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skenerA

MP3 přehrávačB

trackballC

dataprojektorD

1. Pro zobrazení dat z počítače pro větší skupinu 
lidí používáme

27271

rastrová grafika je závislá na rozlišení monitoru, 
vektorová ne

A

rastrový obrázek je tvořen křivkami, vektorový 
body

B

rastrový obrázek je tvořen body, vektorový 
křivkami

C

rastrový obrázek je barevný, vektorový jen 
černobílý

D

2. Jaký je rozdíl mezi rastrovým a vektorovým 
obrázkem?

27262

bridgeA

modemB

routerC

hubD

3. Které zařízení nelze použít v síti jako centrální 
prvek?

27254

mikrofonA

aktivní chladič procesoruB

grafickou kartuC

reproduktory nebo sluchátkaD

4. Pro výstup hudby a zvuků z počítače 
používáme

27268

FTP serverA

Mail serverB

Fax serverC

Print serverD

5. Server, který spravuje poštovní služby na síti, 
se označuje...

27255

umožňuje lepší ochranu počítačeA

snižuje riziko ztráty datB

je druhem pirátstvíC

umožňuje rychlejší aktualizaci antivirového 
programu

D

6. Instalace více kopií softwaru, než umožňuje 
zakoupená licence

27264

POP3A

HTTPB

SMTPC

HTMLD

7. Komunikační protokol pro odesílání pošty se 
jmenuje

27279

tlačítko "Reset" na přední straně počítačové skříněA

televizní kartaB

síťová kartaC

tabletD

8. Pro dokonalejší ovládání ukazatele myši v 
grafických programech se používá:

27272

joystick A

instalační CD nebo DVD operačního systému 
počítače

B

procesorC

monitorD

9. Pro ovládání některých počítačových her nám 
kromě klávesnice a myši může sloužit také:

27273

soubor otevřu a rozešlu všem svým známým A

nikdy soubor neotvírámB

soubor neotevřu a rozešlu svým známýmC

soubor uložím do počítače a teprve pak jej  otevřu D

10. V případě obdržení e-mailu s přílohou od 
neznámé osoby

27265

JPGA

BMPB

GIFC

TIFFD

11. Který grafický formát je vhodný pro fotografie 
na webu?

27283

AmiProA

MS ExcelB

MS WordC

eXeD

12. Ve která aplikaci naleznete soubory s příponou 

XLSX?

