
Test A_15 Informatika 

1. Ve kterém bodě křivky y = x2  - 4x + 5 má tečna směrnici rovnou [12b] 

a) –2, 

b) 3 ? 

2. Jev CAB  , Jaká je pravděpodobnost jevu AB ? [8b] 

3. Existují dva jazyky rozpoznatelné konečným automatem, jejichž průnik, rozdíl nebo sjednocení 

není regulární jazyk? [8b] 

4. Jsou zadány výroky, které se považují za platné.  Kdyby Jan neměl peníze, nikdy by si ho Eva 

nevzala. Kdyby byl Jan učitel, neměl by peníze. Eva si ho vzala.  Určete, které výroky z nich logicky 

vyplývají (zakroužkujte správnou odpověď): [12b] 

 A. Jan není učitel.  

 B. Jan je učitel.  

 C. Kdyby nebyl Jan učitel, Eva by si ho vzala.  

 D. Jestliže si ho Eva nevzala, Jan je učitel.  

 E. Pokud Jan neměl peníze, byl učitel. 

5. Integritní omezení, týkající se vzájemných vztahů entit, se nazývá (zakroužkujte správnou 

odpověď): [8b] 

 A. Doménová integrita. 

 B. Entitní integrita. 

 C. Referenční integrita. 

 D. Časová integrita. 

 E. Relační integrita. 

6. Jaký je základní rozdíl mezi DDA a Bresenhamovým algoritmem pro vykreslení úsečky:  [12b] 

7. Co rozumíme pod pojmem operační složitost algoritmu (zakroužkujte správnou odpověď)? [8b] 

 A. Je to doba trvání algoritmu vyjádřena v sekundách 

 B. Je to množství operací, které je třeba provést, abychom dosáhli požadovaného výsledku 

 C. Vyjadřuje náročnost algoritmu na operační paměť 

 D. Je to vztah mezi velikostí potřebné operační paměti a dobou trvání algoritmu 

8. Uveďte základní rozdíly mezi kompozicí a agregací objektů. [12b] 

9. Elektronická pošta v Internetu používá k přenosu zpráv protokol (zakroužkujte všechny správné 

odpovědi): [8b] 

 A. RFC 822 

 B. UDP 

 C. SMTP 

 D. SPX 

 E. TCP 

10. Komunikace periferních zařízení s procesorem je řízena (zakroužkujte všechny správné odpovědi): [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  

 



Test A_15 Informatika 

Odpovědi: 

1. a) [1, 2]; b) [(4+3)/2, 7/4] 

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

3. NE 

4. A 

5. C 

6. DDA vyžaduje operace v reálné aritmetice a dělení (v reálné aritmetice), Bresenhamův algoritmus 

pracuje pouze s celočíselnou aritmetikou, nepotřebuje dělení. 

7. B. 

8. Kompozice – pevná vazba mezi celkem a jeho částmi. Části nemohou existovat bez celku.  

Agregace – volná vazba mezi celkem a jeho částmi. Část může mít vazbu i na jiný celek. Při zániku 

celku automaticky nezanikají jeho části. 

9. C, E 

10. A, D, E, F. 

 



Test C_15 Informatika 

 

1. Ve kterém bodě křivky y = 5x2  - 8x + 5 má tečna směrnici rovnou [12b] 

a) –2, 

b) 3 ? 

2. Jev CAB  , Jaká je pravděpodobnost jevu AB ? [8b] 

3. Existují dva jazyky rozpoznatelné konečným automatem, jejichž průnik, rozdíl nebo sjednocení 

není regulární jazyk? [8b] 

4. Platí zákon v tomto znění: "Když prší, vezmeš si deštník", které tvrzení nejlépe vyjadřuje tento 

zákon (zakroužkujte správnou odpověď)? [12b] 

 A. Když neprší, vezmeš si deštník  

 B.  Když neprší, nevezmeš si deštník.  

 C.  Když si vezmu deštník, neprší.  

 D.  Když si nevezmu deštník, neprší.  

 E.  Když si vezmu deštník, prší.  

5. Základnímu konstrukty konceptuálního modulu jsou (zakroužkujte správnou odpověď): [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. 

6. Jaký je základní rozdíl mezi DDA a Bresenhamovým algoritmem pro vykreslení úsečky:  [12b] 

7. Co rozumíme pod pojmem operační složitost algoritmu (zakroužkujte správnou odpověď)? [8b] 

 A. Je to doba trvání algoritmu vyjádřena v sekundách 

 B. Je to množství operací, které je třeba provést, abychom dosáhli požadovaného výsledku 

 C. Vyjadřuje náročnost algoritmu na operační paměť 

 D. Je to vztah mezi velikostí potřebné operační paměti a dobou trvání algoritmu 

8. Uveďte základní rozdíly mezi kompozicí a agregací objektů. [12b] 

9. Mezi nejvýznamnější modely počítačových sítí patří (zakroužkujte všechny správné odpovědi): [8b] 

 A. Microsoft Network Architecture. 

 B. Rodina protokolů TCP/IP. 

 C. Protokolová sada SPX/IPX. 

 D. Banyan Vines. 

 E. Referenční model ISO/OSI. 

10. Komunikace periferních zařízení s procesorem je řízena (zakroužkujte všechny správné odpovědi): [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  

 

  



Test C_15 Informatika 

 

Odpovědi: 

1. a) [6/10, 2]; b) [(8+3)/10, 195/100] 

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

3. NE 

4. D 

5. D 

6. DDA vyžaduje operace v reálné aritmetice a dělení (v reálné aritmetice), Bresenhamův algoritmus 

pracuje pouze s celočíselnou aritmetikou, nepotřebuje dělení. 

7. B. 

8. Kompozice – pevná vazba mezi celkem a jeho částmi. Části nemohou existovat bez celku.  

Agregace – volná vazba mezi celkem a jeho částmi. Část může mít vazbu i na jiný celek. Při zániku 

celku automaticky nezanikají jeho části. 

9. B, E 

10. A, D, E, F. 

 


