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TÉMATA 

1. a) Tiskárny 
(Parametry tiskárny, barevný model, typy tiskáren, jazyky tiskáren, rozhraní tiskáren) 

b) Vývoj počítačů  

(Charakterizujte počítače podle generací) 

2. a) Kabeláž sítí 

(Koaxiální kabel, kroucená dvojlinka, optické kabely, konektory) 

b) Základní typy počítačových architektur 

(Von Neumannovo schéma, odlišnosti dnešních počítačů, Harwadská koncepce) 

3. a) Konstrukční uspořádání PC  

(Popis základních komponentů, způsoby propojení, instalace OS, aplikačních 

programů) 

b) Zvuková karta 

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

syntéza zvuku, formáty zvukových souborů) 

4. a) Základní deska  
(Typy základních desek, rozložení prvků na desce, sběrnice, sloty, konektory) 

b) Paměť ROM 

(Základní charakteristika a typy pamětí ROM) 

5. a) Architektura procesoru 
(Základní části procesoru – ALU, řadič, registry, sběrnice, jejich funkce, popis. 

Instrukce. Adresování v instrukci) 

b) Vnitřní paměti 
(Rozdělení a parametry pamětí) 

6. a) Základní parametry procesoru 
(Rychlost procesoru, šířka sběrnice, šířka slova, cache paměti, pipelining, 

superskalární procesor, technologie využívané při zpracování instrukcí, rozšiřující 

instrukční sady) 

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

 



 

7. a) Charakteristika mikroprocesorů řady Intel 
(Historické typy procesorů, Pentium 4– architektura NetBurst, architektura Core Duo, 

i7- architektura Nehalem) 

b) Síťové karty 

8. a) Procesory AMD 
(Architektura AMD řady K8, systémová sběrnice HT, použité technologie, 

vícejádrové procesory AMD) 

b) Aktivní prvky sítí 

(Zesilovač, opakovač, most, přepínač, směrovač) 

9. a) Napájecí zdroj počítače 
(zdroje AT, ATX, výkonové požadavky, konektory, chlazení, UPC, režimy spotřeby) 

b) Systémová sběrnice, čipové sady 

(Systémová sběrnice FSB, QPI, HT, vývoj čipových sad) 

10. a) BIOS  

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

b) Údržba pevného disku 
(Kontrola disku, vyčištění disku, defragmentace) 

11. a) Systémová sběrnice, čipové sady 

(Systémová sběrnice FSB, QPI, HT, vývoj čipových sad) 

b) Scannery, princip a jejich využití 

12. a) Sběrnice 
(Parametry sběrnice, systémová sběrnice – uspořádání Intel, AMD, periferní sběrnice 

ISA, PCI, AGP, PCIe, USB, FireWire) 

b) Multimédia 
(Co jsou multimédia, formáty multimediálních souborů, SW a HW požadavky, 

streaming, požadavky na multimediální PC) 

13. a) Rozhraní  PC  

(Paralelní a sériové rozhraní, typy a základní vlastnosti rozhraní) 

b) Logická organizace paměti 

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

multitasking) 

14. a) Grafické karty 
(Funkce, základní části a parametry, tvorba obrazu 3D, API, konektory, zapojení více 

grafických karet.) 

b) Rozdělení procesoru 
(Procesory CISC a RISC, rozdělení – CPU, MCU, DSP. ) 

15. a) Pevné disky 

(Fyzická struktura disků, stopa, sektor, formátování disku, parametry disku – 

přístupová doba, kapacita, kódování dat, technologie SMART, řadiče pevných disků) 

b) Klávesnice, myš, tablet, dotykové obrazovky 

16. a) Logická struktura pevného disku 
(Souborový systém FAT, NTFS, alokační jednotka – cluster, formátování disku, 

logické rozdělení pevného disku, základní a dynamické disky.) 

b) Systém IRQ a DMA 
(Typy IRQ, princip, průběh standardní žádosti, vektor přerušení, počet kanálů IRQ a 

DMA) 

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


 

17. a) Ochrana dat v počítači, zálohování, komprimace 
(Disková pole RAID, přístupová práva, zabezpečení souborů a adresářů, komprimační 

nástroje, zálohování.) 

b) Operační paměť RAM 

(Charakteristika, typy pamětí, jejich parametry, vícekanálový přístup, instalace, 

zapojení, latence pamětí) 

18. a) Elektronická záznamová média  
(USB Flash disk, paměťové karty, SSDdisk - charakteristika, základní části, 

podporované technologie, rozhraní) 

b) Rozhraní grafické karty 

19. a) Optická média 
(Standardy CD, fyzikální princip, struktura disku – vrstvy, organizace dat, princip 

čtení, zápisu, rozhraní, typy médií.) 

b) Správa operační paměti 
(Strategie přidělování a ochrany paměti, stránkování, segmentace paměti 

20. a) Monitory 
(Barevný model, barevná hloubka, DPI, CRT monitory – princip, základní části, 

parametry monitoru, LCD – princip, parametry; výhody, nevýhody.) 

b) Testovací programy pro zjištění parametrů technického vybavení PC 
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