Na vypracování testu máte přesně hodinu. Tento úvodní list otočte až na pokyn.
U každé otázky je správná právě jedna odpověď; označíte ji křížkem.
Dříve, než odpovíte, přečtěte si pozorně všechny odpovědi. Máte právo na jedinou opravu
u každé otázky, správnou volbu v tom případě dáváte navíc ještě do kolečka.
Pokud je v nabídce odpověď typu "Všechny odpovědi jsou správné" a opravdu jsou všechny
ostatní nabízené odpovědi správné, pak je tato možnost jedinou správnou volbou. Označení
pouze některé ze správných variant je chybné.
Nehledejte v otázkách žádné Russellovy paradoxy. Pokud je v nabídce varianta
"Žádná odpověd není správná", pak tato odpověd může být správná.
Každé slovo otázky i všech odpovědí pozorně čtěte, přehlédnutí jednoho slova může vést
k chybě. Pokud má být věta pravdivá, musí být pravdivá celá.
Během práce myslete, někdy je možné některou z odpovědí vyloučit "selským rozumem".
Kviz není testem z výrokové logiky, kvantifikátory je třeba do vět doplňovat podle obecného
chápání jazyka.
Např. věta "Adresy přiděluje prezident" znamená "Všechny adresy přiděluje prezident"
a je tedy nesprávnou odpovědí, přestože je klidně možné, že si prezident může ve své
domácí síti IP adresy skutečně přidělovat sám.
Podobně věta "Program musí používat aplikační protokoly" znamená, že musí používat
nějaké protokoly, neboli alespoň jeden a ne nejméně dva.
Kviz testuje znalosti, které jsme se učili, nikoliv obskurní výstřednosti, které najdete někde na
Internetu. Věta "DNS se používá pro přenos videa" je nesprávnou odpovědí, přestože lze
napsat aplikaci, která pomocí DNS odpovědí opravdu bude posílat video.
Stejně tak odpověď "IP adresu lze zjistit pomocí protokolu pro elektronickou poštu" není
správná, přestože jistě mohu někomu napsat mail, aby mi tu adresu zjistil.
Pokud i přesto máte neodbytný pocit, že máte dvě rovnocenné alternativy pro odpověď,
můžete v krajním případě připsat k odpovědi komentář.
Nicméně ten, kdo bude Váš test opravovat, nemusí na tyto poznámky brát zřetel, tak se raději
snažte použít odpověď, k.níž jste dospěli méně krkolomnou cestou.

