
Jednotky kapacity pamätí a koncovky súborov 

Základnou jednotkou informácie (pamäte) je 1 bit, ktorý má dva stavy („logická nula“ – 0 a „logická 

jednotka -1) 

1 byte (bajt) = 8 bitov 

Meno Symbol Násobok 

kilobajt kB 103 (nesprávne aj 210) 

megabajt MB 106 (nesprávne aj 220) 

gigabajt GB 109 (nesprávne aj 230) 

terabajt TB 1012 (nesprávne aj 240) 

petabajt PB 1015 (nesprávne aj 250) 

exabajt  EB 1018 (nesprávne aj 260) 

zettabajt ZB 1021 (nesprávne aj 270) 

yottabajt YB 1024 (nesprávne aj 280) 

 približne 5 kB - jedna stránka textu vo formáte A4 

 

 

1. Koncovky jednotlivých súborov: 

a. mpeg 4, avi – videoformáty 

wmv, mpeg - filmový súbor 

b. jpg (jpeg) - formát pre uchovávanie fotografií.  

raw – fotografie (obrázky) 

png, tif, (tiff), bmp - obrázky 

gif - vhodný pre ukladanie pohyblivých obrázkov 

c. mp3, ogg, wma, wav - zvukové súbory.  

mid - audiosekvencie vo formáte MIDI 

d. doc (docx) - formát pre textové súbory (vytvorené v programe MS Word). 

odt - formát pre textové súbory (vytvorené v programe Open Office Writer, Libre Office). 

txt – textový dokument 

pdf - textový súbor, formát zabezpečuje, že dokument vyzerá rovnako na každom zariadení, vhodné 

aj ako podklad pre tlač  

e. xls (xlsx) - formát pre tabuľkové procesory (MS Excel, Kalkulátor – z Libre office). 

f. ppt (pptx) - dokumenty s prezentáciou. 

g. zip, rar, arj - komprimované súbory 

h. exe - označuje spustiteľný binárny súbor 

i. lnk - používa sa pre zástupcov súborov, alebo adresárov v Microsoft Windows. Odkazuje na 

súbory, ktoré sa nachádzajú v inej zložke. 

j. dbf – databázový súbor 

k. dll – dynamická knižnica – systémový súbor 

l. php, html, htm, css – webové stránky 

m. Dočasný súbor – tmp 

n. ISO soubor obrazu disku nebo jeho části (např. obraz CD) 

o. epub, mobi – e-knihy 

p. stl, obj – súbory pre 3D D tlač (z nich sa vytvára tzv. G-kód – samotné inštrukcie pre 3D tlačiareň) 

 

Test na súborové prípony 

http://testokazi.hol.es/Testy/Informatika/softv%C3%A9r/pripony%20suborov/priponysuborov.htm 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Form%C3%A1t_papiera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spustiteln%C3%BD_soubor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1stupce_souboru
https://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows

