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MATEMATYKA DYSKRETNA
Zarza̧dzanie - semestr 2
Egzamin ustny
Egzamin ustny ma za zadanie sprawdzenie wiedzy zdobytej przez studenta w czasie wykladów.
Material omawiany na wykladach jest podzielony na dwie czȩści: 1.Kombinatoryka i 2.Teoria grafów.
Zestaw egzaminacyjny, który student losuje, sklada siȩ z piȩciu zadań. Cztery pierwsze sa̧ pytaniami
opisowymi analogicznymi do podanych poniżej na liście przykladowych pytań (po dwa pytania dotycza̧ce
materialu z każdej z dwóch czȩści wykladu). Pia̧te zadanie sklada siȩ z sześciu zdań, których wartość
logiczna̧ trzeba ocenić (po trzy zdania z materialu z każdej z dwóch czȩści wykladu) .
Przykladowy egzamin ustny:
1. (12 pkt) Co to jest kombinacja? Ile jest k-elementowych kombinacji zbioru n-elementowego?
Wypisz wszystkie 2-elementowe kombinacje zbioru 5-elementowego.
2. (12 pkt) Podaj definicjȩ cia̧gu Fibonacciego. Ile wynosi liczba Fibonacciego F10 ?
3. (12 pkt) Jaki graf nazywamy spójnym ? Narysuj przyklad grafu spójnego i przyklad grafu
niespójnego. Co to jest skladowa spójności?
4. (12 pkt) Omów na przykladzie algorytm przeszukiwania grafu wszerz.
5. (za każda̧ prawidlowa̧ odpowiedź: +2 pkt, za każda̧ zla̧: -2 pkt, za brak odpowiedzi:
0 pkt )
Czy poniższe zdanie jest prawdziwe?
1
a) f (x) = 1−2x
jest funkcja̧ tworza̧ca̧ dla cia̧gu an = 2.
b) Permutacji zbioru X jest tyle ile bijekcji ze zbioru X na zbiór X.
c) Moc sumy trzech zbiorów rozla̧cznych jest równa sumie mocy tych zbiorów.
d) Minimalna liczba kolorów w dobrym pokolorowaniu wierzcholków grafu nazywa siȩ indeksem
chromatycznym grafu.
e) Istnieje graf, którego suma stopni wierzcholków wynosi 13.
f) Las jest grafem spójnym.
Lista przykladowych pytań z jakimi można siȩ zetkna̧ċ na egzaminie ustnym:
Czȩśċ 1. Kombinatoryka.
1. Co to jest permutacja? Ile jest permutacji zbioru n-elementowego? Wypisz wszystkie permutacje
zbioru 4-elementowego.
2. Co to jest kombinacja? Ile jest k-elementowych kombinacji zbioru n-elementowego? Wypisz
wszystkie 3-elementowe kombinacje zbioru 5-elementowego.
3. Co to jest wariacja? Ile jest k-elementowych wariacji bez powtórzeń zbioru n-elementowego. A
ile z powtórzeniami?
4. Co to jest funkcja różnowartościowa? Ile jest wszystkich funkcji różnowartościowych ze zbioru
3-elementowego w zbiór 5-elementowy?
5. Ile jest wszystkich podzbiorów zbioru n-elementowego? Odpowiedź uzasadnij.
6. Omów metody generowania podzbiorów zbioru na przykladzie zbioru 3-elementowego.
7. Co to jest podzial zbioru ? Wypisz wszystkie podzialy zbioru 4-elementowego na 2 bloki.
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8. Co to jest liczba Stirlinga drugiego rodzaju. Ile wynosi S(3, 1) ?
