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POZNÁMKY K HODNOCENÍ SOUBORŮ – ILUSTRAČNÍ TEST 2012 

 

Informatika - praktický subtest – základní úroveň obtížnosti 

ITIZS12C0T01 

 

Komentáře:  

 Vstupní soubory některých úloh nemusejí být v souladu s typografickým a estetickými 

pravidly, případně jinými „dobrými mravy“ při využívání ICT právě proto, aby žáci 

mohli při řešení úloh tyto soubory upravovat a zlepšovat jejich kvalitu. Jejich zařazení 

je voleno s ohledem na využití v testu samotném, nemusí nijak směřovat do reálných 

situací. 

 Zde uvedená kritéria hodnocení žák NEUVIDÍ při řešení zkoušky, jsou zde uvedena 

jako ilustrace aspektů, které budou rateři souborů hodnotit.  
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BLOK A 

Soubory k hodnocení:  

 almanach.XYZ 

 almanach.pdf 

Maximum: 10 bodů 

 

Vlastnosti souboru almanach.XYZ, které jsou součástí hodnocení: 

Obsah nebo vlastnost k hodnocení Váha 

Existuje soubor almanach v editovatelném formátu 

max. 9 bodů 

Nadpisy "Kapitola…" nastylovány podle instrukcí 

Nadpis ALMANACH podle instrukcí 

Vytvořený obsah podle instrukcí 

Číslování stránek podle instrukcí 

Vložený obrázek podle instrukcí 

Vložený počet stran podle instrukcí 

Funkční hypertext podle instrukcí 

Styl nadpisů upravený podle instrukcí 

 

Vlastnosti souboru almanach.pdf, které jsou součástí hodnocení: 

Obsah nebo vlastnost k hodnocení Váha 

Existuje soubor ve formátu PDF vytvořený ze souboru almanach v 

editovatelném formátu 
1 bod 
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BLOK B 

Soubor k hodnocení:  

 tabulka.XYZ 

Maximum: 10 bodů 

Vlastnosti souboru tabulka.XYZ, které jsou součástí hodnocení: 

Obsah nebo vlastnost k hodnocení Váha 

Existuje soubor tabulka v editovatelném formátu 

max. 10 bodů 

U čísel ve stanovených sloupcích je zkratka měny „Kč“ 

Obsah buňky D1 upravený podle instrukcí 

Nový řádek nad záhlavím tabulky v podobě stanovené instrukcemi 

List přejmenovaný podle instrukcí 

Výpočet průměrné ceny platby za výtisk ve stanovené oblasti buněk 

Údaje ze souboru CSV vloženy do tabulkového procesoru podle instrukcí 

Data v tabulce seřazena podle instrukcí 

Výpočet nákladů na tisk podle instrukcí 

Graf vytvořený dle instrukcí 
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BLOK C 

Soubory k hodnocení:  

 textový_soubor dle instrukce 5.1 

 soubor odpovedi 

 zabaleni1.XYZ 

 zabaleni2.XYZ 

Maximum: 7 bodů 

 

Vlastnosti textového souboru dle instrukce 8.1, které jsou součástí hodnocení: 

Obsah nebo vlastnost k hodnocení Váha 

Soubor nalezený dle instrukcí 1 bod 

 

Vlastnosti složky TEXTY, které jsou součástí hodnocení: 

Obsah nebo vlastnost k hodnocení Váha 

Existuje složka TEXTY s obsahem dle instrukcí 1 bod 

 

Vlastnosti souboru zabaleni1.XYZ, které jsou součástí hodnocení: 

Obsah nebo vlastnost k hodnocení Váha 

Archiv pod heslem obsahující data dle instrukcí 1 bod 

 

Vlastnosti souboru zabaleni2.XYZ, které jsou součástí hodnocení: 

Obsah nebo vlastnost k hodnocení Váha 

Archiv bez hesla obsahující data dle instrukcí max. 2 body 

 

Vlastnosti souboru odpovedi, které jsou součástí hodnocení: 

Obsah nebo vlastnost k hodnocení Váha 

Velikost vyhledaného souboru 
max. 2 body 

Datum vytvoření vyhledaného souboru 
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BLOK D 

Soubory k hodnocení:  

 logo_skoly.XYZ 

 logo_skoly.png 

Maximum: 10 bodů 

 

Vlastnosti souboru logo_skoly.XYZ, které jsou součástí hodnocení: 

Obsah nebo vlastnost k hodnocení Váha 

Velikost grafiky dle stanovených údajů 

max. 8 bodů 

Čtyři čtverce vloženy a upraveny podle instrukcí 

Texty vložené podle instrukcí 

Notové linky vytvořené podle instrukcí 

Existuje vektorový obrázek s názvem logo_skoly 

Bitmapový obrázek vložený podle instrukcí 

Nota nakreslená podle instrukcí 

 

Vlastnosti souboru logo_skoly.png, které jsou součástí hodnocení: 

Obsah nebo vlastnost k hodnocení Váha 

Existuje soubor ve formátu PNG a ve stanoveném rozlišení vytvořený 

z vektorového obrázku logo_skoly 
max. 2 body 
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BLOK E 

Soubory k hodnocení:  

 tisk_vystup.XYZ 

 odpovedi 

Maximum: 5 bodů 

 

Vlastnosti souboru tisk_vystup.XYZ, které jsou součástí hodnocení: 

Obsah nebo vlastnost k hodnocení Váha 

Odevzdaný soubor se vzorcem, byť jen částečně vyřešeným 1 bod 

Správný vzorec výpočtu finální ceny dle zadaných parametrů max. 2 body 

 

Vlastnosti souboru odpovedi, které jsou součástí hodnocení: 

Obsah nebo vlastnost k hodnocení Váha 

Výsledek ceny tisku podle stanovených údajů max. 2 body 

 


