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Okruhy tém  
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

Študijný odbor: 3917 M  00  technické a informatické služby 
Odborné zameranie: 3917 M  03  technické a informatické služby v elektrotechnike 

1. Návrh polohy pracovného bodu tranzistora ( zapojenie tranzistorov a ich vlastnosti, 
statická poloha prac. bodu, dynamická poloha  pracovného bodu, zákony používané na 
riešenie elektrických obvodov, úplná sústava charakteristík tranzistora, vstupné a vý-
stupné obvody tranzistora, meranie U a I v elektrických obvodov, návrhový program 
EAGLE – návrh DPS). 

2. Meranie  charakteristík zosilňovača (max. výstupný výkon, šírka prenášaného frek-
venčného pásma, hraničné frekvencie, činiteľ zosilnenia, zisk, referenčná frekvencia). 

3. Využitie textového editora Word, tabuľkového procesora Excel pri spracovaní 
údajov, tvorba www stránok, algoritmy, jazyk C++ (základy práce s dokumentom, 
formátovanie dokumentu, tabulátory, odrážky a číslovanie, grafika v programe MS 
Word, hlavička a päta stránky, hromadná korešpondencia, tlač dokumentu, tvorba 
a práca s tabuľkou v programe MS Excel, vytvorenie postupnosti, formátovanie úda-
jov, buniek a tabuliek, výpočet vzorcov, percent a percentuálneho podielu, adresova-
nie, tvorba grafov, tlač grafov a tabuliek, tvorba www stránok pomocou HTML -  
štruktúra www stránky, formátovanie písma, pozadie, farby, obrázky, odkazy, zozna-
my, tabuľky,  základné príkazy jazyka C++, terminálový vstup/výstup).  

4. Využitie textového editora Word, databázy Access pri spracovaní údajov a výpo-
čet miezd, , tvorba www stránok, algoritmy, jazyk C++ (základy práce s dokumen-
tom, formátovanie dokumentu, tabulátory, odrážky a číslovanie, grafika v programe 
MS Word, hlavička a päta stránky, hromadná korešpondencia, tlač dokumentu, vytvo-
renie tabuľky v programe Access v údajovom a návrhovom zobrazení, typy polí, na-
stavenie vlastnosti polí, formátovanie polí, tvorba formulárov, tvorba všetkých druhov 
dopytov, funkcie v dopytoch, tvorca výrazov, zostavy, zoskupovanie a vytváranie sú-
hrnov, tlač objektov databázy, tvorba www stránok pomocou HTML -  štruktúra www 
stránky, formátovanie písma, pozadie, farby, obrázky, odkazy, zoznamy, tabuľky,  zá-
kladné príkazy jazyka C++, terminálový vstup/výstup). 

5. Zostavenie počítača a inštalácia operačného systému MS Windows (zostavenie 
personálneho počítača, základné testy hardvéru, inštalácia OS Windows, konfigurácia 
sieťových prostriedkov, užívateľské profily, zálohovanie a obnova systému a súborov, 
konfigurácia prehliadača a poštového klienta, antivírusové programy, programy pre 
overenie činnosti, FTP server, HTTP server, spolupráca s počítačmi v sieti). 