9. Co to jest podzial liczby n na k skladników. Ile jest podzialów liczby 7 na 3 skladniki?
10. Wypisz wszystkie podzialy liczby 4 na 2 skladniki i narysuj ich diagramy Ferrersa.
11. Zasada wla̧czania-wyla̧czania dla trzech zbiorów. Podaj przyklad zastosowania.
12. Zasada wla̧czania-wyla̧czania dla n zbiorów.
13. Co to jest nieporza̧dek ? W przybliżeniu, co która permutacja jest nieporza̧dkiem ?
14. Co to jest rekurencja? Podaj przyklad zależności rekurencyjnej.
15. Na czym polega metoda ”naiwna” rozwia̧zywania równań rekurencyjnych? Omów na przykladzie.
16. Co to jest funkcja tworza̧ca dla cia̧gu an ? Znajdź funkcjȩ tworza̧ca̧ dla cia̧gu an = n.
17. Jak rozwia̧zujemy równania rekurencyjne przy pomocy funkcji tworza̧cych ? Omów na przykladzie.
18. Podaj definicjȩ cia̧gu Fibonacciego. Ile wynosi liczba Fibonacciego F1410 .
19. Jak wygla̧da równanie rekurencyjne liniowe i jak można je rozwia̧zać za pomoca̧ równania charakterystycznego?
20. Znajdź wzór jawny na an jeśli an = 2an−1 + 3an−2 dla n ≥ 1 oraz a0 = 1.
21. Jakie znasz wlasności liczby Fidiasza φ?
Czȩśċ 2. Teoria grafów.
22. Co to jest graf? Kiedy dwa grafy nazywamy izomorficznymi ?
23. Jakie znasz rodzaje podgrafów grafu ? Omów na przykladzie.
24. Droga i cykl w grafie. Czy droga i cykl sa̧ grafami spójnymi ?
25. Co to jest stopień wierzcholka ? Czy suma stopni wierzcholków w grafie może wynosić 25 ?
Odpowiedź uzasadnij.
26. Jaki graf nazywamy spójnym ? Narysuj przyklad grafu spójnego i przyklad grafu niespójnego. Co
to jest skladowa spójności?
27. Jaki graf nazywamy drzewem ? Czy droga jest drzewem ? Czy cykl jest drzewem? Jaki graf
nazywamy lasem ?
28. Wlasności grafów nazywanych drzewami.
29. Problem minimalnego drzewa rozpinaja̧cego. Podaj przyklad zastosowania.
30. Algorytm Kruskala. Omów na przykladzie.
31. Omów na przykladzie algorytm przeszukiwania grafu wszerz.
32. Omów na przykladzie algorytm przeszukiwania grafu wgla̧b.
33. Co to jest cykl Eulera w grafie i kiedy istnieje ? Podaj przyklad grafu, który nie posiada cyklu
Eulera.
34. Algorytm Fleury’ego. Omów na przykladzie.
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35. Problem chińskiego listonosza.
36. Co to jest cykl Hamiltona ? Problem komiwojażera.
37. Dobre k-pokolorowanie wierzcholków grafu. Co to jest liczba chromatyczna grafu ? Ile wynosi
liczba chromatyczna cyklu o 5 wierzcholkach ?
38. Dobre k-pokolorowanie krawȩdzi grafu. Co to jest indeks chromatyczny grafu ? Ile wynosi indeks
chromatyczny grafu pelnego o 5 wierzcholkach ?
39. Co to jest graf dwudzielny ? Jakie dwie wartości może przyjmować indeks chromatyczny? Jakiej
wielkości jest równy indeks chromatyczny dowolnego grafu dwudzielnego?
40. Jaki graf nazywamy plaskim? Co to jest reprezentacja plaska grafu? Podaj przyklad grafu, który
nie jest plaski.
41. Formula Eulera dla grafów plaskich i wnioski. Wykorzystuja̧c dowolny z wniosków wykaż, że graf
pelny o 5 wierzcholkach nie jest plaski.
42. Twierdzenie Kuratowskiego. Zastosuj dla dowolnego grafu, który nie jest plaski.
43. O czym mówi hipoteza czterech kolorów ? Co to jest grubość grafu ?
UWAGA! Pytania na egzaminie moga̧ różnić siȩ od podanych powyżej przykladów !!

