
KÓD TESTU
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FUNKCIONÁLNE PROGRAMOVANIE

Katedra počítačov a informatiky FEI TU

NÁVOD:

• Do tohto testu nič nepíšte !

• Na samostatný papier napíšte: (1) kód testu, (2) svoje meno a
priezvisko a (3) dátum.

• Potom pod seba (do stĺpca, prípadne do dvoch stĺpcov) napíšte čísla
otázok od 1. do 30., teda takto:

1.
2.
3.
4.
. . .

• Veďľa príslušného čísla píšte odpoveď (a, b alebo c)

• Opravujte prečiarknutím a novou odpoveďou vedľa, posledná odpoveď
v riadku s príslušným číslom je platná. Nepoužívajte iné formy
opráv !
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1. Triedenie vkladaním je definované funkciou

(a)

isort xs = foldr insert [] xs
where

insert x [] = x

insert x (y:ys) | x < y = x:y:ys

| otherwise = y:insert x ys

(b)

isort xs = foldr insert [] xs
where

insert x [] = [x]

insert x (y:ys) | x < y = x:y:ys

| otherwise = y:insert x ys

(c)

isort xs = foldr insert [] xs
where

insert x [] = [x]

insert x (y:ys) | x < y = x:y:ys

| otherwise = y:x:ys

2. Ak je abstrakčná funkcia surjektívna, potom to znamená, že

(a) existuje viacero reprezentácií údajov pre implementáciu abstrakt-
ného typu.

(b) pre abstraktný typ neexistuje žiadna reprezentácia údajov.

(c) existuje práve jedna reprezentácia údajov pre implementáciu ab-
straktného typu.

3. Hodnotou výrazu

foldr (+) 0 (map (f 1) xs) where f k x = k

je

(a) je konštanta 0

(b) je dĺžka zoznamu xs
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(c) je konštanta 1

4. Zámena

(λx.E) M → E[M/x]

(a) je redukciou eta.

(b) je redukciou alfa.

(c) je redukciou beta.

5. Je daná funkcia a v tvare:

a b c = [ b x | x <- c ]

Platí:

(a) a = map b c

(b) a = map

(c) a = [ x | x <- map b c ]

6. Funkcia f definovaná nasledovne

f x [] = []

f x (y:z) | x y = y : f x z

| otherwise = f x z

je svojím významom funkciou:

(a) takeWhile

(b) dropWhile

(c) filter

7. Typová trieda

(a) musí obsahovať definíciu typu operácie abstraktného typu, nie
však definíciu operácie.

(b) musí obsahovať definíciu typu operácie abstraktného typu aj de-
finíciu tejto operácie.
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(c) nemusí obsahovať definíciu typu operácie abstraktného typu, av-
šak musí obsahovať definíciu tejto operácie.

8. Dynamická typová kontrola

(a) znamená odvodenie typu konštánt počas prekladu a ostatných
výrazov počas vykonávania.

(b) znamená odvodenie typov všetkých výrazov počas vykonávania.

(c) znamená odvodenie typu každého výrazu počas prekladu.

9. Konštruktor v definícii algebraického typu je

(a) typovou funkciou.

(b) údajovou štruktúrou.

(c) kanonickou funkciou.

10. Čiastočná funkcia

(a) môže byť definovaná ako úplná, lebo implementácia má pokrývať
špecifikáciu.

(b) musí byť definovaná ako úplná, v opačnom prípade výpočet zlyhá.

(c) musí byť definovaná ako čiastočná, pretože definícia má presne
vystihovať matematickú vlastnosť funkcie.

11. Sumárny typ

(a) je algebraický typ, ktorý je definovaný viac ako jedným konštruk-
torom.

(b) je abstraktný typ, na ktorého hodnoty možno použiť vo výrazoch
operáciu sčítania.

(c) je algebraický typ, na ktorého hodnoty možno použiť vo výrazoch
operáciu sčítania.

12. Zámena eta

(a) definuje zmenu mien premenných lambda.

(b) zvyšuje efektívnosť výpočtu.

(c) definuje krok výpočtu.
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13. Ak binárna asociatívna operácia ⊕ má neutrálny prvok a, s ktorým
tvorí monoid, potom

(a) môže byť argumentom iba funkcie foldr, nie však foldl.

