
Maturitní otázky z informatiky a výpočetní techniky

1) Informace a informační zdroje

• data,  informace,  informatika,  aplikace  informatiky,  informační  zdroje  a  jejich  kvalita,  práce 
s informacemi,  katalog  a  fulltext,  metadata  (metainformace),  etické  zásady  a  právní  normy 
související s informatikou, autorské právo, rozdělení programů z hlediska autorských práv

2) Zpracování informací

• jednotky informace a jejich násobné jednotky, kódování, ASCII, číselné soustavy, komprimace, 
kryptografie,  kryptoanalýza,  rozdělení  kryptografických  metod,  digitální  podpis,  hash  kódy, 
PGP, certifikační autorita

3) Hardware I – komponenty uvnitř skříně počítače

• von Neumannova  architektura,  základní  deska,  chipset,  sběrnice  (rozdělení  a  charakteristika, 
severní a jižní most), interní a externí rozhraní, sériový a paralelní přenos, procesor (řadič, ALU, 
registr, cache, typy procesorů, CISC, RISC), RAM (funkce, charakteristiky a rozdělení), grafická 
karta (funkce, charakteristika, GPU), HDD (funkce, charakteristika), SSD

4) Hardware II – periferie

• druhy  počítačů,  periferie  −  vstupní,  výstupní,  rozdělení,  funkce,  charakteristické  parametry, 
princip činnosti, ovladače

5) Software

• definice a rozdělení SW, základní funkce operačního systému, základní architektura operačního 
systému, interface, multitasking, Plug  & Play,  dělení a porovnání operačních systémů, správa 
souborů,  pravidla  pro  názvy souborů,  typy  souborů,  aplikační  programy,  Cloud  Computing, 
BIOS, UEFI

6) Počítačové sítě

• charakteristika, výhody počítačových sítí, rozdělení – podle architektury,  podle rozlohy,  podle 
topologie,  komponenty  –  propojovací  vedení,  uzly  propojovacího  vedení,  síťový  protokol, 
fungování sítí mobilních telefonů a globálních družicových systémů, komunikace v LAN, Wi-Fi

7) Textový procesor

• programy pro práci s textem a jejich výhody, základní funkce a možnosti textových procesorů 
(základy práce s textovým dokumentem,  formátování  textu,  vzhled  stránky,  záhlaví  a  zápatí, 
styly, šablony, práce s více dokumenty, objekty v textovém procesoru, obsah, rejstřík, hromadná 
korespondence,  další  nástroje,  export  a  import  dat,  tisk  dokumentu),  typografická a estetická 
pravidla, bibliografická citace

8) Tabulkové kalkulátory

• programy pro práci s tabulkami a jejich výhody, buňka, adresa, vzorec, typy dat (tvorba vlastního 
typu),  výpočty  s použitím  vzorců,  absolutní  a  relativní  adresa,  seznamy,  tvorba  vlastních 
seznamů, podmíněné formátování, grafy, řady, funkce (matematické, statistické, textové, logické, 
kalendářní,  vyhledávací),  zpracování  datových  tabulek,  filtry,  kontingenční  tabulky,  úprava 
tabulek, tisky

9) Počítačová grafika

• rozdělení počítačové grafiky, základní principy uložení dat, formáty, komprimace, programy pro 
práci s počítačovou grafikou, DPI, bitová hloubka, nejpoužívanější barevné modely, digitalizace, 
OCR
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10) Digitální fotografie

• digitální  fotoaparát  −  rozdělení,  paměťové  karty,  rozlišení,  obsluha,  expozice,  clona  a  čas, 
hloubka ostrosti, zásady kompozice, programy pro práci s digitální fotografií

11) Prezentační programy

• základní  principy,  animace,  grafické  objekty,  efekty,  praktické  využití,  zásady  úspěšné 
prezentace

12) Multimédia

• základní  princip  digitálního  záznamu  zvuku  a  obrazu,  běžně  používané  formáty  zvukových 
souborů  a  video  souborů,  kontejnery,  kodek,  komprese  zvukových souborů  a  videa,  princip 
streamování

13) Internet

• historie  internetu,  struktura,  TCP/IP  protokol,  IP  a  doménová  adresa,  DNS,  URL,  DHCP, 
způsoby připojení k internetu pro koncového uživatele

14) Služby internetu

• základní  služby  (www,  FTP,  e-mail,  sociální  sítě,  LMS,  VoIP,  IM,  RSS,  …)  a  jejich 
charakteristika, základní protokoly, šifrovaná komunikace, bezpečnost v síti, netiketa

15) Tvorba webových stránek (HTML)

• značkovací  jazyk  HTML,  základní  členění  dokumentu,  odkazy,  obrázky,  seznamy,  tabulky; 
validace  stránek,  HTML editory,  zásady tvorby www stránek,  barevná  schémata,  publikační 
webové systémy, webhosting

16) Tvorba webových stránek (CSS)

• kaskádové  styly  –  výhody použití,  nevýhody,  nastavení  kaskádových  stylů  (externí,  interní, 
lokální), třídy stylů a identifikace tagů, formátování textu a vzhledu pomocí stylů (pozicování)

17) Databáze

• programy pro práci s databází, využití databáze, základní pojmy, tabulka, primární klíč, vzhled 
datového listu, hledání, řazení, filtry, dotazy, návrhové zobrazení, formuláře a sestavy

18) Záznamová média a zálohování dat

• rozdělení  –  z pohledu umístění  v počítači,  trvanlivosti  uchovaných dat,  zápisu  a  čtení;  HDD 
(princip záznamu,  parametry,  souborový systém,  formátování,  fragmentace,  SMART, RAID), 
CD,  DVD,  flash  paměti  –  princip  záznamu,  parametry,  druhy,  ostatní  paměťová  média, 
zálohování dat – pravidla

19) Bezpečnost, ergonomie a hygiena práce na počítači

• licence  SW,  ochrana  SW,  počítačové  pirátství,  warez,  hacking–cracking,  techniky  crackerů, 
bankovní krádeže, ochrana před počítačovou kriminalitou, spam, hoax, počítačové viry – druhy, 
způsob šíření, projevy, antivirové programy; ergonomické a hygienické zásady práce na počítači

20) Algoritmizace a základy programování

• algoritmus  a  jeho  základní  vlastnosti,  rozdělení  programovacích  jazyků,  struktura  programu, 
datové typy, základní příkazy strukturovaného programování (sekvence, větvení, cykly)
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