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Dôležité informácie 

 
 

• K riešeniu sa nesmú používať pomôcky! 

• Keď neodpoviete podľa pokynov uvedených v otázke, tak Vaša odpoveď nebude prijatá.   
Napr.: Miesto písmena H nesmiete odpovedať písmenom N.  

• Keď v rámci jednej otázky označíte okrem správnej odpovede (odpovedí) aj nesprávnu 
odpoveď (odpovede), tak z počtu bodov, ktoré sa dajú udeliť za danú otázku bude treba 
odpočítať počet nesprávnych odpovedí.   
(Negatívny počet bodov nie je možné udeliť, preto v prípade viacerých chybných 
odpovedí nie je možné udeliť minimálny počet bodov nižší ako je nula.) 

Napr.: Keď popri jednej dobrej odpovedi bude uvedená aj jedna chybná odpoveď, v prípade, že bolo 
treba udať jedinú odpoveď, tak dostanete 0 bodov.    

Toto sa netýka tých otázok, kde každá správna čiastková odpoveď má hodnotu 1 bodu.  
• Tam, kde to považujete za potrebné, môžete uviesť odôvodnenie svojej odpovede.  
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Úlohy majúce charakter testu, ktoré vyžadujú jednoduchú, krátku 
odpoveď 
 
Hardvér 

 
1) Spomedzi nižšie uvedených názvov vyznačte ten, ktorý neoznačuje 

procesor!  1 bod 
a. ATHLON 
b. ATAPI 
c. DURON 
d. XEON 
e. ITANIUM 

 
2) Označte písmenom P pravdivý výrok a písmenom N nepravdivý výrok! 4 body 

........... V reálnom operačnom móde procesorov Pentium sú dosiahnuteľné 
všetky príkazy. 

........... Chránený operačný mód procesorov Pentium uskutočňuje 
programovacie prostredie 8086. 

........... Procesor Pentium je vyhotovený technológiou Superscalar. 

........... Procesory Pentium majú architektúru RISC.  
 

3) Spomedzi vymenovaných tlačiarní vyberte také, ktoré umožňujú 
vytlačenie viacerých exemplárov počas jedného priebehu tlače 2 body 

a. Laserová tlačiareň 
b. Tlačiareň s typovým kolesom 
c. Termálna tlačiareň 
d. Tlačiareň s guľovou hlavou 
e. Atramentová tlačiareň 

 
4) Vyberte spomedzi vymenovaných najrýchlejší typ pamäti! 1 bod 

a. Flash 
b. SRAM 
c. DRAM 
d. Majú rovnakú rýchlosť 

 
5) Nedostatok ktorej charakteristiky z nižšie uvedených oznamuje 

v prípade obrazoviek (display) operačný mód zmeny obrazovky? 1 bod 
a. RGB 
b. NI 
c. DPI 
d. SVGA 
e. LR 

 
6) Spomedzi nižšie uvedených dátových nosičov označte tie, na ktoré je možné 

rovnakou mierou zapisovať aj čítať z nich dáta!   2 body 
a. ZIP mechanika 
b. CD-R kotúč 
c. DVD +R kotúč 
d. DAT kazeta 
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7) Označte písmenom P pravdivý výrok a písmenom N nepravdivý výrok! 4 body 

........... Pri magnetickom zariadení vznikne chyba v hľadaní kvôli zlej pozícii 
čítacej hlavy.  

........... Kód CRC sa používa na vyhľadanie chýb a  ich opravu.  

........... Kód ECC sa používa na vyhľadanie chýb.  

...........Číslo MTBF pri magnetickom zariadení: operačný čas očakávaný 
medzi poruchami, výpadkami.  

 
8) Jeden spomedzi nižšie vymenovaných prostriedkov nie je ovládací 

prostriedok? Ktorý? 1 bod 
a. Digitálna tabuľa 
b. Trackball 
c. Streamer 
d. Trackpad 
e. Joystick 

 
9) Spomedzi nižšie uvedeného označte správny výrok!  1 bod 

Jeden počítač patriaci do tej istej kategórie strojov ako druhý počítač je s ním 
zhora kompatibilný na hardvérovej úrovni ak  
 

a. Sa od seba obidva stroje odlišujú iba taktovacou frekvenciou. 
b. Novší exemplár pozná strojové príkazy staršieho exemplára. 
c. Obidva stroje pracujú s príkazmi RISC. 
d. Starší exemplár pozná strojové príkazy novšieho exemplára. 
e. Prvý stroj má iba viac periférií.  

 
10) Označte písmenom P pravdivý výrok a písmenom N nepravdivý výrok! 4 body 

........... Rozhranie znamená sériový systém.  

