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1. (8 b) Daný je nasledujúci program:

r = 0

opakuj pre i = 0; kým i <= 2; i = i + 1 po opakovaní:

opakuj pre j = 0; kým j <= 3; j = j + 1 po opakovaní:

r = r + j

Akú hodnotu po vykonaní tohto programu nadobudne pre-
menná r?

2. (4 b) Ak sa v programe na viacerých miestach vyskytuje
rovnaký fragment kódu, ktorý pracuje s rozdielnymi údajmi,
vhodné je

(a) pozmeni» ho tak, aby na ka¾dom mieste bol iný
(b) vyèleni» ho ako samostatnú procedúru, prièom údaje sa

stanú jej parametrami
(c) z neho vytvori» samostatnú procedúru pre ka¾dú mo¾nú

kombináciu údajov
(d) necha» kód tak, ako je
(e) vyèleni» ho ako samostatnú procedúru, prièom údaje budú

dodané prostredníctvom globálnych premenných

3. (4 b) Èo z nasledujúceho mô¾e zrýchli» poèítaè:

1. displej s krat¹ou dobou odozvy
2. rýchlej¹ia klávesnica
3. viac pamäte
4. rýchlej¹í disk
5. rýchlej¹í procesor
6. batéria s vy¹¹ou kapacitou
7. displej s vy¹¹ím rozlí¹ením
8. rýchlej¹ia pamä»

Odpovedajte uvedením poradových èísel.

4. (2 b) Koµko programov mô¾e by» spustených súèasne v
operaènom systéme rangu Windows alebo Linux na poèítaèi s
osemjadrovým procesorom?

(a) najviac 16
(b) iba jeden
(c) aj tisíc
(d) najviac 8
(e) najviac 64

5. (2 b) Koµko celých MB sa prenesie za 2 sekundy cez sie»
s prenosovou rýchlos»ou 10 Mbit/s?

6. (8 b) Daná je operácia vypoèítaj(), ktorá má jeden para-
meter a vracia jednu hodnotu:

vypoèítaj(n)

zaèiatok

ak n == 1

vrá» 1

inak ak n > 1

vrá» n * vypoèítaj(n - 1)

koniec

Vráti operácia nejakú hodnotou pri jej vyvolaní s hodnotou 5
ako parametrom, a ak áno, tak akú?

7. (2 b) Procesor priamo vykonáva program, ktorý je ulo-
¾ený:

(a) v kon�guraènej (CMOS) pamäti
(b) na externom disku
(c) vo vonkaj¹ej pamäti
(d) na internom disku
(e) vo vnútornej (hlavnej) pamäti

8. (2 b) Usporiadajte nasledujúce druhy pamäte od naj-
rýchlej¹ieho po najpomal¹í vzhµadom na dobu prístupu:

1. vnútorná pamä»
2. registre procesora
3. vyrovnávacia (cache) pamä»
4. disk

Odpovedajte uvedením poradových èísel.

9. (10 b) Daný je nasledujúci program:

a = "HGJOYOKJ"

b = poèet písmen v a

c = true

i = 0

opakuj

zaèiatok

ak a[i] <> a[b - i - 1]

c = false

i = i + 1

koniec

kým (i < b / 2) | c

prièom symbol | oznaèuje logické alebo a platí, ¾e hodnotou
a[0] je písmeno H. Ak c na konci bude true, pre písmená v
re»azci znakov a to znamená, ¾e

(a) sú usporiadané podµa abecedy
(b) ich je párny poèet
(c) tvoria palindróm
(d) sú rovnaké
(e) tvoria anagram

10. (2 b) Preveïte èíslo 123 do binárnej sústavy.

11. (2 b) Aby údaje veµkého rozsahu, s ktorými mobilná
aplikácia pracuje, boli dostupné pou¾ívateµovi z hociktorého
mobilného zariadenia, na ktoré si mobilnú aplikáciu in¹taluje,
údaje treba

(a) kopírova» na príslu¹né zariadenia iba pri in¹talácií apliká-
cie

(b) kopírova» na príslu¹né zariadenia v¾dy, keï sa zmenia
(c) prená¹a» medzi mobilnými zriadeniami cez Bluetooth
(d) uchováva» na pamä»ovej karte a presúva» ju medzi zaria-

deniami
(e) uchováva» v databáze na serveri

12. (2 b) Aký poèet pamä»ových buniek mo¾no adresova»,
ak je na to k dispozícii 16 bitov?
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13. (4 b) Ktoré z nasledujúcich polo¾iek oznaèujú súèastí
operaèného systému?

