
 
 
 
 
 
Datum: 24. listopadu 2013 
Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání 
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013  
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_595 
Škola: Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou  
Jméno autora: Ing. Martin Kubín 
Název sady: Informační technologie prakticky pro 1. a 2. ročník čtyřletých maturitních 
oborů  
 
Název práce: Komprimace dat – test 
 
Předmět: informační a komunikační technologie, informatika 
Ročník: 1. 
Obor:  82-51-L/* Uměleckořemeslné zpracování skla/keramiky/dřeva/kamene/kovů,  

82-41-M/* Design, Průmyslový design, Bytový architekt - Design interiéru 
79-41-K/41 Gymnázium 

Časová dotace: 15 minut 
Vzdělávací cíl: Zjištění úrovně znalostí daného tématu. 
Pomůcky: Pero, vytištěný test. 
Poznámka: Opakování tematického celku Komprimace dat formou testu. Tento materiál je 
součástí tematického balíčku Komprimace dat. Soubor byl vytvořen pomocí hromadné 
korespondence z přiložené sady testových otázek (příloha – tabulka v excelu). Lze vytvářet 
rozdílné testy. V testu je vždy jedna odpověď správná. 
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. 



Komprimace dat – test 
1) Co je to komprimace dat? 

a. zhušťování souborů 
b. tištění souborů 
c. strašení souborů 

 
2) Jaké typy komprimace známe? 

a. ztrátovou, tepelnou 
b. ztrátovou, neztrátovou 
c. neztrátovou, laserovou 

 
3) Soubory kompimované pomocí bezztrátové komprese jsou? 

a. zip, mp3, gif 
b. zip, arj, jpg 
c. zip, arj, gif 

 
4) Soubory kompimované pomocí ztrátové komprese jsou? 

a. mp3, jpg, mpeg 
b. jpg, zip, mp3 
c. mp3, arj, zip 

 
5) U kterých souborů obecně nevadí ztrátová komprese? 

a. textové, zvukové, obrazové 
b. zvukové, obrazové, videoq 
c. datové, zvukové, obrazové 

 
6) Co umí komprimační programy? 

a. zhušťovat soubory, rodělovat archiv na části, přehrávat hudbu 
b. zhušťovat soubory, balit více souborů dohromady, posílat archiv na Internet 
c. zhušťovat soubory, rodělovat archiv na části, zaheslovat archiv 

 
7) Co je dekomprimace? 

a. opačný proces než komprimace 
b. upouštění vzduchu z pneumatik 
c. čištění laserové tiskárny 

 
8) Co je SFX archiv? 

a. archiv s heslem 
b. archiv více souborů 
c. samorozbalovací archiv 

 
9) Velikost částí rozděleného archivu je? 

a. 100 Kilobitů 
b. volitelná 
c. 7 metrů 

 
10) Mezi komerční archivační programy patří: 

a. 7zip, PowerArchiver, WinRAR 
b. WinRAR, WinZip, 7zip 
c. WinRAR, WinZip, WinARJ 



11) Mezi nekomerční komprimační programy patří: 
a. WinRAR, PowerArchiver, 7zip 
b. Gzip, PowerArchiver, 7zip 
c. 7zip, WinARJ, PowerArchiver 

 
12) Soubory vhodné ke komprimaci jsou? 

a. exe soubory 
b. již zhuštěné soubory 
c. doposud nezhuštěné soubory 

 
13) Soubory vhodné ke komprimaci jsou? 

a. txt, exe, jpg 
b. txt, css, bmp 
c. txt, css, mp3 

 
14) Soubory nevhodné ke komprimaci jsou? 

a. doposud nezhuštěné soubory 
b. již zhuštěné soubory 
c. textové soubory 

 
15) Soubory nevhodné ke komprimaci jsou? 

a. txt, exe, jpg 
b. txt, css, mp3 
c. exe, mp3, jpg 

 
16) Co je ztrátová komprese? 

a. zhuštění souboru, u kterého nejsme schopni vrátit původní stav 
b. zhuštění souboru, u kterého jsme schopni vrátit původní stav 
c. ztráta tlaku v pneumatikách 

 
17) Co je bezztrátová komprese? 

a. zhuštění souboru, u kterého nejsme schopni vrátit původní stav 
b. zhuštění souboru, u kterého jsme schopni vrátit původní stav 
c. zajištění pneumatik proti ztrátě tlaku 

 
18) Jaké soubory je nevhodné balit? 

a. soubory, které jsou denně používány 
b. textové soubory 
c. doposud nezhuštěné soubory 

 
19) Při komprimaci (vhodných) dat dochází k: 

a. zmenšení velikosti souboru 
b. zvětšení velikosti souboru 
c. velikost souboru zůstává stejná 

 
20) Při posílání komprimovaného souboru po Internetu: 

a. prodloužíme čas nutný k poslání souboru 
b. zkrátíme čas nutný k poslání souboru 
c. zahltíme Internet 



Komprimace dat – test – správné odpovědi 
1      A 
 
2      B 
 
3      C 
 
4      A 
 
5      B 
 
6      C 
 
7      A 
 
8      C 
 
9      B 
 
10      C 
 

11      B 
 
12      C 
 
13      B 
 
14      B 
 
15      C 
 
16      A 
 
17      B 
 
18      A 
 
19      A 
 
20      B 



METODICKÝ POKYN K TESTU 
 
Cíl: Prověření znalostí hlavních pojmů z oblasti komprimace dat. 

 

Potřebné pomůcky: 

1. vytištěné testy na tiskárně + psací potřeby – učitel vytiskne testy a rozdá je žákům, 

2. dataprojektor – učitel promítne test celé skupině žáků, ti pak odpovědi zapisují na papír. 

 

Pokyny k práci s testem: 

Znalosti žáků mohou být prověřovány buď formou vytištěných testů, nebo zápisem odpovědí 

na čistý papír. V tomto případě je test promítán dataprojektorem. 

Žáci by měli mít na lavici pouze test (čistý papír) a psací potřeby. 

Žáci se po rozdání testu nejprve podepíší v záhlaví listu. 

Žáci vyberou jednu správnou odpověď ze tří nabízených. Udělá-li při výběru chybu, zruší ji 

přeškrtnutím a  zakroužkováním označí odpověď novou. 

 

Během práce neposkytujeme žákům žádné další informace. 

 

Doporučuji po vypracování testů sdělit žákům správné řešení a vysvětlit řešení otázek, v nichž 

žáci nejvíce chybovali. 

 
Hodnocení dosažených výsledků v testu: 

výborný  19-20 bodů 

chvalitebný  17-18 bodů 

dobrý   14-16 bodů 

dostatečný  11-13 bodů 

nedostatečný  0-10 bodů 



Prameny a literatura: 
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz). 
 
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 
typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
 
Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. 


