědi: 

1. Od nejrychlejšího k nejpomalejšímu rozhraní: 1. FireWire, 2. USB 1.0, 3. Paralelní 

2. Např. lineární < logaritmicko-lineární < kvadratická < kubická < polynomiální < exponenciální < ... 

3. Klíčová slova, abstraktní třída může také obsahovat deklaraci datových atributů. Třída může mít 

pouze jednu abstraktní nadtřídu. Rozhraní deklaruje pouze „abstraktní metody“. 

4. A, C, E, F, G 

5. Lokální maxima (rovná 1) v bodech 
2
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k ; lokální minima (rovná 0) v bodech Zkk ,  

6. Závěr platí. 

7. B, E. 

8. C 

9. B, C 

10. AB  je jev nemožný, takže 0)(  ABP  


