
Test C_13 Informatika 

1. Stručně charakterizujte jaký je rozdíl mezi procesory architektury RISC a CISC. [8b] 

2. Jakou složitost má problém obchodního cestujícího? [8b] 

3. Jmenujte alespoň dvě základní výhody objektově orientovaného přístupu. [12b] 

4. Komunikace periferních zařízení s procesorem může být řízena: [12b] 

 A. programově 

 B. pomocí mapovaných vstupů a výstupů 

 C. pomocí swapování 

 D. pomocí přerušení 

 E. přímým přístup k operační paměti (DMA – Direct Memory Access) 

 F. pomocí specializovaného procesoru 

5. Určete lokální extrémy funkce 112  xy  [12b] 

6. Zapište v jazyce výrokové logiky a prověřte dedukci: [8b] 

Předpoklady : 

„Kdyby měl František dost času, sportoval by.“,  

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

Závěr : 

„Kdyby František tolik nečetl, sportoval by.“ 

7. Cookie je: [8b] 

 A. Údaj o času přístupu k www serveru 

 B. Údaj generovaný www serverem 

 C. Údaj ukládaný na lokálním disku stanice, kde běží www klient 

 D. Údaj o přístupu www klienta k určitému www serveru 

 E. Textový údaj přiřazený konkrétnímu www serveru 

8. Základnímu konstrukty konceptuálního modelu jsou: [8b] 

 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. 

9. Co platí pro statickou datovou strukturu? [12b] 

 A. Statická struktura má pevně stanovenou délku po dobu běhu programu 

 B. Statická struktura nemá pevně stanovenou délku po dobu běhu programu 

 C. Každý prvek statické struktury obsahuje tzv. adresní část (ukazatel na další prvek) 

 D. Prvky do statické struktury můžeme libovolně přidávat, jediným omezením je velikost 

operační paměti 

10. Pravděpodobnost jevu A, pAP )( . Provedeme k nezávislých opakování náhodného pokusu. 

Jaká je pravděpodobnost, že v těchto k opakováních nenastane jev A ani jednou? [12b] 
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Odpovědi: 

1. CISC (Complete Instruction Set Computing) - jsou procesory používané ve většině současných i 

dřívějších osobních počítačů. Hlavním rysem těchto procesorů je, že používají tzv. plnou instrukční 

sadu, nebo-li se snaží mít na každou úlohu jednu instrukci. 

RISC (Reduced Instruction Set Computing) - procesory s redukovanou instrukční sadou. Obsahují 

jen několik základních instrukcí. Každá z nich by se měla vykonávat co nejkratší dobu, pokud 

možno během jediného strojového cyklu. 

2. exponenciální, jedná se o NP-úplný problém 

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

4. A, D, E, F 

5.  Lokální maximum (rovné 2) v bodě 0; lokální minima (rovná 1) v bodech –1 a 1 

6. Závěr platí. 

7. B, C, D, E 

8. D 

9. A 

10. pAP )( , pAP 1)( ,  
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