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Otázka 1 

Kolik bitů je minimálně potřeba, abychom mohli zapsat ve dvojkové soustavě jakékoliv číslo z 

intervalu <0,256)?  

 a. 9  
 

 b. 10  
 

 c. 8  
 

 d. 7  
 

 

Otázka 2  

Které z následujících zařízení nepatří mezi vstupní zařízení počítače?  

 a. dotykový displej  
 

 b. bezdrátová klávesnice  
 

 c. počítačová myš  
 

 d. reproduktory  
 

 

Otázka 3  

Platí zákon v tomto znění (všichni jej jistě dodržují): "Když jedu na kole, vezmu si helmu", 

které tvrzení nejlépe vyjadřuje tento zákon?  

 a. Když nejedu na kole, nevezmu si helmu.  
 

 b. Když nejedu na kole, vezmu si helmu.  
 

 c. Když si vezmu helmu, nejedu na kole.  
 

 d. Když si vezmu helmu, jedu na kole.  
 

 e. Když nemám helmu, nejedu na kole.  
 

 

Otázka 4  

Převeďte bez kalkulátoru číslo 397 z desítkové do dvojkové soustavy:  

 a. 1 1000 1110  
 

 b. 1 1000 0111  
 

 c. 1 1000 1101  
 

 d. 1 1100 1101  
 

 

  



Otázka 5  

Který z uvedených algoritmů počítá faktoriál z celého kladného čísla 'x'? 

A) B) C) D) E) 

vysledek=-1 

zapiš(x) 

opakuj dokud 

platí (x >= 1) 

začátek cyklu 

vysledek = 

vysledek * x 

x = x - 1 

konec cyklu 

vypiš(vysledek) 

vysledek=1 

zapiš(x) 

opakuj dokud 

platí (x >= 1) 

začátek cyklu 

vysledek = 

vysledek * x 

x = x - 1 

konec cyklu 

vypiš(vysledek) 

vysledek=1 

zapiš(x) 

opakuj dokud 

platí (x >= 1) 

začátek cyklu 

vysledek = 

vysledek * x 

x = x + 1 

konec cyklu 

vypiš(vysledek) 

vysledek=0 

zapiš(x) 

opakuj dokud 

platí (x >= 1) 

začátek cyklu 

vysledek = 

vysledek * x 

x = x - 1 

konec cyklu 

vypiš(vysledek) 

vysledek=1 

zapiš(x); 

opakuj dokud 

platí (x >= 1) 

začátek cyklu 

x = x - 1 

vysleDek = 

vysledek * x 

konec cyklu 

vypiš(vysledek) 
 

 a. Možnost D je správně.  
 

 b. Možnost C je správně.  
 

 c. Možnost E je správně.  
 

 d. Možnost B je správně.  
 

 e. Možnost A je správně.  
 

 

Otázka 6  

Matematickou podmínku „A leží v intervalu (1,3>“ zapíšeme:  

 a. ((A > 1) AND (A < 3)) OR (A = 3)  
 

 b. ((A > 1) AND (A <= 3)) AND (A = 3)  
 

 c. (A >= 1) OR (A < 3)  
 

 d. (A <= 1) AND (A < 3)  
 

 e. (A > 1) AND (A < 3)  
 

 

Otázka 7 

Převeďte bez kalkulátoru číslo 1 1111 1100 z dvojkové do šestnáctkové soustavy:  

 a. 1FB  
 

 b. 1ED  
 

 c. 2FC  
 

 d. 1FC  
 

 

Otázka 8  

Kolik je součet dvou následujících binárních čísel 1101 0001 + 1011 0110? Vypočtěte bez 

kalkulátoru.  

 a. 1 1000 1111  
 

 b. 1 1110 0111  
 

 c. 1 1000 0111  
 

 d. 1 1100 0111  
 



 

Otázka 9  

Kolik je součet dvou čísel AF + AB v hexadecimální soustavě? Vypočtěte bez pomoci 

kalkulátoru.  

