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Teoretické pojmy – cvičení 
Otevřete dokument teoreticke_pojmy_odpovedi_m2.docx. Odpovědi na otázky 

zapisujte do tabulky v souboru teoreticke_pojmy_odpovedi_m2.docx. 

 
1.  

Vyberte charakteristiku odpovídající pojmu hardware. 

a) Programové vybavení počítače 

b) Technické vybavení počítače 

c) Jedná se o jiné označení pro operační systém 

d) Označení pro operační systém 

 
2.  

Která z následujících komponent provádí výpočty a je výkonnou jednotkou počítače? 

a) Operační paměť 

b) Základní deska 

c) Procesor 

d) Pevný disk 

 
3.  

Která z uvedených zkratek označuje operační paměť? 

a) RAM 

b) HDD 

c) CPU 

d) VPN 

 
4.  

Která z následujících jednotek informace je nejmenší? 

a) Kilobajt 

b) Terabajt 

c) Megabajt 

d) Gigabajt 

 
5.  

Vyberte úložiště, které se vhodné používat pro trvalé uchování většího množství dat. 

a) Paměťová karta 

b) CD (Compact Disc) 

c) Pevný disk 

d) DVD (Digital Versatile Disc) 
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6.  

Které z následujících zařízení NENÍ vstupní zařízení? 

a) Klávesnice 

b) Obrazovka 

c) Mikrofon 

d) Touchpad 

 
7.  

Které z následujících zařízení je vstupní zařízení. 

a) Obrazovka 

b) Reproduktory 

c) Webkamera 

d) Tiskárna 

 
8.  

Vyberte program, který není operačním systémem. 

a) Windows 

b) Linux 

c) Gimp 

d) Mac OS 

 
9.  

Jakým pojmem označujeme software s otevřeným zdrojovým kódem, který je možné při 

dodržení podmínek využívat, prohlížet či upravovat. 

a) Proprietární software 

b) Freeware 

c) Shareware 

d) Open source 

 
10.  

Jak označujeme celosvětovou síť navzájem propojených hypertextových dokumentů? 

a) Internet 

b) World Wide Web 

c) VoIP 

d) VPN 
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11.  

Jak označujeme bezdrátové připojení, které využíváme pro malé a střední vzdálenosti? 

a) ADSL 

b) Wi-max 

c) WiFi 

d) Dial-up 

 
12.  

Která z následujících činností NEPATŘÍ mezi zásady pro práci s hesly? 

a) Pravidelně měnit heslo 

b) Volit vhodnou struktura hesla 

c) Sdělovat hesla jen blízkému příteli 

d) Volit přiměřenou délka hesla 

 
13.  

Jak můžeme ochránit data proti nebezpečí požáru? 

a) Zálohu dat ukládat na jiné místo než je počítač 

b) Chránit počítač uživatelských jménem a heslem 

c) Zálohu dat ukládat do jiné složky na stejném počítači 

d) Mít vždy spuštěný Firewall 

 
14.  

 Jak se označují programy, které uživateli škodí a běží bez jeho vědomí? 

a) Malware 

b) Intranet 

c) Hardware 

d) Antivirové programy 

 
15.  

Které doporučení NEPATŘÍ mezi základní doporučení pro práci s počítačem? 

a) Dodržování pravidelných přestávek 

b) Správné držení těla 

c) Zajištění vhodného osvětlení 

d) Monitor by měl být umístěn přímo proti oknu 


