Egzamin - studium podyplomowe

Termin 1. 25.05.2019 10:00
Termin 2. i poprawki 01.06.2019 10:00

1. Jak nazywamy najmniejsz¡ jednostk¦ informacji?
2. Jakie s¡ dwa podstawowe rodzaje systemów liczbowych?
3. Jakie systemy liczbowe stosujemy w informatyce?
4. Co to jest algorytm?
5. Wymie« znane Ci metody reprezentowania algorytmów (przynajmniej pi¦¢).
6. Co to jest iteracja?
7. Co to jest rekurencja?
8. Na czym polega strategia algorytmiczna dziel i zwyci¦»aj?
9. Jaki element w zbiorze nazywamy liderem?
10. Do czego sªu»y algorytm Humana?
11. Wyja±nij znaczenie terminów "alfabet", "leksyka", "syntaktyka", "semantyka".
12. Wyja±nij ró»nic¦ pomi¦dzy kompilatorem a interpreterem.
13. Co to jest literaª? Jakie literaªy mo»na zapisa¢ w Pythonie?
14. Wymie« znane ci operatory dost¦pne w j¦zyku Python.
15. W jaki sposób w j¦zyku Python mo»na przeksztaªci¢ ci¡g znaków na odpowiadaj¡c¡ mu dan¡ caªkowit¡/rzeczywist¡? W jaki sposób wykona¢ przeksztaªcenie odwrotne?
16. Czym jest import moduªu i jak si¦ go wykonuje w j¦zyku Python?
17. Wymie« sposoby rozgaª¦ziania i zap¦tlania kodu dost¦pne w j¦zyku Python.
W jaki sposób w Pythonie mo»na zmienia¢ tok wykonania p¦tli?
18. Omówi¢ dost¦pne w j¦zyku Python sposoby deklarowania i przetwarzania
list.
19. Omówi¢ dost¦pne w j¦zyku Python sposoby deklarowania i przetwarzania
ªa«cuchów.
20. Co jest wyj¡tek? Jak obsªuguje si¦ wyj¡tki w j¦zyku Python?
21. Wymieni¢ i krótko scharakteryzowa¢ gªówne koncepcje programowania obiektowego.
22. Jak opisywane sa obiekty w j¦zykach programowania?
23. Z czego skªadaj¡ si¦ klasy?
24. Poda¢ przykªady tworzenia obiektów w Pythonie.
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25. Czy obiekty ró»nych klas mo»na przechowywa¢ w jednej li±cie i dlaczego?
26. Poda¢ kod przykªadowej klasy opisuj¡cej kwadrat.
27. Do czego sªu»y self w klasach? Czy jest to tylko konwencja?
28. Czy konieczna jest implementacja metody init w klasach i dlaczego?
29. Jak w pythonie mo»na dodawa¢ atrybuty z zewn¡trz klas i kiedy powinno
sie to robi¢?
30. Jak nale»y w Pythonie umieszcza¢ klasy w moduªach?
31. Omówi¢ podstawy dziedziczenia w Pythonie.
32. Czy w Pythonie mo»liwe jest dziedziczenie wielobazowe i do czego je mo»na
stosowa¢?
33. Omówi¢ podstawy polimorzmu w Pythonie.
34. Omówi¢ podstawy kompozycji i agregacji obiektów w Pythonie.
35. Jakich metod mo»na u»y¢ do rozmieszczania wid»etów na oknach w tkinter.
36. Wymieni¢ podstawowe wid»ety i sposoby ich dodawania do okna.
37. W jaki sposób w tkinter obsªugiwane s¡ zdarzenia?
38. Jak zró»nicowa¢ funkcje obsªugi zdarze« w zale»no±ci od pozycji myszy lub
naci±ni¦tych klawiszy?
39. Do czego i jak mo»na podpinac funkcj¦ obsªugi zdarze«?
40. Jak mo»na rysowa¢ w oknie tkinter?
41. Omów sposoby deniowania kolorów w Tkinter.
42. Co to jest HTML?
43. Co to jest CSS?
44. Omów struktur¦ dokumentu HTML.
45. Jakie jest zadanie sekcji <head> </head>
46. Jakie jest zadanie sekcji <body> </body>
47. Jaki jest cel tworzenia kaskadowych arkuszy stylów?
48. Omów poj¦cie selektora.
49. Wymie« narz¦dzia pracy WebDevelopera, umo»liwiaj¡ce pisanie plików .html
i .css
50. Omów wybrane znaczniki j¦zyka HTML? (<div> </div>, <span> </span>)
51. Do czego sªu»¡ odsyªacze (hiperª¡cza, linki, odno±niki hipertekstowe)?
52. Jak wstawi¢ link (odsyªacz, hiperª¡cze, odno±nik hipertekstowy) na stronie
WWW?
53. Co to jest Twitter Bootstrap?
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