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COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA 
PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 2014/2015 

KIERUNEK INFORMATYKA 
 
 

Algorytmy: 

1. Wymień kilka algorytmów sortowania i opisz działanie jednego z nich na 

następujących liczbach (9, 0, 8, 10, 1, 4). 

2. Omów algorytm wyszukiwania binarnego. 

3. Co to są algorytmy typu „dziel i zwyciężaj”. 

4. Omów pojęcie kolejki, podaj przykłady. 

5. Omów pojęcie stosu, podaj przykłady. 

6. Podaj przykład algorytmu nieskończonego. 

7. Podaj przykład algorytmu rekurencyjnego. 

8. Co to jest złożoność obliczeniowa algorytmu. 

Sieci komputerowe: 

9. Wymień podstawowe typy sieci komputerowych. 

10. Omów zasadę działania sieci bezprzewodowych. 

11. Wymień i omów podstawowe topologie sieci. 

12. Podaj definicję sieci komputerowej, wymień najważniejsze urządzenia potrzebne do jej 

stworzenia i funkcjonowania. 

13. Co to jest i jakie zastosowanie ma firewall? 

14. Czym charakteryzują się wirusy komputerowe? 

15. Wymień znane Ci protokoły szyfrowania w sieciach bezprzewodowych. 

16. Co to jest adres IP, omów na przykładzie. 

17. Co to jest maska podsieci, podaj przykład zastosowania? 

18. Wymień i krótko omów najważniejszy protokół realizujący połączenia internetowe. 

19. Co to jest port sieciowy? 
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Programowanie: 

20. Wyjaśnij znaczenie pojęcia język programowania wysokiego poziomu. 

21. Co to jest i jakie zadania spełnia kompilator. 

22. Co to jest programowanie strukturalne. 

23. Podaj jak realizowane są pętle w językach programowania. 

24. Jakie mamy instrukcje warunkowe w językach programowania. 

25. Wymień podstawowe typy danych w językach programowania. 

26. Omów wybrany typ strukturalny w języku C/C++ lub Pascal. 

27. Co to jest programowanie obiektowe. 

28. Omów pojecie klasy i obiektu. 

29. Co to jest dziedziczenie oraz dziedziczenie wielokrotne, podaj przykłady. 

30. Omów zagadnienie przeciążania funkcji. 

31. Podaj przykłady deklaracji tabel w języku C#. 

32. Omów różnice pomiędzy strukturą a klasą. 

Bazy danych: 

33. Jaka jest różnica pomiędzy bazą danych, a systemem zarządzania bazą danych, podaj 

przykłady. 

34. Scharakteryzuj piątą postać normalną w bazach danych. 

35. Wymień podstawową kolejność elementów zapytania w języku SQL (selekt, from, 

where group by having order by). 

36. Co to jest klucz, jaka jest jego rola i podstawowe rodzaje. 

37. Różnice pomiędzy funkcjami a procedurami na przykładzie MS SQL. 

38. Podaj typy obiektów w bazie danych na przykładzie dowolnego serwera SQL. 

39. Podaj przykładowe funkcje operujące na typie danych data/czas na przykładzie 

dowolnego serwera SQL. 

Architektura komputera: 

40. Krótko omów architekturę von Neumanna. 

41. Wymień główne rodzaje pamięci komputerowych, porównaj ich szybkość. 

42. Omów system binarny, podaj przykład. 

43. Co to jest i jaka jest rola, systemu operacyjnego? 
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Inżynieria oprogramowania: 

44. Czym się zajmuje inżynieria oprogramowania. Podaj główne działy tej dziedziny. 

45. Omów zasady zarządzania przedsięwzięciem programistycznym. 

46. W jaki sposób określamy wymagania stawiane oprogramowaniu. 

47. Wymień rodzaje diagramów używanych w modelowaniu strukturalnym. 

48. Wymień podstawowe diagramy języka UML; Omów dokładniej jeden z nich. 

49. Wymień zasady projektowania interfejsu użytkownika. 

50. W jaki sposób planujemy weryfikację i zatwierdzanie oprogramowania. 

51. Omów zasady testowania oprogramowania. 

52. Opisz najważniejsze metody licencjonowania oprogramowania. 

53. Wymień i krótko omów najważniejsze technologie internetowe. 

Systemy wbudowane: 

54. Czym charakteryzują się systemy operacyjne czasu rzeczywistego. 

55. Omów krótko diagramy drabinkowe, jakie elementy występują na tych diagramach. 

56. Czym różni się mikrokontroler od mikroprocesora. 

Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych 

57. Jakie znasz typy certyfikatów ? Scharakteryzuj jeden z nich. 

58. Wymień znane Ci metody uwierzytelniania. 

 Administrowanie Systemem Operacyjnym: 

59. Co to jest adres MAC ? Czy mogą istnieć na świecie dwa takie same adresy MAC ? 

60. Wymień znane Ci metody ataków w sieciach komputerowych. Scharakteryzuj jeden z 

nich. 

61. Co powinno zawierać silne hasło ? 

Pozostałe: 

62. Co to jest informacja, społeczeństwo informacyjne ? 

63. Co to są systemy zarządzania treścią ? 

64. Co to jest podpis elektroniczny ? 

65. Co to jest kwalifikowany znacznik czasu? 

66. Jakie możemy wyróżnić rodzaje podpisu elektronicznego? 

67. Co to jest wirus komputerowy, podaj rodzaje ? 
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68. Omów w jaki sposób realizowane jest „bezpieczeństwo” w systemach 

komputerowych. 

69. Wymień najpopularniejsze formaty graficzne stosowane współcześnie. 

70. Wymień i podaj przykłady formatów plików audio-video. 

71. Omów podstawowe zasady i podaj przykłady metod bezstratnej kompresji danych. 

72. Omów podstawowe zasady i podaj przykłady metod stratnej kompresji danych. 

73. Zdefiniuj pojęcie multimediów, podaj przykłady technologii i standardów 

multimedialnych. 

74. Na czym polega indeksowanie danych - podaj rodzaje i przykłady deskryptorów oraz 

ich wpływ na selektywność wyszukiwania. 

75. Wymień znane Ci paradygmaty programowania. 