........... Rozhranie je aj uskutočnenie sériového portu.  

........... Aj klávesnica sa pripája cez rozhranie. 

........... Podľa módu prenosu, množstva a rýchlosti prenesených dát existujú 
rozličné uskutočnenia rozhrania.  

Softvér 
11) Ktorý z nižšie uvedených operačných systémov nevie fungovať 

v operačnom móde viacerých užívateľov?  1 bod 
a. Suse Linux 
b. Windows 95 
c. Windows XP 
d. Ani jeden sa nedá rozdeliť medzi viacerých užívateľov. 
e. Každý z nich sa dá rozdeliť medzi viacerých užívateľov. 

 
12) Označte písmenom P pravdivý výrok a písmenom N nepravdivý výrok! 4 body 

........... Databáza popisujúca systém obsahuje konfiguračné dáta počítača.  

........... V databáze popisujúcej systém sú uložené také dáta, ktoré priebežne 
používa Windows počas svojho fungovania ako referenciu. 

........... V databáze popisujúcej systém sa nachádzajú všetky dáta 
o hardvérových položkách v počítači ako aj o hardvérových 
položkách používaných systémom. 

........... V databáze popisujúcej systém sa nachádzajú dáta o všetkých 
užívateľoch.  
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13) Označte písmenom P pravdivý výrok a písmenom N nepravdivý výrok! 4 body 

........... V jednej rozšírenej partícii (extended) sa dá vytvoriť aj viac 
logických (logical) partícií.   

........... Na každú primárnu (primary) partíciu jedného HDD sa dá 
nainštalovať po jednom operačnom systéme.  

........... Existujú také operačné systémy, ktoré sa dajú nainštalovať aj na 
logickú partíciu. 

........... Existujú programy na tvorenie partícií, ktoré sú schopné rozdeliť 
primárnu partíciu na dve časti bez straty dát.  

 
14) Označte znakom x, ktorý prostriedok patrí do ktorej kategórie!   4 body 

 Softvér – 
operačný systém 

Softvér – 
aplikácia 

Hardvér – 
periféria 

Hardvér – 
iné 

Solaris   
Trackball    
Antivírový program   
Pen Drive   

 
15) Spomedzi nižšie vymenovaných vyberte to, čo nepatrí k formátovaniu. 1 bod 

a. Zápis identifikačných dát. 
b. Kontrola povrchu magnetickej platne.  
c. Kontrola cylindra 0.  
d. Vytvorenie konštrukcie danej knižnice. 
e. Vymazanie dát nachádzajúcich sa na disku.  

 
Textová editácia, tabuľkový procesor 
 

16) Ktorý z nasledovných úkonov sa týka formovania znakov?  1 bod 
a. Odrážka  
b. Dvojité riadkovanie 
c. Zarovnanie doľava 
d. Zhustené rozmedzie  
e. Umiestnenie tabulátorov 

 
17) Označte písmenom P pravdivý výrok a písmenom N nepravdivý výrok! 2 body 

........... Vtelený objekt je informácia, ktorá bola vyhotovená v inom 
programe a vložená do dokumentu. Vtelený dokument môže 
užívateľ upravovať v novom dokumente pomocou prostriedkov 
zdrojového programu a položkami jeho menu.  

........... Keď sa zdrojový dokument nachádza v počítači, úpravy vykonané na 
vtelenej informácii prevezme aj zdrojový dokument. 

 
18) Jeden formát spomedzi nižšie vymenovaných nie je možné aplikovať vo 

výpočtoch v jednej bunke. Ktorý to je?  1 bod 
a. Peňažná mena 
b. Dátum 
c. Vedecký 
d. Textový 
e. Binárny 
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19) V rozsahu A1:C5 sa nachádzajú nasledujúce dáta:  2 body 

 
 A B C 

1 0041 Trappista Bakony 
2 0051 Emmentáli Mizó 
3 0112 Mackó Sole 
4 0124 Parenica Jásztej 
5 0137 Feta Buda 

 
Aká bude hodnota nižšie uvedených vzorcov? Napíšte ich na 
vybodkované miesto!  
 
=FKERES(0051;$A$1:$C$5;3) .................................................  

=DARAB($A$1:$C$5) ..............................................................  