 a. 169  
 

 b. 1A4  
 

 c. 15A  
 

 d. 15B  
 

 e. 159  
 

 

Otázka 10  

Jsou zadány výroky, které se považují za platné. Určete, které výroky z nich logicky 

vyplývají. Kdyby jí to neřekl, nikdy by na to nepřišla. Kdyby se nebyla zeptala, nebyl by jí to 

řekl. Přišla na to.  

 a. Musela se zeptat.  
 

 b. Kdyby se byla zeptala, přišla by na to.  
 

 c. Pokud jí to neřekl, nezeptala se.  
 

 d. Jestliže na to nepřišla, nezeptala se.  
 

 e. Nemusela se zeptat.  
 

 

Otázka 11  

Které číslo bude následovat v řadě čísel? 3 - 7 - 15 - 31 - 63 - ?  

 a. 127  
 

 b. 121  
 

 c. 94  
 

 d. 167  
 

 

Otázka 12  

Matematickou podmínku „A leží v intervalu <0,2)“ zapíšeme: 

 a. ((A > 0) OR (A <= 2)) AND (A=0)  
 

 b. (A <= 0) AND (A < 2)  
 

 c. ((A > 0) AND (A <= 2)) AND (A = 0)  
 

 d. (A >= 0) OR (A < 2)  
 

 e. (A >= 0) AND (A < 2)  
 

 

Otázka 13  

Které z následujících operačních systémů jsou všechny určeny pro tablety nebo chytré 

telefony?  

 a. Mac OS X, Android, MS Windows 8  
 

 b. iOS, Android, MS Windows Phone  
 



 c. Unix, MS Windows 7, Linux  
 

 

Otázka 14  

Došlo k loupeži a připadají v úvahu jako pachatelé jen Adam, Boris a Cyril a u soudu byly 

prokazatelně zjištěny tyto skutečnosti: 

1. Pokud je Adam nevinen nebo Boris vinen, pak Cyril je vinen. 

2. Pokud je Adam nevinen, pak Cyril je nevinen. 

 

Které výroky soud může s jistotou tvrdit?  

 a. Boris je vinen.  
 

 b. Adam je vinen.  
 

 c. Adam je nevinen.  
 

 d. Cyril je vinen.  
 

 e. Boris je nevinen.  
 

 

Otázka 15 

Které číslo bude následovat v řadě čísel? 10 - 11 - 13 - 16 - 20 - ?  

 a. 22  
 

 b. 25  
 

 c. 28  
 

 d. 24  
 

 

Otázka 16  

Které číslo bude následovat v řadě čísel? 30 - 26 - 22 - 18 - 14 - ?  

 a. 12  
 

 b. 10  
 

 c. 8  
 

 d. 14  
 

 

Otázka 17 

Které číslo bude následovat v řadě čísel? 3 - 5 - 9 - 17 - 33 - ?  

 a. 70  
 

 b. 65  
 

 c. 40  
 

 d. 98  
 

 

Otázka 18  

4096 bitů se rovná:  

 a. 2 KB  
 

 b. 0,5 KB  
 

 c. 4 KB  
 



 d. 2 kb  
 

 

Otázka 19 

Kolik je součet dvou čísel 23 + 17 v osmičkové soustavě? Vypočtěte bez pomoci kalkulátoru.  

 a. 42  
 

 b. 43  
 

 c. 32  
 

 d. 40  
 

 

Otázka 20 

Co vykoná následující algoritmus – program? 

 

cislo = 0 

vysledek = 1 

opakuj pokud platí (cislo <= 12) 

zacatek cyklu 

cislo = cislo + 2 

vysledek = vysledek + cislo  

konec cyklu 

vypis na obrazovku (vysledek)  

 a. vypíše na obrazovku hodnotu 57  
 

 b. vypíše na obrazovku hodnotu 49  
 

 c. program se zacyklí  
 

 d. vypíše na obrazovku hodnotu 43  
 

 


