
 
 

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego na kierunku Fizyka ze specjalnością 
Informatyka stosowana (2009/2010) 

 
Część I - pytania z fizyki ogólnej, fizyki kwantowej, i  fizyki atomowej i molekularnej 
Część II - pytania z przedmiotów specjalistycznych 
 
 
1. Zasady dynamiki Newtona 
2. Zasady zachowania energii, pędu i momentu pędu 
3. Oscylator harmoniczny 
4. Równania Maxwella 
5. Dyfrakcja i interferencja fal 
6. Zasada Fermata i prawa optyki geometrycznej 
7. Rozpraszanie światła: Rayleigha, Ramana i Brillouina 
8. Zasada działania masera i lasera 
9. Zjawisko Halla 
10. Substancja w polu elektrycznym 
11. Substancja w polu magnetycznym 
12. Promieniowanie ciała doskonale czarnego 
13. Zasada nieoznaczoności Heisenberga 
14. Postulaty mechaniki kwantowej 
15. Równanie Schroedingera 
16. Moment pędu w mechanice kwantowej 
17. Kwantowy oscylator harmoniczny 
18. Równoważność pracy i ciepła, I zasada termodynamiki 
19. II zasada termodynamiki, entropia 
20. Rozkład Boltzmanna, Bosego-Einsteina, Fermiego Diraca 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
21. Złożoność obliczeniowa algorytmów i metody jej wyznaczenia 
22. Metody konstrukcji algorytmów 
23. Podstawowe struktury danych 
24. Grafy - ich reprezentacje i przeszukiwanie 
26. Wyszukiwanie elementów w strukturach danych 
27. Podstawowe funkcje systemu operacyjnego.  
28. Omówić, jak system operacyjny wykonuje wiele zadań na jednym procesorze ?  
29. Jak odbywa się obsługa przerwań w systemie operacyjnym ?  
30. Dokonać porównania obsługi procesów i wątków w dzisiejszych systemach operacyjnych.  
31. Omówić von neumannowską ideę maszyny liczącej i jej wpływ na konstrukcję dzisiejszych 
komputerów.  
32. Porównaj wskaźniki, referencje i identyfikatory tablic. Jakie operacje można i nie można na 
nich wykonywać. 
33. Omów typy złożone: struktury, unie i klasy.  



34. Wyjaśnij proces przekazywania parametrów  funkcji przez wartość i wskaźnik. Omów 
problem dużych obiektów. 
35. Omów różnice między ideą  programowania obiektowego i proceduralnego. 
36. Omów problem dokładności obliczeniowej komputerów. 
37. Wymień podstawowe fazy procesu projektowania oprogramowania. 
38. Czym jest i jakie ma zastosowania język UML ? 
39. Na dowolnym przykładzie omów zasadę złączenia LEFT OUTER JOIN. Jakie znasz inne 
rodzaje złączeń tabel. 
40. Jakie jest zastosowanie zmiennych kontekstowych NEW oraz OLD w języku SQL. 
41. Omów problem transakcji oraz poziomy izolacji. Do czego służą COMMIT oraz 
ROLLBACK. 
42. Do czego służą triggery i procedury składowane. Jakie są specyficzne elementy języka SQL 
odnośnie procedur i triggerów. 
43. Omów relację nadrzędny-podległy. Jak się ją realizuje w języku SQL. 
44. Określ metodę dostępu do sieci wykorzystywaną w standardzie Ethernet 
45. Co to jest model warstwowy OSI? Czym różni się od modelu TCP/IP?  
46. Omów adresowanie IP i określ klasę adresu IP na podstawie wartości jego najbardziej 
znaczącego bajtu.  
47. Omów kompleksowo adresowanie w sieciach komputerowych.  
48. Schemat katalogów systemowych 
49. Kontrola dostępu do zasobów 
50. Podstawowe powłoki 
51. Konfigurowanie systemu i środowiska poszczególnych użytkowników 
52. Unix jako środowisko pracy programisty (głównie narzędzia dostępne w systemie) 
53. Omów metody deklarowania procedur i funkcji oraz sposoby przekazywania parametrów w 
Pascalu (z przykładami). 
54. Jak realizuje się operacje dyskowe w językach programowania wysokiego poziomu (odczyt, 
zapis, typy plików, itd.) ? 
55. Wymień różnice między zmiennymi statycznymi i dynamiczne. Funkcje i procedury 
dynamicznego przydziału pamięci. 
56. Sposoby programowej obsługi przerwań. 
57. Formaty danych i rozkazów. 
58. Cykl rozkazowy, maszynowy, zegarowy 
59. Operacje wejścia- wyjścia, klasyfikacja, obsługa programowa 
60. Najważniejsze cechy komputerów RISC 
61. Tryby  adresowania 
62. Układy przełączające kombinacyjne – formy opisu funkcji przełączających, minimalizacje 
wyrażeń logicznych, analiza i synteza układów kombinacyjnych. 
63. Postać sumacyjna i iloczynowa wyrażeń logicznych tej samej funkcji przełączającej.  
64. Pojęcie automatu skończonego; Automat Moore’a i Mealy’ego. 
65.  Układy sekwencyjne jako realizacja automatu abstrakcyjnego. 
 


