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imię nazwisko numer indeksu kod

Egzamin – test 29.06.2018

Czas: 30min. Podczas egzaminu nie można korzystać z zewnętrznych pomocy nauko-
wych. Przy każdym pytaniu wpisać w prostokąt odpowiedź TAK lub NIE, w zależności
od tego, czy zdanie zawarte w pytaniu jest prawdziwe, bądź nie. Poprawna odpowiedź
liczy się za 1 punkt, niepoprawna – za −1 punkt, brak odpowiedzi – za 0 punktów.

1. Następujący problem jest rozstrzygalny:
Dane: niedeterministyczna maszyna Turinga M

Rozstrzygnąć: czy maszyna M ma przynajmniej dwa różne (niekoniecznie
skończone ani akceptujące) biegi po słowie pustym?

2. Następujący język jest regularny:

{bin(n) | n ∈ N, 15(n− 10)3 < 2n2}

(bin(n) oznacza zapis binarny liczby n)

3. Jeżeli języki K,L ⊆ {0, 1}∗ są bezkontekstowe, to bezkontekstowy jest też język

{u · vR · w | v ∈ K,u,w ∈ L}.

4. Jeżeli język L ⊆ {0, 1}∗ jest regularny, to bezkontekstowy jest język L ∩ LR.

5. Następująca funkcja jest obliczalna:
Dane: automat niedeterministyczny A nad alfabetem {0, 1}∗
Obliczyć: długość najkrótszego słowa w ∈ {0, 1}∗ − L(A), lub 0 jeśli takie
słowo nie istnieje.

6. Następujący problem jest częściowo obliczalny (półrozstrzygalny):

{kod(G) | G jest gramatyką taką, że L(G) = A∗},

gdzie kod(G) to jest słowo nad alfabetem {0, 1}∗ opisujące gramatykę G, przy
ustalonym, naturalnym kodowaniu.

7. Następujący problem jest częściowo obliczalny (półrozstrzygalny):

{kod(M) |M jest maszyną Turinga taką, że L(M) ∩ L(M)R 6= ∅},

gdzie kod(M) to jest słowo nad alfabetem {0, 1}∗ opisujące maszynę Turinga M,
przy ustalonym, naturalnym kodowaniu.

8. Jeżeli L ⊆ A∗ jest językiem bezkontekstowym, to język A∗ − {ww | w ∈ L} jest
obliczalny.

9. Każdy język regularny nad alfabetem unarnym A = {1} jest postaci

{1n | (n mod k) ∈ X},

dla pewnej liczby naturalnej k > 2 oraz zbioru X ⊆ {0, 1, 2, . . . , k − 1}.

10. Niech L = (ab)∗a+(ba)∗b, niech K = (a+ b)∗−L będzie dopełnieniem języka L,
oraz niech ∼K będzie jego kongruencją Myhilla-Nerode’go. Wówczas ab ∼K ba.


