
VIZSGAANYAGK�rd�sek (1-1 pont)De�ni lja a gr f, s£sok, �lek �s illeszked�si lek�pez�s fogalm t.De�ni lja az �illeszkedik", �v�gpontja" �s �izol lt s£s" fogalmakat.De�ni lja az �res gr f �s az illeszked�si rel i¢ fogalm t.De�ni lja s£sok, illetve �lek szomsz�doss g t.De�ni lja a hurok�l �s a p rhuzamos �lek fogalm t.De�ni lja az egyszer� gr f �s a v�ges gr f fogalm t.De�ni lja gr fban a foksz m �s a regul ris gr f fogalm t.Mit mondhatunk gr fban a foksz mok �sszeg�r�l?De�ni lja gr fok izomor� j t.Mondjon el�gs�ges felt�telt arra, hogy k�t gr f ne legyen izomorf.Mondjon el�gs�ges felt�telt arra, hogy k�t egyszer� gr f izomorf legyen.De�ni lja a teljes gr f fogalm t.H ny �le van egy teljes gr fnak?De�ni lja a p ros gr f fogalm t.Adja meg a �h rom h z, h rom k£t" gr fot.De�ni lja a r�szgr f �s a fesz¡tett r�szgr f fogalm t.De�ni lja r�szgr f komplementer�t.De�ni lja az �lhalmaz illetve s£shalmaz t�rl�s�vel kapott gr fot.De�ni lja a s�ta �s a s�ta hossza fogalm t.De�ni lja a ny¡lt �s a z rt s�t t.De�ni lja az £t fogalm t.Mikor lesz egy nulla illetve egy hossz£ s�ta £t?De�ni lja a vonal fogalm t.De�ni lja a k�r fogalm t.Van-e egy illetve kett� hossz£ k�r?Hogyan kaphatunk s�t b¢l utat? Fogalmazza meg az  ll¡t st.Fogalmazza meg a s�t k k�r�k seg¡ts�g�vel val¢ el� ll¡t s ra vonatkoz¢  ll¡t st.De�ni lja az �sszef�gg�s�g �s a komponens fogalm t.Igaz-e, hogy egy gr f minden �le valamely komponenshez tartozik?Mi a kapsolat a komponensek �s az �sszef�gg�s�g k�z�tt?De�ni lja a fa fogalm t.Fogalmazzon meg k�t sz�ks�ges �s el�gs�ges felt�telt arra, hogy egy egyszer� gr ffa legyen.Egy v�ges gr fban nins k�r, de van �l. Mit  ll¡thatunk foksz mokkal kapsolatban?Egy egyszer� v�ges gr fnak n s£sa van. Fogalmazzon meg k�t olyan sz�ks�ges �sel�gs�ges felt�telt amelyben szerepel az �lek sz ma, arra, hogy a gr f fa.De�ni lja a fesz¡t�fa fogalm t.Mit  ll¡thatunk fesz¡t�fa l�tez�s�r�l?Mit  ll¡thatunk v�ges �sszef�gg� gr fban a k�r�k sz m r¢l?Mikor mondjuk, hogy egy s£shalmaz illetve �lhalmaz elv g k�t s£sot?De�ni lja az elv g¢ �lhalmaz �s a v g s fogalm t.Mit  ll¡thatunk v�ges �sszef�gg� gr fban a v g sok sz m r¢l?De�ni lja az erd� fogalm t. Mi az �sszef�gg�s a f kkal?De�ni lja a fesz¡t� erd� fogalm t. H ny �le van egy v�ges gr f fesz¡t� erd�j�nek?