(b) môže byť argumentom funkcie foldr alebo aj foldl.

(c) môže byť argumentom funkcie foldr, foldl a map.

14. Výraz (foldl (+) 0) je typu

(a) Num a => [a] -> a

(b) Num a => a -> a

(c) Num a => [a] -> [a]

15. Algebraický typ T

data T a = N a [T a]

(a) je monomorfným zoznamom.

(b) je stromom.

(c) je polymorfným zoznamom.

16. Hodnotou aplikácie (λx. x) (λx. x)

je

(a) konštanta.

(b) binárna funkcia.

(c) identita.

17. Algebraický typ T

data T a = A | B a (T a) (T a)

(a) nemôže byť v žiadnom prípade binárnym vyhľadávacím stromom.

(b) nie je stromom vôbec.

(c) môže byť binárnym vyhľadávacím stromom.

18. Pre striktnú funkciu f platí:
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(a) f a = ⊥, kde a 6= ⊥
(b) f ⊥ = a, kde a 6= ⊥
(c) f ⊥ = ⊥

19. Funkcia f definovaná nasledovne

f [x] = []

f (x:y:z) = x : f (y:z)

je svojím významom funkciou:

(a) head

(b) init

(c) fst

20. Funkcia size v tvare:

size (Tip x) = 1

size (Bin t1 t2) = 1 + size t1 + size t2

definuje

(a) výšku binárneho stromu.

(b) celkový počet vrcholov binárneho stromu.

(c) veľkosť binárneho stromu.

21. Sumárny algebraický typ

(a) musí obsahovať nanajvýš dva konštruktory.

(b) musí obsahovať aspoň dva konštruktory.

(c) musí obsahovať aspoň jeden konštruktor.

22. Funkcia rotr v tvare

rotr (Bin x (Bin y t1 t2) t3) = Bin y t1 (Bin x t2 t3)

(a) nemení výšku podstromu t2.

(b) zmenší výšku podstromu t2.
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(c) zväčší výšku podstromu t2.

23. Pri programovaní vo funkcionálnom jazyku môže byť špecifikácia zá-
roveň implementáciou za predpokladu,

(a) že je formálna a navyše v tvare funkcie, pričom je nevyhnutná jej
transformácia do vykonateľného tvaru.

(b) ak je neformálna a je v tvare funkcie, pričom transformácia do
vykonateľného tvaru nie je potrebná.

(c) ak je formálna a je v tvare funkcie, pričom transformácia do vy-
konateľného tvaru nie je potrebná.

24. Predpokladom, aby platil vzťah

zipWith f [1..3] [11..13] == [ 14 | i<- [1..3] ]

je definícia funkcie f v tvare

(a) f x y = y− x+ 4
(b) f x y = x− y+ 4
(c) f x y = x+ y− 4

25. Výraz (E1 E2 E3) je ekvivalentný výrazu

(a) (E1, E2, E3, )

(b) ((E1 E2) E3)

(c) E1 (E2, E3)

26. Nech E1, E2 a E3 sú výrazy. Potom platí vzťah:

(a) (E1 (E2 E3)) = E1 ◦ E2 E3
(b) (E1 (E2 E3)) = E1 E2 E3

(c) (E1 (E2 E3)) = (E1 ◦ E2) E3

27. Abstraktný typ je

(a) množinou prekrývaných operácií.

(b) množinou prekrývaných operácií a abstraktných premenných.
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(c) množinou abstraktných premenných.

28. Entica je:

(a) násobný nerekurzívny algebraický typ.

(b) sumárny nerekurzívny algebraický typ.

(c) násobný rekurzívny algebraický typ.

29. Podľa Church-Rosserovej vety I

(a) normálna forma výrazu nie je závislá od stratégie. výpočtu.

(b) normálna forma výrazu je závislá od stratégie výpočtu iba v tom
prípade, že existuje.

(c) normálna forma výrazu je závislá od stratégie výpočtu.

30. Typová definícia funkcie f v tvare

f :: [a] -> [b]

(a) umožňuje funkciu f aplikovať na výraz typu Int

(b) umožňuje funkciu f aplikovať na výraz typu [Int]

(c) neuumožňuje funkciu f aplikovať na žiadny výraz, lebo je ne-
správna.
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