 
Základy informatiky 

 
20) Ktoré z nižšie uvedených je najväčšie číslo, ktoré sa dá napísať na dvoch 

bajtoch v binárnej forme? 1 bod 
a. 16383 
b. 65535 
c. 131071 
d. 262143 
e. 524287 

 
21) Spomedzi nižšie uvedených skratiek výpočtovej techniky, ktorá skratka 

nepredstavuje operačný systém? 1 bod 
a. AIX 
b. LINUX 
c. COBOL 
d. UNIX 
e. OS/2 

 
22) Čo z nižšie uvedeného sa nedá použiť na popis algoritmov?  1 bod 

a. Popis vo forme vety. 
b. Štruktogram. 
c. Popis viacerými vetami. 
d. Organizačný diagram. 
e. Vývojový diagram. 

 
23) Odôvodnite, prečo obsahuje kódovacia tabuľka ASCII 256 znakov! 1 bod 
 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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24) Určite výsledok algoritmu zadaného nasledujúcim štruktogramom podľa 

zadaných hodnôt! Výsledok napíšte na vybodkované miesto! 2 body 
 

C=0

B=0

A, B, C

A=0

D=A/B*C D=A/CD=A/B D=C/A
D

h

h

i

i

i h

 
 
  a. A=5, B=0, C=15 --------> D= ............... 
 
  b. A=10, B=1, C=0 --------> D= ............... 

 
Poznatky z oblasti sietí, HTML 
 

25) Ktorý z nižšie uvedených protokolov používame na prenos súborov?  1 bod 
a. HTTP 
b. FTP 
c. PPP 
d. TCP/IP 

 
26) Čo platí pre šírku pásma spomedzi nižšie uvedeného?   1 bod 

a. Determinuje rýchlosť sieťového prenosu v bit/s.  
b. Najdôležitejšia vlastnosť modemov.  
c. Šírku pásma meriame v Baudoch.  
d. Šírka pásma je rozdiel dvoch frekvencií.  

 
27) Označte ktorý z uvedených výrokov je pravdivý! 1 bod 

a. A <TH> dáta </TH> udáva adresu hlavičky tabuľky.  
b. A <TH> dáta </TH> udáva adresu textovej časti medzi 

zapísanými dátami.  
 
 
 
Spolu: 50 bodov 
 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 8 2009. május 22. 
0801 

Informatikai alapismeretek 
szlovák nyelven — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

 

Tematický 
okruh Poradové číslo úlohy Maximálny 

počet bodov 

Dosiahnutý 
počet 
bodov 

Maximálny 
počet bodov 
tematického 

okruhu  

Dosiahnutý 
počet 
bodov 

tematického 
okruhu 

Základné pojmy      1. 1  
4. 1  
5. 1   
6. 2   
8. 1   
9. 1  

10. 4  
11. 1  
14. 4  
15. 1  
16. 1  
18. 1  
20. 1  
21. 1  
22. 1  
25. 1  
26. 1  
27. 1  

Súvislosti        2. 4  

25  

3. 2  
7. 4  

12. 4  
13. 4  
17. 2  
19. 2  
23. 1  

I. 
Úlohy majúce 
charakter testu, 

respektíve 
písomné úlohy 

vyžadujúce 
jednoduchú, 

krátku písomnú 
odpoveď  

24. 2  

25  

Bodky prvey časti 50  
      
      
 Opravujúci učiteľ    

      Dátum: .................................  
________________________________________________________________________________________  

 

   

pontszáma / 
Dosiahnutý počet 

bodov 

Programba beírt pontszám / 
Počet bodov zapísaných do 

programu 

 

I. Teszt jellegű, illetve egyszerű, rövid szöveges 
választ igénylő írásbeli feladatok / Úlohy majúce 
charakter testu, respektíve písomné úlohy 
vyžadujúce jednoduchú, krátku písomnú odpoveď    

     
Javító tanár / Opravujúci učiteľ  Jegyző / zapisovateľ 

 
Dátum/Dátum .................................  Dátum/Dátum ................................. 
Poznámky: 
1. Keď kandidát začal pracovať na riešení II. písomného zadania, tak táto tabuľka a časť pre podpis ostanú 
prázdne!  
2. Ak bude skúška prerušená v priebehu riešenia časti I. respektíve nebude sa v nej pokračovať časťou II., tak 
táto tabuľka a časť pre podpis sa má vyplniť! 
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Dôležité informácie 
 

Informácie a návod  
 

• Pri riešení zadaní nesmiete používať iné pomôcky ako počítačovú konfiguráciu, papier 
a písacie potreby!  

• Tam, kde v texte úlohy nie je napísaný iný pokyn, musíte uviesť aj zdrojový kód 
programu riešenia úlohy! Pokiaľ riešenie obsahuje aj iné súbory (napr. databázy, 
indexové súbory, dátové súbory), samozrejme aj tie musíte uviesť 

• Počas riešenia úloh si musíte pre svoje riešenie vybrať programovací jazyk spomedzi 
vopred zadaných programovacích jazykov, ktoré sú uvedené v aktuálnom zozname 
softvéru. Počas riešenia 4. úlohy môžete použiť zvolený systém spracovania databáz, 
respektíve jazyk SQL.  

