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Czas rozwi¡zywania: 60 minut

W ka»dym spo±ród 15 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) Liczba bitów mantysy odpowiada za liczb¦ reprezentowanych cyfr znacz¡cych

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

(c) Liczby reprezentowane dokªadnie przy zadanej liczbie bitów maj¡ t¦ sam¡ liczb¦
niezerowych cyfr znacz¡cych



2. Je±li chodzi o epsilon maszynowy obliczany w okolicy 1.0, to:

(a) Maleje on, gdy zwi¦ksza si¦ liczba bitów mantysy

(b) Maleje on, gdy zwi¦ksza si¦ liczba bitów cechy

(c) Dla zadanej reprezentacji bitowej double w IEEE-754, jest wi¦kszy ni» w zerze.

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

(a) Zastosowanie �wyboru elementu gªównego� mo»e mie¢ wpªyw na warto±¢ uzyskanego
wyniku

(b) Rozkªad macierzy LU wymaga dwukrotnie wi¦cej czasu, bo z jednej macierzy A
o wymiarach NxN, otrzymujemy dwie macierze L i U o tych samych wymiarach

(c) Uzupeªnienie Schura pozwala szybko znale¹¢ podmacierz A po usuni¦ciu wiersza
i kolumny gªównej

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

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

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

dokªadnego rozwi¡zania b̂i jest najmniejsza.

(c) Bardzo ªatwo mo»emy zastosowa¢ numeryczn¡ metod¦ rozwi¡zywania takich
równa« do aproksymacji funkcji przy pomocy wielomianów stopnia N

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

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

(b) Macierz R mo»e mie¢ pewne kolumny caªkowicie zerowe

(c) Macierz Q ma posta¢ trójk¡tn¡ górn¡

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

(a) Ustalenie warto±ci funkcji w n punktach wyznacza taki wielomian jednoznacznie

(b) Baza Lagrange'a daje reprezentacje wielomanów, które s¡ numerycznie nieprak-
tyczne

(c) Wykorzystanie bazy pot¦gowej mo»e pozwoli¢ znale¹¢ dokªadn¡ interpolacj¦
wielomianow¡ dla niektórych danych

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

(a) Zawsze mamy na my±li funkcje wsz¦dzie ró»niczkowalne

(b) Zmiany warto±ciw jednym w¦¹le interpolacji wpªywaj¡ tylko na ksztaªt funkcji
w ograniczonej liczbie segmentów

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



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

(a) Korzystanie z wielomianu charakterystycznego jest numerycznie nieefektywne
dla du»ych macierzy

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

(c) Metoda odwrotna pot¦gowa pozwala szuka¢ warto±ci wªasnych w pobli»u parametru δ

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

(a) Wykorzystujemy odwracanie macierzy

(b) Aby znale¹¢ wiele warto±c wªasnych, wykorzystujemy ró»ne macierze

(c) Nazwa metody pochodzi od kolejnych pot¦g macierzy

10. Podczas konwersji sygnaªu analogowego na cyfrowy:

(a) Wzory interferencyjne (Moire) powstaj¡ tylko, gdy próbkowanie ma za maª¡
rozdzielczo±¢

(b) Cz¦stotliwo±¢ próbkowania wpªywa na zu»ycie pami¦ci

(c) Cz¦stotliwo±¢ próbkowania powinna by¢ dobrana do cz¦stotliwo±ci zmian syg-
naªu analogowego

11. Filtry, w przypadku cyfrowej analizy sygnaªów, maj¡ nast¦puj¡ce wªasno±ci

(a) Im mniejszy no±nik �ltra, tym szybciej mo»emy go wyliczy¢

(b) Filtry dwuwymiarowe mo»na reprezentowa¢ jako macierze

(c) Dowolny dwuwymiarowy �ltr liniowy mo»emy zast¡pi¢ dwoma �ltrami jed-
nowymiarowymi

12. Kiedy stosujemy szybk¡ transformat¦ Fouriera w przetwarzaniu cyfrowych sygnaªów:

(a) Tranformata odwrotna (z widma cz¦stotliwo±ci do funkcji) jest tak samo przy-
datna jak FFT (z funkcji do widma cz¦stotliwo±ci).

(b) Mo»emy j¡ stosowa¢ tylko do sygnaªów, które pochodz¡ z przetworzenia na
cyfrowy sygnaª analogowej funkcji na przedziale

(c) Mo»emy ªatwo skonstruowa¢ cyfrowe �ltry górno- i dolno-przepustowe.



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

(a) Przy reprezentacji paletowej, mo»emy straci¢ cz¦±¢ informacji o kolorze a nie
zyska¢ na rozmiarze pliku, zwªaszcza, gdy plik jest maªy

(b) Skala RGB reprezentuje dokªadnie te same kolory co CMYk, ale ta druga jest
wygodniejsza dla druku

(c) Obrazy w skali szaro±ci zawsze zajmuj¡ mniej bitów ni» te same obrazy w RGB

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

(a) Ka»dy piksel zawsze jest reprezentowany przez 24 bity (po 8 na kanaªy RGB)

(b) Mno»¡c liczb¦ bitów reprezentacji piksela przez liczb¦ pikseli otrzymujemy rozmiar
pami¦ci, który powinien wystarczy¢ do obróbki tego obrazu

(c) W praktyce stosuje si¦ zwi¦kszanie rozdzielczo±ci bitowej podczas operacji na
obrazach dla zmniejszenia bª¦dów numerycznych.

15. Przy analizie obrazów, rozró»niamy przeksztaªcenia oparte na histogramie warto±ci. Mo»emy
o nich powiedzie¢, »e:

(a) Pozwalaj¡ na zwi¦kszenie postrzeganego kontrastu obrazu

(b) Wykonane dla obrazu kolorowego (RGB) i skali szaro±ci dadz¡ zawsze ten sam
wynik

(c) S¡ szczególnie przydatne dla obrazów z paletow¡ reprezentacj¡ kolorów