27289

převádí IP adresu na jméno uzluA

umožňuje pracovat se soubory vzdáleného počítačeB

automaticky nastaví IP adresu počítačů v sítiC

umožňuje procházet internetové stránkyD

13. DNS server
27274
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WiFiA

IrDaB

BluetoothC

USBD

14. Mezi technologie bezdrátového připojení 
nepatří

27280

označení pro nový počítačA

"volný" operátor internetového připojení B

software, který můžeme během zkušební doby 
bezplatně používat

C

zdarma šiřitelný software, dá se zdarma používat a 
nemusí se registrovat

D

15. Co je to freeware?
27227

nelze zvětšovatA

libovolně zvětšovat a zmenšovat, tedy měnit 
velikost téměř neomezeně

B

nelze zmenšovatC

nelze nijak měnit D

16. Vektorovou kresbu můžeme se zachováním 
kvality:

27259

grafická kartaA

síťová kartaB

procesorC

MACD

17. Která komponenta je nutná k propojení 
počítačů?

27253

Vypnutí celého počítače. A

Nápovědu ve většině programů. B

Překreslení a obnovení obrazovkyC

Videoukázku, která zobrazuje jízdu vozů Formule 1 D

18. Klávesa F1 spouští v PC
27235

je obrázek, který se objeví po zapnutí počítačeA

označení pro poštovní schránkuB

nejpoužívanější textový editorC

nevyžádané elektronické poštovní zásilky D

19. Co označuje slovo SPAM?
27247

skenerA

tiskárnuB

zvukovou kartuC

televizní kartuD

20. Pro převod textu nebo obrázku, který máme na 
papíru, do digitální podoby v počítači 
používáme:

27269
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Fax serverA

FTP serverB

Mail serverC

Print serverD

1. Server, který spravuje poštovní služby na síti, 
se označuje...

27255

tiskárnuA

televizní kartuB

zvukovou kartuC

skenerD

2. Pro převod textu nebo obrázku, který máme na 
papíru, do digitální podoby v počítači 
používáme:

27269

GIFA

TIFFB

BMPC

JPGD

3. Který grafický formát je vhodný pro fotografie 
na webu?

27283

nelze zvětšovatA

nelze nijak měnit B

nelze zmenšovatC

libovolně zvětšovat a zmenšovat, tedy měnit 
velikost téměř neomezeně

D

4. Vektorovou kresbu můžeme se zachováním 
kvality:

27259

rastrový obrázek je tvořen křivkami, vektorový 
body

A

rastrový obrázek je barevný, vektorový jen 
černobílý

B

rastrový obrázek je tvořen body, vektorový 
křivkami

C

rastrová grafika je závislá na rozlišení monitoru, 
vektorová ne

D

5. Jaký je rozdíl mezi rastrovým a vektorovým 
obrázkem?

27262

nevyžádané elektronické poštovní zásilky A

je obrázek, který se objeví po zapnutí počítačeB

nejpoužívanější textový editorC

označení pro poštovní schránkuD

6. Co označuje slovo SPAM?
27247

označení pro nový počítačA

software, který můžeme během zkušební doby 
bezplatně používat

B

"volný" operátor internetového připojení C

zdarma šiřitelný software, dá se zdarma používat a 
nemusí se registrovat

D

7. Co je to freeware?
27227

dataprojektorA

trackballB

MP3 přehrávačC

skenerD

8. Pro zobrazení dat z počítače pro větší skupinu 
lidí používáme

27271

umožňuje rychlejší aktualizaci antivirového 
programu

A

umožňuje lepší ochranu počítačeB

snižuje riziko ztráty datC

je druhem pirátstvíD

9. Instalace více kopií softwaru, než umožňuje 
zakoupená licence

27264

tlačítko "Reset" na přední straně počítačové skříněA

síťová kartaB

televizní kartaC

tabletD

10. Pro dokonalejší ovládání ukazatele myši v 
grafických programech se používá:

27272

Videoukázku, která zobrazuje jízdu vozů Formule 1 A

Vypnutí celého počítače. B

Překreslení a obnovení obrazovkyC

Nápovědu ve většině programů. D

11. Klávesa F1 spouští v PC
27235

routerA

bridgeB

hubC

modemD

12. Které zařízení nelze použít v síti jako centrální 
prvek?

27254

MS WordA

eXeB

MS ExcelC

AmiProD

13. Ve která aplikaci naleznete soubory s příponou 

XLSX?

27289
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USBA

BluetoothB

IrDaC

WiFiD

14. Mezi technologie bezdrátového připojení 
nepatří

27280

grafická kartaA

síťová kartaB

MACC

procesorD

15. Která komponenta je nutná k propojení 
počítačů?

27253

procesorA

instalační CD nebo DVD operačního systému 
počítače

B

monitorC

joystick D

16. Pro ovládání některých počítačových her nám 
kromě klávesnice a myši může sloužit také:

27273

umožňuje pracovat se soubory vzdáleného počítačeA

převádí IP adresu na jméno uzluB

umožňuje procházet internetové stránkyC

automaticky nastaví IP adresu počítačů v sítiD

17. DNS server
27274

HTMLA

HTTPB

SMTPC

POP3D

18. Komunikační protokol pro odesílání pošty se 
jmenuje

27279

soubor neotevřu a rozešlu svým známýmA

soubor otevřu a rozešlu všem svým známým B

soubor uložím do počítače a teprve pak jej  otevřu C

nikdy soubor neotvírámD

19. V případě obdržení e-mailu s přílohou od 
neznámé osoby

27265

reproduktory nebo sluchátkaA

aktivní chladič procesoruB

grafickou kartuC

mikrofonD

20. Pro výstup hudby a zvuků z počítače 
používáme

27268
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