• Predpokladáme, že počas riešenia zadaní, tam kde to nie je zvlášť uvedené, užívateľ 
programu bude zadávať vhodné hodnoty vo vhodnom formáte a vhodné k systému 
kritérií počas inputov cez klávesnicu, takže sa netreba zvlášť venovať kontrole inputov 
a preto za časti kódov takéhoto charakteru nie je možné udeliť nadbytočné body.  

• Pokiaľ text úlohy neurčuje presný formát výstupu, tam sa snažte o primerané ale 
jednoduché zobrazenie. Formát vypísaných dát má byť primerane čitateľný (napr. 
reálne čísla nemajú byť vyjadrené v exponenciálnom formáte atď.).   

• Riešenie úlohy 4. môže byť celé vytvorené v jazyku SQL. V tomto prípade musíte 
udať v primeranom textovom súbore aj zdrojový kód SQL, ktorý vytvára databázu 
a jej vyplnenie. 

• Po skončení riešenia úloh vytvorte na diskete určenej k odovzdaniu, respektíve 
v sieťovej knižnici nižšie uvedenú knižnicu: 

\xxxx\ULOHA1\ 

xxxx je prvé písmeno mena a priezviska (bez medzier). 
Podľa toho obsahuje knižnica ULOHAn riešenia úlohy n.  
Jednotlivé zdrojové kódy jednotlivých úloh, respektíve prípadné iné doplnkové súbory 
vložte do knižníc ULOHA1...ULOHA4, aby ich mohla skontrolovať skúšobná 
komisia! 
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Riešenie úloh z programovania, respektíve narábania s databázami 

1. úloha (10 bodov) 
 

Zakódujte nižšie uvedený algoritmus použitím jedného z určených programovacích 
jazykov, ktoré sú vopred zadané v aktuálnom zozname softvéru! 

Ako riešenie úlohy požadujeme celý, preložiteľný a fungujúci kód, ktorý číta dáta 
z klávesnice (standard input) a vypisuje ho na obrazovku (standard output). V prípade 
použitia vizuálneho riešiteľského prostriedku požadujeme aby bol vyhotovený vo forme 
aplikácie algoritmu konzoly (beží v textovom okne)! Parametre postupu uvedené v úlohe 
KI( ) píšte na štandardný výstup. Volanie funkcie KI(SOREMELES) má nastaviť kurzor na 
začiatok nasledujúceho riadku. Účinkom funkcie KI():n má parametre volania KI vypísať 
na oblasť s veľkosťou n, pokiaľ je výraz kratší ako n, tak zvyšnú časť vyplní medzerami. 
Konštantné texty zadávame medzi úvodzovky. := je hodnota a = označuje  operátora 
posudzujúceho zhodnosť.    

 
Premenné: 
I, J premenné globálneho typu 
 
programu tabuľka násobenia 

výstup („tabuľka násobenia:”) 
výstup (začiatok riadku) 
cyklus I := od 1 do 10 

cyklus J:= od 1 do 10 
výstup (I*J):4 
Ak J<>10  
   potom výstup („,”) 
Koniec podmienky           

Koniec cyklu 
výstup (začiatok riadku) 

Koniec cyklu 
Koniec programu. 

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2009. május 22. 
0801 

Informatikai alapismeretek  
szlovák nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
2. úloha (10 bodov) 

Napíšte program, ktorý načíta text z klávesnice, potom rovnako z klávesnice načíta reálne 
číslo! Pokiaľ je načítaný text riadok znakov „ci“, v tom prípade predpokladá o načítaných 
číslach, že je to hodnota udaná v centimetroch a výsledok premení na palce (inch) a danú 
hodnotu vypíše na obrazovku.  Pokiaľ je načítaný text riadok znakov „ic“, v tom prípade 
predpokladá o načítaných číslach, že je to hodnota udaná v palcoch (inch) a výsledok 
premení na centimetre a danú hodnotu vypíše na obrazovku. Pokiaľ je načítaný text 
odlišný od hore uvedeného, program vypíše text „Nezrozumiteľný príkaz!“ na obrazovku 
a nebude vykonávať konverziu. (Poznámka: 1 palec = 2,54 cm)  

