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Matematyka dyskretna  

1. Sposoby kodowania liczb w komputerze. System dziesiętny. System  ósemkowy. 

Konwersja z systemu dziesiątkowego na ósemkowy i na odwrót. 

2. Sposoby kodowania liczb w komputerze. System dwójkowy, czyli binarny. System 

szesnastkowy. Konwersja z systemu dwójkowego na ósemkowy,  szesnastkowy i na 

odwrót.  

3. Permutacje, kombinacje, wariacje;  

 

Bazy danych 

4. Przeznaczenia kluczu podstawowego i obcego. Przykład ich stosowania w jednej 

tabeli, w dwóch tabelach. 

5. Przeznaczenie procesu normalizacji. Podać przykład procesu normalizacji. 

6. Rodzaje organizacji plików. Omówić ich zalety i wady. 

7. Pojęcie indeksu. Jego przeznaczenie, rodzaje.  

 

Grafika komputerowa 

8. Rysowanie odcinka algorytmem Bresenhama z punktem środkowym. 

9. Algorytm Cohena - Sutherlanda obcinania odcinków w przestrzeni dwuwymiarowej. 

10. Współrzędne jednorodne przekształceń w przestrzeni 2D. 

11. Krzywe Béziera. Geometryczny algorytm wyznaczania krzywej Béziera (algorytm 

de Casteljau). 

 

Sztuczna inteligencja 

12. Wymień, co najmniej 3 różne najczęściej stosowane typy reprezentacji wiedzy oraz 

podaj przykłady ich stosowania. 

13. Podaj model matematyczny neuronu sztucznego. Podaj przykłady stosowania 

sztucznych sieci neuronowych. 

14. Podaj twierdzenie Bayesa. Omów etapy realizacji klasyfikacji SPAMu używając 

twierdzenia Bayesa. 

 

Modelowanie procesów 

15. Czym jest i do czego stosowany UML? Podać przykład, co najmniej dwóch 

przypadków użycia, zawierający zależności zawierania i rozszerzania.  

Omówić różnicę między wymienionymi rodzajami zależności. 

16. Czym jest i do czego stosowany UML? Podać przykład diagramu czynności, 

opisującego funkcjonowanie bankomatu. 



17. Czym jest i do czego stosowany UML? Podać przykład diagramu interakcji, 

opisującego wyszukiwanie artykułu w sklepie elektronicznym, dodanie artykułu do 

koszyka, kupowanie. 

 

Metody statystyczne 

18. Omów miary tendencji centralnej i rozproszenia dla danych ilościowych. 

19. Omów pojęcie zmiennej losowej i dystrybuanty. Omów podstawowe rozkłady 

zmiennej losowej. 

20. Omów pojęcie estymacji. Omów pojęcie testowania hipotez statystycznych. 

 

Matlab - programowanie i zastosowania 

21. Omówcie zależność Matlabu od platformy?;  

22. Jak się wykonuje dostęp do elementów macierzy Matlabie?;  

23. Czym się różnią M-pliki od funkcji w Matlabie? i do czego służą toolboksy? 

 

Wstęp do programowania obiektowego 

24. Czym jest dziedziczenie klasy? Podaj przykład zastosowania dziedziczenia.  

25. Do czego służy konstruktor? 

26. Czym różni się klasa abstrakcyjna od klasy zwykłej? 

 

Programowanie w Jawie  

27. Typy proste i obiektowe w języku Java; Wyjaśnij w kontekście programowania w 

języku Java użycie słów kluczowych: abstract, final i static;  

28. Omów sposoby zabezpieczania dostępu do komponentów klas i obiektów w Java;  

29. Do czego w języku Java służą pakiety i interfejsy?;  

 

Programowanie w Internecie 

30. Omów składniki architektury WWW. Omów działanie technologii AJAX. 

31. Omów technologie tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji WWW: HTML, CSS, 

JavaScript. 

32. Omów technologie tworzenia logiki prezentacji aplikacji WWW: PHP, CGI, 

serwlety Java, JSP. 

 

Teoria automatów i języków formalnych 

33. Sformułować metodę k-NN rozpoznawania wzorców. Sformułować metodę k-

średnich grupowania danych. 

34. Podać definicję lub dokładny opis automatu skończonego, opisać obliczenie 

automatu skończonego. 

35. Podać definicję lub dokładny opis automatu ze stosem, opisać obliczenie automatu 

ze stosem. 



36. Uzasadnić równoważność klas automatów skończonych deterministycznych i 

niedeterministycznych. 

 

Architektura systemów komputerowych 

37. Jakie są algorytmy zastępowania w pamięci podręcznej i do czego służą? 

38. W jaki sposób wielkość pamięci podręcznej wpływa na wydajność pracy 

komputera? 

39. Do czego służą kody Hamminga? 

 

Systemy operacyjne  

40. Omów budowę systemu plików w systemach Unixowych/Linuxowych; 

41. Bash, jako język programowania (zmienne środowiskowe, funkcje); 

42. Koncepcja procesu w systemie operacyjnym; 

43. Biblioteki w systemach operacyjnych (biblioteki statyczne, 

dynamiczne/współdzielone); 

 

Technologie sieciowe 

44. Model ISO-OSI stosu protokołów komunikacyjnych;  

45. Pojęcie topologii fizycznej sieci komputerowych i przykłady topologii;  

46. Organizacja domen w sieci Internet. Porównanie działania protokołów TCP i UDP; 

 

Cyfrowe przetwarzanie obrazów 

47. Co to jest obraz cyfrowy? Typy obrazów cyfrowych.  

48. Histogram obrazu. Wyrównywanie histogramu. 

49. Pojęcie filtrowania. Filtr środkowy. Filtr medianowy. 

50. Morfologia matematyczna binarna. 
 


