
 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Forma: povinná ústní zkouška  

 

Předmět:   HARDWARE 

Obor vzdělání:   Informační technologie 

Kód oboru:    18-20-M/01 

Školní rok:    2014/2015 

Třída:    IT4 

 

 

TÉMATA 

 

1. a) Konstrukční uspořádání PC  

(Popis základních komponentů, způsoby propojení) 

b) Logická organizace paměti 

(Rezervovaná paměť, konvenční paměť, paměťové managery, virtuální paměť, 

multitasking) 

2. a) Základní deska  

(Typy ZD, rozložení prvků na desce, sloty, konektory) 

b) Rozhraní grafické karty. Napájení karty 

3. a) Napájecí zdroje počítače 

(Typy zdrojů, výkonové požadavky, konektory, chlazení, UPC, režimy spotřeby) 

b) Metody čtení a zápisu optických disků. Typy optických disků. 

4. a) BIOS  

(Funkce, start počítače, SetUp, upgrade BIOSu, EFI) 

b) Vnější paměti 

5. a) Architektura procesoru 

(Základní části procesoru, instrukce, adresování v instrukci) 

b) Scannery  

(princip, základní části a jejich využití) 

6. a) Základní parametry procesoru 

b) Správa operační paměti 

(Strategie přidělování a ochrany paměti, stránkování a segmentace paměti)



 

7. a) Architektury mikroprocesorů řady Intel 

(architektura NetBurst,  Core Duo,  Nehalem) 

b) Multimédia 

(Definice multimédií, jejich využití, formáty multimediálních souborů, SW a HW 

požadavky, streaming,) 

8. a) Systémová sběrnice,  

(Systémová sběrnice FSB, QPI, HT) 

b) Vstupní zařízení 

9. a) Čipové sady 

b) Grafický procesor. Vykreslení obrazu 3D 

10. a) Sběrnice 

(Parametry sběrnice, typy sběrnic) 

b) Dotykové obrazovky. Tablet 

11. a) Rozhraní  PC  

(Typy rozhraní, základní vlastnosti rozhraní)  

b) Správa napájení 

12. a) Systém IRQ a DMA 

(Typy IRQ, princip, průběh standardní žádosti) 

b) Rozhraní pevných disků 

13. a) Operační paměť RAM 

(Typy pamětí, jejich parametry, vícekanálový přístup, instalace, latence pamětí) 

b) Testovací programy pro zjištění parametrů technického vybavení PC 

14. a) Pevné disky 

(Fyzická struktura disků, parametry disku, kódování dat, technologie, řadiče) 

b) Jazyky tiskáren 

15. a) Logická struktura pevného disku 

(Souborový systémy, formátování disku, logické rozdělení pevného disku, základní a 

dynamické disky.)  

b) Chlazení počítače 

16. a) Ochrana dat v počítači, zálohování, komprimace 

(Disková pole RAID, přístupová práva, zabezpečení souborů a adresářů, komprimační 

nástroje, zálohování.)  

b) Síťové karty  

17. a) Údržba pevného disku 

(Kontrola disku, vyčištění disku, defragmentace)  

b) Vícekanálový přístup operačních pamětí. Označování pamětí 

18. a) Elektronická záznamová média  

b) Výběr operační paměti, parametry pamětí 

19. a) Optická média 

(Standardy CD, struktura disku, organizace dat, princip čtení, zápisu, rozhraní, typy 

médií.) 

b) Paměť ROM 

(Základní charakteristika a typy pamětí ROM) 

20. a) Grafické karty 

(Funkce, základní části a parametry, tvorba obrazu, API, konektory, zapojení více 

http://maturita.cz/pocitace/testovaci_programy.htm


 

grafických karet.)  

b) Vnitřní paměti 

21. a) Zvuková karta 

(Prvky zvukové karty, výstupy, záznam analogového signálu, digitálního signálu, 

syntéza zvuku, formáty zvukových souborů)  

b) Vývoj procesorů Intel 

22. a) Monitory 

(Parametry, barevný model, typy monitorů, jejich charakteristika.) 

b) Procesory AMD 

(Architektura AMD řady K8, systémová sběrnice HT, použité technologie, současné 

procesory AMD) 

23. a) Tiskárny 

(Parametry tiskárny, barevný model, typy tiskáren, jazyky tiskáren, rozhraní tiskáren) 

b) Klasifikace procesorů  

(Podle stupně univerzálnosti a podle typu instrukční sady) 

24. a) Kabeláž sítí 

(Charakteristika jednotlivých typů, konektory) 

b) Základní typy počítačových architektur 

25. a) Aktivní prvky sítí 

(Jejich úloha v síti, typy) 

b) Vývoj počítačů  

(Charakteristika počítačů podle generací) 
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