2 De�ni lja az Euler-vonal fogalm t.Fogalmazza meg a v�ges �sszef�gg� gr fok vonalak egyes¡t�sek�nt val¢ el� ll¡t s ravonatkoz¢ t�telt.De�ni lja a Hamilton-£t illetve Hamilton-k�r fogalm t.De�ni lja a ¡mk�zett gr f fogalm t.De�ni lja a s£lyozott gr f fogalm t �s egy v�ges r�szhalmaz s£ly t.Fogalmazza meg a Kruskal algoritmust �s a r  vonatkoz¢ t�telt.Mit �rt�nk moh¢ algoritmuson? Mondjon p�ld t, amikor egy moh¢ algoritmus nemad optim lis megold st.De�ni lja az ir ny¡tott gr f, s£sok, �lek �s illeszked�si lek�pez�s fogalm t.De�ni lja ir ny¡tott gr fban a kezd�pont �s a v�gpont fogalm t.Hogyan kaphatunk ir ny¡tott gr fb¢l ir ny¡tatlan gr fot? Mi�rt haszn lhatjuk ir -ny¡tott gr fokra az ir ny¡tatlan gr fokra de�ni lt fogalmakat?De�ni lja a gr f ir ny¡t sa illetve megford¡t sa fogalm t.De�ni lja a szigor£an p rhuzamos �lek fogalm t.De�ni lja az egyszer� gr f �s a v�ges gr f fogalm t.De�ni lja s£s befok t �s kifok t.Mit mondhatunk ir ny¡tott gr fokra a foksz mok �sszeg�r�l?Hogyan szeml�ltethet�nk egy rel i¢t ir ny¡tott gr �al?De�ni lja ir ny¡tott gr fok izomor� j t.De�ni lja az ir ny¡tott r�szgr f �s a fesz¡tett ir ny¡tott r�szgr f fogalm t.De�ni lja ir ny¡tott r�szgr f komplementer�t.De�ni lja az �lhalmaz illetve s£shalmaz t�rl�s�vel kapott ir ny¡tott gr fot.De�ni lja a ir ny¡tott s�ta �s az ir ny¡tott s�ta hossza fogalm t.De�ni lja a ny¡lt �s a z rt ir ny¡tott s�t t.De�ni lja az ir ny¡tott £t fogalm t.De�ni lja az ir ny¡tott k�r fogalm t.De�ni lja az er�s �sszef�gg�s�g �s az er�s komponens fogalm t.Igaz-e, hogy egy ir ny¡tott gr f minden �le valamely er�s komponenshez tartozik?Mi a kapsolat az er�s komponensek �s az er�s �sszef�gg�s�g k�z�tt?De�ni lja az ir ny¡tott fa �s gy�kere fogalm t.De�ni lja a ir ny¡tott fa szintjeit.De�ni lja ir ny¡tott f ban a leveleket.De�ni lja egy m�velet eset�n a homomor�zmus �s a homomorf k�p fogalm t.De�ni lja egy m�velet eset�n a monomor�zmus, az epimor�zmus �s az izomor�zmusfogalm t.De�ni lja egy m�velet eset�n az endomor�zmus �s az automor�zmus fogalm t.Mit mondhatunk homomor�zmusn l f�lsoport, egys�gelem, inverz �s felser�lhet�elemek eset�n?Mi mondhatunk homomor�zmusn l soport, kommutat¡v f�lsoport �s Abel-soporteset�n?Adjon meg sz�ks�ges �s el�gs�ges felt�teleket arra, hogy egy f�lsoport soport le-gyen.Fogalmazza meg soportban az egyszer�s¡t�si szab lyt.Adjon p�ld t invert lhat¢ m�veletre, amellyel nem kapunk soportot.Adja meg a szorz ssal mint m�velettel tekintett egys�gnyi abszol£t �rt�k� komplexsz mok soportj nak h rom val¢di r�szsoportj t.Mit �rt�nk a Klein-f�le soporton? Kommutat¡v-e?Mit �rt�nk di�dersoporton?



