Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373
Maturitní témata z informatiky a výpo etní techniky
Školní rok: 2011/2012
1. Informace

informace, jednotky, soustavy, p evody mezi soustavami, metadata
informa ní systém, typy IS, projektování a fáze vývoje IS,
informatika, informa ní v da, informa ní gramotnost

2. Informa ní etika, šifrování

ergonomie a hygiena práce s PC, informa ní etika, ochrana autorských práv
bezpe nost komunikace, kyberšikana
šifrování, elektronický podpis

3. Historie výpo etní techniky

charakteristické znaky po íta , vývoj komponent a software v jednotlivých generacích,
sou asný sm r vývoje
von Neumannova koncepce

4. Procesory

5. Motherboard

princip innosti a funkce v po íta i
ásti procesoru, základní parametry, typy procesor
výroba procesor , ozna ení, trend vývoje
princip innosti a funkce v po íta i
popis základní desky, základní parametry
ipset, sb rnice, rozši ující sloty, BIOS

6. Porty, p ídavné karty

princip innosti a funkce v po íta i
popis karet, základní parametry

7. Pam ti, pam ová média

rozd lení pam tí dle r zných hledisek
opera ní pam , pevný disk, pam ová média, parametry
princip innosti a funkce v po íta i

8. Externí za ízení

9. Software

vstupní za ízení, výstupní za ízení
princip innosti a funkce v po íta ové soustav , parametry
druhy - porovnání
rozd lení SW, význam, datové soubory, formáty
zp soby distribuce, licencování, ochrana autorských práv
opera ní systémy, historie, druhy OS, základní funkce OS

10. Po íta ová grafika

rozd lení, parametry, formáty grafických soubor , programy pro práci s grafikou, definice
barev, barevné modely
digitální fotografie- kompozice, histogram, úprava fotografií, komprimace dat

11. Po íta ové sít I.

hardwarové a softwarové sou ásti sít
bezdrátová sí , výstavba a zabezpe ení, sí mobilních telefon

12. Po íta ové sít II.

topologie sít , druhy sítí dle r zných hledisek, OSI model, p enos dat
typy p ipojení do sít , adresy, práva v síti, domény, d di nost práv

13. Internet I

14. Internet II

15. Bezpe nost dat

historie internetu, princip fungování, struktura sít , uzly, druhy p ipojení
p enos dat, p enosové rychlosti z hlediska typu p ipojení PC v síti
protokoly, MAC adresa, IP adresa, princip sm rování dat, DNS
služby internetu, protokoly
princip katalogového a fulltextového vyhledávání, vyhledáva e, knihovny
posouzení vhodnosti a relevantnosti zdroj , spam, bezpe nost komunikace, rizika
komunikace, sociální sít a další služby na Internetu
po íta ové viry (druhy, zp soby ší ení, projevy vir ), antivirové programy, prevence
zabezpe ení dat p ed poškozením a zneužitím

16. Multimédia, prezentace informací slide show

multimediální informace, uplatn ní multimédií, programy pro slide show
p evod na digitální signál, Shannon v teorém, kodek, komprimace dat, streamování
digitální video, digitální zvuk, získávání, úpravy a p ehrávání, formáty

17. Zpracování textu – textové editory

základní typografická pravidla
práce s textovým souborem, styly, tvorba dlouhého dokumentu, ú elové dokumenty,
hromadná korespondence, formulá a šablony

18. Prezentace informací na webu

jednotlivé ásti kódu HTML (základní len ní dokumentu, odkazy, obrázky, formátování
textu, seznamy, tabulky, formulá e), kaskádové styly

19. Tabulkové kalkulátory

typy dat, typy adres, použití vzorc a funkcí, tvorba graf
databáze – t íd ní, filtry, kontingen ní tabulky a souhrny

20. Databázové aplikace

analýza dat, druhy a návrh databáze, t íd ní a filtrování dat, dotazy
formulá e a sestavy

21. Algoritmy

22. Programování I.
23. Programování II.

základní algoritmická konstrukce, vlastnosti algoritmu
vývojový diagram, programovací jazyky, základní struktura programu
objektové programování (komponenty, vlastnosti, události, t ídy)
datové typy, konverze dat, deklarace r zných typ dat
deklarace konstant a prom nných, prom nná typu pole
algoritmy: výrazy, p íkazy, sekvence, v tvení, cykly

24. Programování III.

procedury, funkce, soubory, operace se soubory, textové soubory

25. Programování IV.

t ídící algoritmy, rekurze p ímá, nep ímá, asová náro nost

