
Test A_16 Informatika 

1. Ve kterém bodě křivky y = 10x2  - 6x + 12 má tečna směrnici rovnou [12b] 

a) –2, 
b) +2 ? 

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

Jaká je pravděpodobnost, že v těchto k opakováních nenastane jev A ani jednou?  [8b] 

3. Existuje regulární jazyk, který není rozpoznatelný konečným automatem? [8b] 

4. Bylo vyloupeno skladiště a pachatel(é) odvezli lup autem. Podezřelí jsou A, B a C. Do loupeže nebyl 

zapleten nikdo jiný než A,B,C. B nikdy nepracuje bez A. C byl prokazatelně v době loupeže jinde. 

Co lze z této situace logicky odvodit s jistotou. (zakroužkujte správnou odpověď): [12b] 

 A. A je vinen.  

 B. B je vinen.  

 C. C je vinen.  

 D. A je nevinen.  

 E. B je nevinen. 

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

jako (zakroužkujte správnou odpověď): [8b] 

 A. Redukce dat. 

 B. Komprese dat. 

 C. Normalizace. 

 D. Kompakce dat. 

 E. Distribuce dat. 

6. Co platí pro BIOS (zakroužkujte všechny správné odpovědi):  [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 

7. Co platí pro pojem algoritmus (zakroužkujte všechny správné odpovědi)? [8b] 

 A. Algoritmus musí být vždy vyjádřen ve formě vývojového diagramu 

 B. Je to postup, který určuje, co máme dělat, abychom vyřešili libovolnou úlohu 

 C. Algoritmus zapsaný v programovacím jazyku se nazývá program 

 D. Pokud budeme algoritmus vyjadřovat v grafické podobě, můžeme si sami vymyslet a použít 

své vlastní grafické symboly 

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

9. Protokol SSL slouží k (zakroužkujte správnou odpověď): [8b] 

 A. Vyžádání www stránky od www serveru 

 B. Přenosu www stránky 

 C. Popisu obsahu www stránky 

 D. Zabezpečení obsahu www stránky proti narušení 

 E. Ustavení šifrované komunikace mezi www klientem a www serverem 
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10. Pro Hammingův kód platí (zakroužkujte všechny správné odpovědi):  [12b] 

 A. je maticový 

 B. je prefixový 

 C. je postfixový 

 D. opravuje všechny jednoduché chyby 

 E. je blokový 

 F. je perfektní 

 

Odpovědi: 

1. a) [0,2; 11,2]; b) [0,4; 11,2] 

2. Řešení:  

pAP )( , pAP 1)( ,  
k

k pAAAP )1()( 21    

3. NE 

4. A 

5. C 

6. A, C, E, F, G. 

7. B, C. 

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

9. E 

10.  A, B, C, D, E, F. 

 