3De�ni lja a r�szsoport, trivi lis r�szsoport �s val¢di r�szsoport fogalm t.Adjon meg sz�ks�ges �s el�gs�ges felt�teleket arra, hogy egy soport egy r�szhalmazar�szsoport legyen.Mit mondhatunk r�szsoportok metszet�r�l �s egyes¡t�s�r�l?De�ni lja a gener tum �s a gener torrendszer fogalm t.De�ni lja a iklikus soport �s gener tora fogalm t.Fogalmazza meg a gener tumot le¡r¢  ll¡t st.Mit mondhatunk iklikus soport homomorf k�p�r�l?De�ni lja soport �s elem rendj�t.Fogalmazza meg a iklikus soportok szerkezet�t le¡r¢ t�telt.Mi a kapsolat elem �s r�szsoport rendje k�z�tt?Mit mondhatunk iklikus soport r�szsoportjair¢l?Mit mondhatunk v�ges iklikus soport r�szsoportjai gener torainak sz m r¢l?De�ni lja a bal- �s jobboldali mell�koszt lyokat.Mi a kapsolat a bal- �s a jobboldali mell�koszt lyok k�z�tt?De�ni lja r�szsoport index�t.Fogalmazza meg Lagrange t�tel�t.Mi a kapsolat elem rendje �s a soport rendje k�z�tt?Fogalmazzon meg olyan t�telt, amely lehet�v� teszi, hogy egy soport rendj�b�l aiklikuss g ra k�vetkeztess�nk.Adjon meg sz�ks�ges �s el�gs�ges felt�telt arra, hogy egy soportnak ne legyen nemtrivi lis r�szsoportja.De�ni lja a norm loszt¢ fogalm t.Adjon meg h rom olyan soportot, amelyben minden r�szsoport norm loszt¢.Adjon meg sz�ks�ges �s el�gs�ges felt�teleket arra, hogy egy r�szsoport norm loszt¢legyen.Mit mondhatunk norm loszt¢k metszet�r�l �s egyes¡t�s�r�l?Fogalmazza meg kompatibilis oszt lyoz sok �s a norm loszt¢k k�z�tti kapsolatotle¡r¢ t�telt.De�ni lja a faktorsoport fogalm t �s fogalmazza meg a de�n¡i¢ban felhaszn ltt�telt.Adjon meg h rom p�ld t faktorsoportra.Fogalmazza meg a homomor�zmus-t�telt soportokra.De�ni lja soportok direkt szorzat t.Fogalmazza meg a v�ges Abel-soportok alapt�tel�t.Fogalmazza meg Cayley t�tel�t.De�ni lja az n-ed fok£ szimmetrikus soportot.K�t v�ges halmaznak ugyanannyi eleme van. Igaz-e, hogy permut i¢soportjaikizomorfak?�rja le Sn elemeinek hagyom nyos jel�l�s�t �s adja meg ezzel a jel�l�ssel a szorz st.De�ni lja a p ros �s p ratlan permut i¢kat.Ismertesse permut i¢k iklus jel�l�s�t.Mi a transzpoz¡i¢?Fogalmazza meg a p ros illetve p ratlan permut i¢k �s a transzpoz¡i¢k sz mak�z�tti �sszef�gg�st le¡r¢ t�telt.Fogalmazza meg a permut i¢k szorzat nak p ross g ra vonatkoz¢ t�telt.De�ni lja az altern l¢ soportokat.Igaz-e hogy egy egys�gelemes integrit si tartom ny akkor �s sak akkor test, haminden nem nulla eleme egys�g?



4 Igaz-e hogy egy v�ges integrit si tartom ny test?De�ni lja a Gauss-eg�szek gy�r�j�t. Igaz-e, hogy k�t egys�g van?Igaz-e, hogy egy adott halmazt egy testbe k�pez� f�ggv�nyek gy�r�je is test?De�ni lja k�t m�velet eset�n a homomor�zmus �s a homomorf k�p fogalm t.De�ni lja k�t m�velet eset�n a monomor�zmus, az epimor�zmus �s az izomor�zmusfogalm t.De�ni lja k�t m�velet eset�n az endomor�zmus �s az automor�zmus fogalm t.Mi mondhatunk homomor�zmusn l gy�r� k�p�r�l?De�ni lja