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1. Napište rovnici tečny a normály ke křivce o rovnici y = 2x2 + 3x - 1 v bodě T[0,-1]. [12] 
 
 
2. Existuje regulární jazyk, který není rozpoznatelný konečným automatem? [08] 
 
 
3. Která z výrokových formulí a až d není logickým důsledkem množiny předpokladů [12] 

{q → (p ˅ s), ¬s ˅ ¬q, ¬r ˅ ¬p} 
a) r → (s ˅ ¬q) 
b) r → ¬q 
c) r → ¬p 
d) q → p 

 
 
4. Protokol SSL slouží k: [08] 

a) Vyžádání www stránky od www serveru. 
b) Přenosu www stránek. 
c) Popisu obsahu www stránky. 
d) Zabezpečení obsahu www stránky proti narušení. 
e) Ustavení šifrované komunikace mezi www klientem a www serverem. 

 
 
5. Jaké jsou rozdíly mezi rozhraním a abstraktní třídou. [12] 
 
 
6. Základní konstrukty konceptuálního modulu jsou [08] 

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. 

 
7. Jaký je základní rozdíl mezi DDA a Bresenhamovým algoritmem pro vykreslení  

úsečky? [12] 
 
 

8. Co rozumíme pod pojmem operační složitost algoritmu?  [08] 
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. 

 
 
 



9. B-strom je struktura, která slouží k: [12] 
a) Víceúrovňovému indexování. 
b) Kompresi dat. 
c) Ukládán dat do primárního souboru podle hodnoty primárního klíče. 
d) Rychlejšímu vyhledávání dat v databázi. 
e) Vytvoření schématu databáze. 

 
 
10. Preemptivní plánování procesů se vyznačuje tím:  [08] 

a) že procesy jsou na sobě nezávislé, 
b) že operační systém nemůže odebrat procesu procesor a proces se musí procesoru vzdát 

sám, 
c) že operační systém může odebrat procesu procesor a to zpravidla po uplynutí 

časového kvanta určeného pro běh procesu. 
 
 
 
 
  



Odpovědi: 
1. 3x-y-1=0, x+3y+3=0 
2. NE 
3. D 
4. E 
5. Rozhraní – deklaruje pouze abstraktní metody, může být implementován vícekrát, nemá 

obecné datové atributy. 
Abstraktní třída – může deklarovat datové atributy, má abstraktní i konkrétní metody, 
podtřída může mít jen jednu nadtřídu (abstraktní nebo konkrétní). 

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

algoritmus pracuje pouze s celočíselnou aritmetikou, nepotřebuje dělení. 
8. B 
9. A, D 
10. C 


