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Egzamin poprawkowy Z Oblicze« Naukowych

2. wrze±nia 2016 roku

Czas rozwi¡zywania: 60 minut

W ka»dym spo±ród 20 zada« podane s¡ trzy warianty: (a), (b) oraz (c). W kratce przy ka»dym
z wariantów nale»y odpowiedzie¢, czy jest on prawdziwy, wpisuj¡c drukowanymi literami TAK
albo NIE. W przypadku omyªkowego wpisu kratk¦ nale»y przekre±li¢ i napisa¢ jedno z tych sªów
po jej lewej stronie.

Przykªad poprawnego rozwi¡zania zadania

4. Ka»da liczba caªkowita postaci 10n − 1, gdzie n jest caªkowite i dodatnie,

(a)TAK dzieli si¦ przez 9;

(b)NIE jest pierwsza;

(c)TAK jest nieparzysta.

Na stronach testu mo»na pisa¢ wyª¡cznie we wskazanych wy»ej miejscach i jedynie sªowa TAK

oraz NIE. Pisa¢ nale»y dªugopisem lub piórem.

Powodzenia!

Zadania do rozwi¡zania:

1. Zakªadaj¡c, »e mówimy o arytmetyce komputerowej realizowanej w sposób podobny do
standardu IEEE-754, mo»emy powiedzie¢, »e:

(a) Zwi¦kszenie liczby bitów mantysy odpowiada za mo»liwo±¢ przechowywania
wi¦kszych liczb

(b) Liczba bitów cechy odpowiada za liczb¦ reprezentowanych cyfr znacz¡cych

(c) Liczby reprezentowane dokªadnie binarnie nie musz¡ by¢ wymierne



2. Przy numerycznym rozwi¡zywaniu równa« liniowych przy pomocy eliminacji Gaussa:

(a) Zastosowanie �wyboru elementu gªównego� prowadzi zawsze do dokªadniejszego
wyniku

(b) Rozkªad macierzy LU mo»na wykona¢ w czasie liniowym

(c) Macierze L i U s¡ trójk¡tne

3. Rozwa»aj¡c uwarunkowanie problemów numerycznych na przykªadzie ukªadów równa«
liniowych:

(a) Macierz Hilberta jest przykªadem wyj¡tkowo ¹le uwarunkowango ukªadu rów-
na«

(b) Wspóªczynnik uwarunkowania cond(A) maleje, kiedy proste opisane przez rów-
nania o wspóªczynnikach z macierzy A zbli»aj¡ si¦ do równolegªo±ci

(c) Je±li wspóªczynnik uwarunkowania zadania jest dobry, to mo»emy uzyska¢ rozwi¡zanie
z maªym bª¦dem wzgl¦dnym

4. W problemie najmniejszych kwadratów dla nadokre±lonych ukªadów równa«:

(a) Mamy do czynienia z macierzami prostok¡tnymi o mniejszej liczbie kolumn ni»
wierszy

(b) Szukamy takich warto±ci wektora xi, dla których suma kwadratów ró»nic od

dokªadnego rozwi¡zania b̂i jest najmniejsza.

(c) Jednym z typowych zastosowa« jest aproksymacja funkcji

5. Gdy u»ywamy rozkªadu QR do rozwi¡zania problemu najmniejszych kwadratów:

(a) Macierz Q otrzymujemy z wielokrotnie wyliczanych przeksztaªce« Householdera

(b) Macierz R Zwykle ma pewne wiersze caªkowicie zerowe

(c) Macierz R ma (uogólnion¡) posta¢ trójk¡tn¡ doln¡

6. Rozwa»my przestrze« liniow¡ wielomianów stopnia ≤ n:

(a) Ustalenie warto±ci funkcji w n + 1 punktach wyznacza taki wielomian jednoz-
nacznie

(b) Baza Lagrange'a daje reprezentacje wielomanów optymalne dla numerycznej
interpolacji

(c) Wykorzystanie bazy Newtona daje stabilniejsze numeryczne rozwi¡zania

7. Gdy mówimy o funkcjach sklejanych rz¦du r ≥ 0

(a) Zawsze mamy na my±li funkcje ci¡gªe

(b) S¡ one ró»niczkowalne r-krotnie w na caªej prostej rzeczywistej

(c) S¡ zªo»one z wielomianów stopnia 2r



8. W problemie numerycznego wyliczania warto±ci wªasnych i wektorów wªasnych macierzy:

(a) Mo»emy szybko wyznaczy¢ warto±ci wªasne korzystaj¡c z wielomianu charak-
terystycznego nawet dla du»ych macierzy

(b) Najwi¦ksz¡ warto±¢ wªasn¡ mo»na obliczy¢ metod¡ pot¦gow¡

(c) Poszukiwanie bliskich zeru warto±ci wªasnych jest numerycznie trudniejsze ni»
innych

9. Gdy stosujemy metod¦ pot¦gow¡ do numerycznego wyznaczania warto±ci wªasnych macierzy

(a) Kolejne warto±ci wªasne mo»emy ªatwo uzyska¢ stosuj¡c inne wektory pocz¡tkowe

(b) Odwrotna metoda pot¦gowa sªu»y do szukania odwrotno±ci warto±ci wªasnych

(c) Nazwa metody pochodzi od kolejnych pot¦g wektora wªasnego

10. Przy obróbce cyfrowej obrazów, mo»emy reprezentowa¢ kolory na ró»ne sposoby:

(a) Przy reprezentacji paletowej, ka»dy piksel zajmuje dokªadnie tyle samo bitów

(b) Skala CMYk jest lepsza dla monitorów, a RGB dla druku

(c) Obrazy w skali szaro±ci zwykle zajmuj¡ mniej miejsca przy tej samej rozdziel-
czo±ci ni» kolorowe

11. Rozwa»my obrazy reprezentowane w komputerze w skali RGB.

(a) Najcz¦±ciej liczba bitów na ka»dy z kanaªów RGB jest taka sama

(b) Przeksztaªcenia histogramu musz¡ zawsze dziaªa¢ tak samo na ka»dym z kanaªów

(c) Mo»emy wykonywa¢ operacje niezale»nie na ka»dym z kanaªów RGB

12. Przy analizie obrazów, cz¦sto stosujemy �ltry. Mo»emy o nich powiedzie¢, »e:

(a) Specy�czne �ltry mog¡ wykry¢ kraw¦dzie

(b) Ka»dy �ltr mo»na reprezentowa¢ przy pomocy macierzy

(c) Filtr Gaussowski pozwala na wyostrzenie kraw¦dzi

13. Kiedy rozwi¡zujemy numerycznie caªki oznaczone przy pomocy kwadratur, to:

(a) Dokªadno±¢ rozwi¡zania dla metody trapezów jest zwykle lepsza ni» dla metody
prostok¡tów

(b) Metoda trapezów ma dokªadno±¢ tak¡ jak interplolacja splajnami stopnia 1

(c) Dla zadanej funkcji i w¦zªów, metoda prostok¡tów mo»e da¢ ró»ne wyniki