gy�r� karakterisztik j t. Milyen  ll¡t st haszn lt?Fogalmazza meg a gy�r�k karakterisztik j ra vonatkoz¢ t�telt.De�ni lja a r�szgy�r� fogalm t.De�ni lja a jobbide l, balide l �s ide l fogalm t.De�ni lja a trivi lis ide l �s a val¢di ide l fogalm t.De�ni lja az egyszer� gy�r� fogalm t.De�ni lja a gener lt ide l �s a f�ide l fogalm t.Mondjon n�gy p�ld t RR r�szgy�r�j�re.Mondjon p�ld t Z-ben ide lra. F�ide l-e?De�ni lja gy�r�ben a mell�koszt lyokat.Fogalmazza meg kompatibilis oszt lyoz sok �s az ide lok k�z�tti kapsolatot le¡r¢t�telt.De�ni lja a faktorgy�r� fogalm t �s fogalmazza meg a de�n¡i¢ban felhaszn lt t�-telt.Fogalmazza meg a homomor�zmus-t�telt gy�r�kre.Adjon p�ld t Z faktorgy�r�j�re.Fogalmazza meg egy kommutat¡v egys�gelemes gy�r�ben a f�ide lokat le¡r¢  ll¡t st.Fogalmazza meg egy egys�gelemes integrit si tartom nyban az oszthat¢s g �s agener lt f�ide lok kapsolat t le¡r¢  ll¡t st.De�ni lja a Gauss-gy�r� fogalm t.Gauss-gy�r�ben hogyan olvashat¢k le a faktoriz i¢b¢l az oszt¢k?Igaz-e hogy Gauss-gy�r�ben l�tezik legnagyobb k�z�s oszt¢ �s legkisebb k�z�s t�bb-sz�r�s?Igaz-e hogy Gauss-gy�r�ben minden irreduibilis elem pr¡m?De�ni lja az euklideszi gy�r� fogalm t.Fogalmazza meg az euklideszi gy�r�ben az egys�geket �s az asszoi ltakat le¡r¢t�telt.Fogalmazza meg a b�v¡tett euklideszi algoritmust euklideszi gy�r�ben.Mi a kapsolat euklideszi gy�r�ben a pr¡melemek �s az irreduibilis elemek k�z�tt?Fogalmazza meg euklideszi gy�r�ben a faktoriz i¢ra vonatkoz¢ t�telt.De�ni lja a h nyadostest fogalm t. Milyen  ll¡t st haszn lt?Hogyan  gyazhat¢ be egy integrit si tartom ny a h nyadostest�be?De�ni lja az egyhat rozatlan£ polinom fogalm t.De�ni lja egyhat rozatlan£ polinomok �sszead s t �s szorz s t.Hogyan azonos¡thatjuk a gy�r� elemeit bizonyos polinomokkal? Hogy h¡vjuk ezeketa polinomokat?De�ni lja polinom egy�tthat¢it, f�egy�tthat¢j t �s foksz m t.De�ni lja a line ris polinomokat.De�ni lja a monom fogalm t egy hat rozatlan eset�n.De�ni lja a f�polinom fogalm t.Mit mondhatunk polinomok szorzat nak f�egy�tthat¢j r¢l?



5Mit mondhatunk polinomok szorzat nak fok r¢l?De�ni lja polinom helyettes¡t�si �rt�k�t �s gy�k�t.De�ni lja a polinomhoz tartoz¢ polinomf�ggv�nyt. Tartozhat-e k�l�nb�z� polino-mokhoz ugyanaz a polinomf�ggv�ny?Fogalmazza meg a marad�kos oszt s t�tel�t polinomokra.Fogalmazza meg a gy�kt�nyez� lev laszt s ra vonatkoz¢  ll¡t st.Legfeljebb h ny gy�ke van egy polinomnak? Fogalmazza meg az  ll¡t st.Milyen esetben k�ls�n�sen egy�rtelm� a megfeleltet�s a polinomok �s a polinom-f�ggv�nyek k�z�tt? Fogalmazza meg az  ll¡t st.Milyen esetben alkotnak a polinomok euklideszi gy�r�t? Fogalmazza meg az  ll¡t st.Ismertesse a Horner-elrendez�st.Mondjon p�ld t, amikor egy adott m sodfok£ polinomnak nulla, egy illetve k�tgy�ke van.De�ni lja polinom algebrai deriv ltj t.Milyen n�gy tulajdons ggal jellemezhet� a polinomhoz az algebrai deriv ltj t ren-del� lek�pez�s?Az f , g polinomokra gn | f . Mit  ll¡thatunk f ′-r�l? Fogalmazza meg az  ll¡t st.Hogyan kaphatunk egy polinomb¢l n�gyzetmentes polinomot? Fogalmazza meg az ll¡t st.De�ni lja polinom t�bbsz�r�s gy�k�t.Mi a kapsolat a polinom gy�kei �s a deriv ltj nak a gy�kei k�z�tt? Fogalmazzameg az  ll¡t st.Lehet-e egy polinom n-szeres gy�ke a deriv ltnak is legal bb n-szeres gy�ke?