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1. Czym są indukcja matematyczna i rekurencja ? 
2. Podaj i omów co najmniej cztery rodzaje struktur danych. 
3. Podaj i przedstaw wybrany przez siebie algorytm sortowania. 
4. Wymień urządzenia peryferyjne wejścia / wyjścia oraz przedstaw ich podstawowe 

działanie. 
5. Wyjaśnij przeznaczenie procesu normalizacji bazy relacyjnej. Podaj przykład procesu 

normalizacji. 
6. Omów pojęcie indeksu, jego przeznaczenie oraz rodzaje.  
7. Wymień i opisz krótko niepoinformowane strategie przeszukiwania przestrzeni stanów / 

grafów, podaj używane struktury danych. 
8. Na czym polega i do czego służy dyskretyzacja atrybutów ? Opisz metodę dyskretyzacji 

atrybutu ciągłego na przedziały o równej szerokości. 
9. Czym jest i do czego jest stosowany język UML? Podaj przykład, co najmniej dwóch 

przypadków użycia, zawierający zależności zawierania i rozszerzania. Omów różnicę 
między wymienionymi rodzajami zależności. 

10. Scharakteryzuj architekturę komputera według modelu von Neumanna oraz podaj 
jej podstawowe założenia. 

11. Przedstaw sposób podziału pamięci pod względem dostępu do informacji 
i scharakteryzować jej poszczególne typy (rodzaje). 

12. Co to jest pamięć wirtualna, jakie jest jej działanie i znaczenie w systemie 
komputerowym ? 

13. Przedstaw procesy i zadania w systemie unixowym. 
14. Omów architekturę aplikacji w systemie Android. 
15. Wymień najważniejsze rodzaje plików w systemie Matlab? 
16. Do czego służą w systemie Matlab tzw. toolboksy (toolbox)? Wymień i omów trzy 

wybrane przez siebie toolboksy. 
17. Czym jest dziedziczenie klasy ? Podaj przykład zastosowania dziedziczenia. 
18. Czym są typy proste i obiektowe w języku Java. Wyjaśnij w kontekście programowania w 

języku Java użycie słów kluczowych: abstract, final i static 
19. Do czego w języku Java służą pakiety i interfejsy? 
20. Omów technologie budowy stron WWW: HTML i CSS. 
21. Omów model ISO-OSI stosu protokołów komunikacyjnych. 
22. Czym jest obraz cyfrowy ? Wymień typy obrazów cyfrowych.  
23. Na czym polega prototypowanie ? 
24. Podaj i omów dwa modele cyklu życia oprogramowania/systemy (system life cycle). 
25. Wymień i omów cztery rodzaje licencji na oprogramowanie. 