1. po¹tový klient
2. správa procesov
3. textový editor
4. správa súborov
5. správa pamäte
6. správa databázy
7. súborový systém
8. program na kreslenie

Odpovedajte uvedením poradových èísel.

14. (2 b) Ak poèítaè nerozpoznáva pripojenú tlaèiareò,
treba

(a) zasunú» príslu¹ný driver do USB portu
(b) softvérovo in¹talova» príslu¹ný driver
(c) zasunú» príslu¹ný driver do sie»ového portu
(d) prida» do poèítaèa pamä»
(e) vymeni» procesor

15. (12 b) Premenné a, b, c, d a n sú nastavené nasledovne:

a = 3

b = 2

c = true

d = false

n = 0

Daná je procedúra f():

f(x)

zaèiatok

vrá» not(x)

koniec

Programovací jazyk interpretuje logické výrazy zµava do-
prava tak, aby vyhodnotil iba nevyhnutnú èas», na základe
ktorej mo¾no stanovi» hodnotu daného logického výrazu. V
ktorých z nasledujúcich situácií dôjde k zavolaniu procedúry
f()?

1. (n <> 1) & (b >= \item | f(c)

2. c & (n < \item & (a < \item & f(n)

3. d & (n > \item & f(c)

4. c | ( a < n) | (b >= \item | f(n)

5. c | f(n)

6. c & f(c)

7. d & f(c)

8. d | n < a | f(c)

Odpovedajte uvedením poradových èísel.

16. (4 b) Ktoré z nasledujúcich polo¾iek by mohli predsta-
vova» IPv4 adresy?

1. 192.0.15.12
2. 153.128.11.12.0
3. 128.15.16
4. 12.24.48.96
5. 132.3.15
6. 826.31.52.0
7. 1024.2048
8. 1.1.1.1

Odpovedajte uvedením poradových èísel.

17. (12 b) Daný je nasledujúci program:

f(n, k)

zaèiatok

r = 1

opakuj pre i = 1; kým i <= k; i = i + 1 po opakovaní:

r = r * n

vrá» r

koniec

g(a, b, c)

zaèiatok

_________

koniec

Aký riadok kódu treba doplni» na mieste oznaèenom
_________, aby procedúra g() vrátila súèet druhých mocnín
jej parametrov vypoèýtaných pomocou procedúry f()?

18. (4 b) Volanie procedúry alebo funkcie sa realizuje:

(a) skopírovaním jej celého tela
(b) uvedením jej indexu a hodnôt parametrov
(c) skopírovaním relevantnej èasti jej tela
(d) uvedením jej názvu a hodnôt parametrov
(e) uvedením jej signatúry

19. (12 b) Prevod P na úèet príjemcu so zostatkom A je
mo¾ný ak je zostatok B na úète príkazcu aspoò vo vý¹ke sumy
S, ktorú príkazca plánuje previes», a zároveò táto suma ne-
presahuje povolené maximum M. V opaènom prípade, systém
vygeneruje chybové hlásenie H. Zostatok na úète nemô¾e by»
záporný. Ako by táto podmienka bola vyjadrená v programe?
Pou¾ívajte výluène symbolické oznaèenia A, B, H, M, P a S,
operátory porovnania a logické spojky.

20. (2 b) Koµko dodatoèných premenných na uchovanie èí-
sel postaèí pri usporadúvaní poµa (array), ktoré obsahuje 200
èísel?
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100 b

1 18

2 b

3 5, 8, 3, 4 (interpunkcia, pou¾itie spojok a poradie sú irele-
vantné)

4 c

5 2

6 áno, 120 (akceptuje sa aj iba èíslo)

7 e

8 2, 3, 1, 4 (interpunkcia je irelevantná)

9 c

10 1111011 (akceptuje sa aj 11110112)

11 e

12 65536

13 2, 4, 5, 7 (interpunkcia, pou¾itie spojok a poradie sú irele-
vantné)

14 b

15 1, 6 (interpunkcia, pou¾itie spojok a poradie sú irele-
vantné)

16 1, 4, 8 (interpunkcia, pou¾itie spojok a poradie sú irele-
vantné)

17 vrá» f(a, 2) + f(b, 2) + f(c, 2) (poradie sèítancov
je irelevantné; namiesto èiarky je akceptovateµná aj bod-
koèiarka)

18 d

19 (B { S >= 0) & (B <= M) (operátor & mô¾e by» uvedený
aj ako a alebo and; poradie operandov konjunkcie mô¾e
by» aj opaèné)

20 1 (akceptuje sa aj slovné vyjadrenie)
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