�rja le az egys�geket test feletti polinomok k�r�ben.Hogyan kaphatunk v�ges testeket?Fogalmazza meg a v�ges testek elemsz m t le¡r¢ t�telt.Fogalmazza meg a v�ges test nem nulla elemei multiplikat¡v soportj nak szerkezet�tle¡r¢ t�telt.Van-e minden pr¡mhatv nyhoz olyan elemsz m£ v�ges test?�rja le az irreduibilis polinomokat a C feletti polinomok k�r�ben.�rja le az irreduibilis polinomokat az R feletti polinomok k�r�ben.Mit tud a Q feletti irreduibilis polinomokr¢l?Igaz-e, hogy Z[x℄ euklideszi gy�r�?Igaz-e, hogy Z[x℄ Gauss-gy�r�?Fogalmazza meg Gauss t�tel�t egy�rtelm� faktoriz i¢s tartom nyokr¢l.Ismertesse a Lagrange-interpol i¢t.Ismertessen egy titokmegoszt si elj r st.Ismertesse a Kroneker-elj r st.Fogalmazza meg a v�ges testek alapt�tel�t.Hogyan kaphatunk v�ges testeket? Irjon le olyan elj r st, amely minden v�ges testetmegad.De�ni lja a raion lis f�ggv�nyeket.Fogalmazza meg a pari lis t�rtekre bont s t�tel�t 1/g alak£ raion lis f�ggv�nyre.Fogalmazza meg a pari lis t�rtekre bont s t�tel�t f/g alak£ raion lis f�ggv�nyrek�t alakban.Fogalmazza meg a pari lis t�rtekre bont s t�tel�t u/vk alak£ raion lis f�ggv�nyre.De�ni lja a t�bbhat rozatlan£ polinom fogalm t.Hogyan azonos¡thatjuk a gy�r� elemeit bizonyos t�bbhat rozatlan£ polinomokkal?Hogy h¡vjuk ezeket a polinomokat?



6 De�ni lja t�bbhat rozatlan£ polinom egy�tthat¢it, tagjainak multifok t �s fok t.De�ni lja a t�bbhat rozatlan£ monom fogalm t.De�ni lja t�bbhat rozatlan£ polinom fok t. Milyen meg llapod sok mellett egy�r-telm� egy t�bbhat rozatlan£ polinom fel¡r sa?De�ni lja a t�bbhat rozatlan£ line ris polinomokat.Hogyan ¡rhatjuk fel k�t t�bbhat rozatlan£ polinom �sszeg�nek, illetve szorzat nakaz egy�tthat¢it?Milyen esetben lesz a t�bbhat rozatlan£ polinomok gy�r�je nulloszt¢mentes?Mit mondhatunk k�t t�bbhat rozatlan£ polinom szorzat nak a fok r¢l?Milyen esetben lesz a t�bbhat rozatlan£ polinomok gy�r�je Gauss-gy�r�? Fogal-mazza meg az  ll¡t st.De�ni lja a gyakoris g �s a relat¡v gyakoris g fogalm t.De�ni lja egyedi �zenet inform i¢tartalm t. Mi a bit?De�ni lja az eloszl s �s az entr¢pia fogalm t.Adja meg a pontos fels� korl tot eloszl s entr¢pi j ra. Mikor teljes�l egyenl�s�g?Mi a forr sk¢dol s? Mik a r�szei?Rajzolja fe l az �zenet tvitel r�szletes s�m j t.Ismertesse a bet�nk�nti k¢dol st.De�ni lja a pre�x, in�x �s szuÆx fogalm t.Ismertesse a k¢d �s a k¢dfa kapsolat t.De�ni lja a pre�x, egyenletes �s vessz�s k¢dot. Mi a kapsolatuk?Adjon p�ld t nem dek¢dolhat¢ k¢dra.Adjon p�ld t fejthet�, de nem pre�x k¢dra.Fogalmazza meg a MMillan-egyenl�tlens�get tartalmaz¢ t�telt.De�ni lja az  tlagos sz¢hossz£s g �s az optim lis k¢d fogalm t.Van-e mindig optim lis k¢d bet�nk�nti k¢dol sn l?Fogalmazza meg Shannon t�tel�t zajmentes satorn ra.Ismertesse egy optim lis k¢d k¢df j nak tulajdons gait.Fogalmazza meg azt a h rom  ll¡t st, amelynek alapj n optim lis k¢d konstru lha-t¢.