
Tělo cyklu while v posloupnosti příkazů 
a = True 

do While a 

  a = Not a 

loop 

a) proběhne dvakrát 

b) způsobí nekonečnou smyčku 

c) proběhne jednou 

d) neproběhne ani jednou 

e) Nevím 

Proměnná typu pole je tvořena 

a) deklarovaným počtem prvků různých typů 

b) maximálně 10000 prvky různého typu 

c) minimálně 2 prvky stejného typu 

d) deklarovaným počtem prvků stejného typu 

e) Nevím 

Znak & má ve VBA význam  

a) relačního operátoru 

b) logického operátoru 

c) aritmetického operátoru 

d) operátoru pro spojování řetězců 

e) Nevím 

Posloupnost příkazů 
a = 5 

' a = 8 

' MsgBox(a) 

a = a + 1 

a) zobrazí číslo 8 

b) zobrazí číslo 6 

c) nezobrazí nic 

d) zobrazí číslo 5 

e) Nevím 

Posloupnost příkazů 
a = 5 

b = 3 

If (a < 1) Then 

  MsgBox(a) 

Else 

  MsgBox("a" & "b") 

End If 

a) zobrazí číslo 53 

b) zobrazí textový řetězec ab 

c) zobrazí číslo 5 

d) zobrazí číslo 8 

e) Nevím 

Posloupnost příkazů 
i = 0 

a = i + 5 

do While (i < 2) 

  i = i + 1 

  a = a + 1 

loop 

MsgBox(a) 

a) zobrazí číslo 5 

b) zobrazí číslo 2 

c) zobrazí číslo 6 

d) zobrazí číslo 7 

e) Nevím 



 

Pro uchování reálného čísla s dvojitou přesností je nutné deklarovat proměnnou jako typ 

a) Byte 

b) Long 

c) Single 

d) Double 

e) Nevím 

Předpokládejte následující posloupnost příkazů: 
If (x >= 0) And (x < 1) Then 

  MsgBox("ANO") 

Else 

  MsgBox("NE") 

End If 

Textový řetězec ANO se zobrazí pro 

a) x ∈ (0, 1> 

b) x ∈ <0, 1) 

c) x ∈ <0, +∞) ∪ (-∞, 1) 

d) x ∈ <0, 1> 

e) Nevím 

Příkazy Function ... End Function  

a) se používají při definici množiny příkazů, které se nesmí opakovat 

b) se používají při definici množiny příkazů identifikované názvem, která vrací hodnotu deklarovaného 

typu 

c) se používají při definici množiny příkazů identifikované názvem, která nevrací žádnou hodnotu 

d) se používají při definici množiny příkazů, které se neprovádí 

e) Nevím 

Pro přechod na nový řádek je možné použít textovou konstantu 

a) Asc 

b) "Enter" 

c) vbCrLf 

d) "0x50" 

e) Nevím 

Předčasné ukončení funkce (Function) provede příkaz 

a) End Function 

b) End Sub 

c) End If 

d) Exit Function 

e) Nevím 

Posloupnost příkazů 
a = 5 

If (a > 1) Then 

  MsgBox("a") 

Else 

  MsgBox(a + 1) 

End If 

a) nezobrazí nic 

b) zobrazí číslo 6 

c) zobrazí znak a 

d) zobrazí číslo 5 

e) Nevím 

 