Ako riešenie úlohy požadujeme celý, preložiteľný a fungujúci kód, ktorý číta dáta 
z klávesnice (standard input) a vypisuje ho na obrazovku (standard output). V prípade 
použitia vizuálneho riešiteľského prostriedku požadujeme aby bol vyhotovený vo forme 
aplikácie algoritmu konzoly (beží v textovom okne)! Má byť zadané: zdrojový kód 
programu riešiaceho zadanie!  
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3. úloha (15 bodov) 

Na jednej meteorologickej stanici každý deň na poludnie merajú teplotu vzduchu a to 
počas jedného týždňa.   (Počiatočný deň týždňa má byť pondelok!) Napíšte program, 
ktorý načíta z klávesnice denne namerané hodnoty teploty a ukladá ich do jedného bloku! 
Po načítaní má program určiť a napísať na obrazovku, koľkokrát za daný týždeň 
a v ktorých dňoch boli teploty pod bodom mrazu. (Teploty pod bodom mrazu sú tie, keď 
je hodnota teploty nižšia ako 0 stupňov.). Popri zadanom vstupe má byť formát zobrazenia 
nasledujúci:  

Vstup: 
3 -2 4 3 -4 2 5 

Výstup: 

     Počas týždňa bol 2- krát mráz (utorok, piatok).  

Ako riešenie úlohy požadujeme celý, preložiteľný a fungujúci kód, ktorý číta dáta 
z klávesnice (standard input) a vypisuje ho na obrazovku (standard output). V prípade 
použitia vizuálneho riešiteľského prostriedku požadujeme aby bol vyhotovený vo forme 
aplikácie algoritmu konzoly (beží v textovom okne)! Má byť zadané: zdrojový kód 
programu riešiaceho zadanie! 
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4. úloha (15 bodov) 
 

Vytvorte databázu s názvom „valuta“! Vo vnútri databázy vytvorte tabuľku 
„PrepocetHUF“ podľa dát k uloženiu uvedených nižšie s poľami potrebného typu 
a vhodného názvu (atribúty) a vyplňte túto tabuľku zadanými dátami!   
 

Mena Skr. HUF / valuta valuta / HUF 
USA Dolár USD 204.5138265772 0.0048896450 
Euro EUR 248.4173850392 0.0040254832 
Anglická Libra GBP 366.0384049918 0.0027319538 
kanadský Dolár CAD 174.7082630606 0.0057238277 
austrálsky Dolár AUD 155.8966190739 0.0064145073 
japonský Jen JPY 1.8307877442 0.5462129639 

 
Vytvorte vyhľadanie informácie, ktorá udáva, koľko forintov dostaneme za každú menu 
udanú v tabuľke pri premene 100 jednotiek na forinty celkovo! 
 
Poznámka: Pri tých databázových procesoroch, kde nemôžeme vytvoriť databázu, ale iba tabuľku, 
vytvorme namiesto databázy podknižnicu (súbor), a v nej vytvorme tabuľkový súbor. Potom treba vložiť 
vytvorenú podknižnicu (súbor) a jej obsah.   

Pokiaľ sa vytvorenie databázy a jej naplnenie neuskutočňuje z daného rámcového systému, ale je vytváraná 
niektorým kódom programovacieho jazyka (napríklad SQL), potom je treba zadať aj zdrojový kód použitého 
jazyka. 
 
 
Spolu: 50 bodov 
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Maximálny 
počet 
bodov 

Dosiahnutý 
počet 
bodov 

I. Úlohy majúce charakter testu, respektíve 
písomné úlohy vyžadujúce jednoduchú, krátku 
písomnú odpoveď  

50 
 

II. Programovanie, 
respektíve riešenie 
databázových počítačových 
zadaní  

1. 10   
2. 10   
3. 15   
4. 15   

SPOLU 50   
Počet bodov pisomnej časti skúšky 100   

    
    
    
      
 Opravujúci učiteľ  

 
  Dátum: ................................. 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

   

Pontszáma 
/ 

Dosiahnutý 
počet 
bodov 

Programba 
beírt 

pontszám / 
Počet 
bodov 

zapísaných 
do 

programu  

 

I. Teszt jellegű, illetve egyszerű, 
rövid szöveges választ igénylő 
írásbeli feladatok / Úlohy majúce 
charakter testu, respektíve 
písomné úlohy vyžadujúce 
jednoduchú, krátku písomnú 
odpoveď    

 

II. Programozási, illetve adatbázis 
feladatok számítógépes 
megoldása / Programovanie, 
respektíve riešenie databázových 
počítačových zadaní       

    
      
           

Javító tanár / Opravujúci 
učiteľ  

jegyző / zapisovateľ 

 
 Dátum/Dátum .................................  Dátum/Dátum ................................. 