�rja le, hogyan konstru lunk Hu�man-k¢dot.�rja le, mit �rhet�nk el a k¢doland¢  b�� kiterjeszt�s�vel.Ismertesse a sz¢t rk¢dok alapgondolat t.Ismertesse a parit sbites k¢dot.De�ni lja a t-hibajelz� �s pontosan t-hibajelz� k¢d fogalm t.De�ni lja k¢d t vols g t �s s£ly t.Mi a kapsolat a k¢d t vols ga �s hibajelz� k�pess�ge k�z�tt?Ismertesse a minim lis t vols g£ dek¢dol st.De�ni lja a t-hibajav¡t¢ �s pontosan t-hibajav¡t¢ k¢d fogalm t.Mi a kapsolat a k¢d t vols ga �s hibajav¡to k�pess�ge k�z�tt?De�ni lja a line ris k¢d fogalm t �s a kapsol¢d¢ jel�l�seket.Ismertesse a k�tdimenzi¢s parit sellen�rz�st.Mi a Hamming-korl t?Mi a Singleton-korl t?Mi az MDS-k¢d �s mi�rt h¡vj k ¡gy?De�ni lja a line ris k¢d fogalm t �s a kapsol¢d¢ jel�l�seket.De�ni lja a gener torm trix, ellen�rz� m trix �s s szindr¢ma fogalm t.Ismertesse a szindr¢ma-dek¢dol st.Ismertesse a Fano-k¢dot.



7Ismertesse a polinomk¢dokat.Ismertesse a CRC-t.Adja meg Reed{Solomon-k¢d eset�n a k¢dol st.Adjon meg Reed{Solomon-k¢d eset�n egy ellen�rz� m trixot.De�ni lja a hibahelypolinomot �s a hiba�rt�kpolinomot.Hogyan t�rt�nik a hibahelypolinom �s a hiba�rt�kpolinom ismert�ben a Reed{Solomon-k¢d dek¢dol sa?Fogalmazza meg a t�telt, amely lehet�v� teszi a hibahelypolinom �s a hiba�rt�kpo-linom meghat roz s t.De�ni lja a sz m¡t si elj r s fogalm t.De�ni lja a szimul l st.De�ni lja a nagy ord¢t, a nagy omeg t �s thet t.De�ni lja a Turing-g�pet.De�ni lja Turing-g�p bemenet�t �s kimenet�t.Fogalmazza meg a Turing-g�p s�kkentett jelk�szlettel t�rt�n� szimul l s ra vonat-koz¢ t�telt.Ismertesse szavak k�tf�le k¢dol s t sz mm  �s vissza.Fogalmazza meg a Turing-g�p egyszalagos g�ppel t�rt�n� szimul l s ra vonatkoz¢t�telt.Fogalmazza meg a szem�tgy�jt�sre vonatkoz¢ t�telt.Fogalmazza meg az univerz lis Turing-g�pekkel kapsolatban tanult t�telt.De�ni lja a f�lszalagos Turing-g�pet.Fogalmazza meg a f�lszalagos Turing-g�p Turing-g�ppel t�rt�n� szimul l s ra vo-natkoz¢ t�telt.Fogalmazza meg a Turing-g�p f�lszalagos Turing-g�ppel t�rt�n� szimul l s ra vo-natkoz¢ t�telt.Ismertesse a korl tozott g�pmodelleket.Fogalmazza meg a Turing-g�p k�tveremt ras g�ppel t�rt�n� szimul l s ra vonatko-z¢ t�telt.Fogalmazza meg a k�tveremt ras g�p Turing-g�ppel t�rt�n� szimul l s ra vonatko-z¢ t�telt.Ismertesse a RAM-g�pet.Mi a logaritmikus k�lts�g?Fogalmazza meg a Turing-g�p RAM-g�ppel t�rt�n� szimul l s ra vonatkoz¢ t�telt.Fogalmazza meg a RAM-g�p Turing-g�ppel t�rt�n� szimul l s ra vonatkoz¢ t�telt.Ismertesse a t rolt program£ g�pet.


