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1 Wybrane komendy j¦zyka Mathematica

Zadanie 1: Wyselekcjonuj α z wyra»enia αx2+βx+ γ = 0. Pobierz element
a1,3 dowolnej macierzy dwuwymiarowej.
Zadanie 2: Zde�niuj funkcj¦ f(x) = 2 sin (x+ 1) + 3ex i oblicz jej waroto±¢
dla x=1. Wyczy±¢ de�nicje tej funkcji.
Zadanie 3: Zapytaj, czy w wyra»eniu h[a, b] = a + b jest dodawanie i czy
jest zmienna a. Spo±ród listy {1, x, f [a], f [a, b], g[e1, e2], f [−2], f [π]} wyeks-
trachuj wyra»enia, które mówi¡ o funkcji f . Wyekstrachuj st¡d wyra»enia,
które mówi¡ o funkcji f od argumentu o warto±ci > 0.
Zadanie 4: Zde�niuj delt¦ Kroneckera. Zde�niuj funkcj¦ f , która jest liniowa
(str. 35).
Zadanie 5: Podstaw w wyra»eniu {x, x, y, xy} za x losow¡ liczb¦ rzeczywi-
st¡ z przedziaªu 〈0, 1〉. Za funkcj¦ f od dowolnej zmiennej o warto±ci x w
wyra»eniu {f [0], f [1], g[2]} podstaw warto±¢ f(x) = x2.
Zadanie 6: Zadanie 2.7, 2.8, str. 45.
Zadanie 7: Wydrukuj (Do, For) warto±¢ wyra»enia si = si−1 + 1/i2 zmie-
niaj¡cego warto±¢ w p¦tli 100 cykli.

2 Operacje na listach

Zadanie 1: Na bazie listy {5, 1, 2} wygeneruj list¦ z elementami uªo»onymi
w kolejno±ci.
Zadanie 2: Maj¡c macierz M rz¦du 3x3, posªuguj¡c si¦ operacjami na tej
macierzy i wektorach, rozwi¡» jej zagadnienie wªasne.
Zadanie 3: Wyci¡gaj¡c z listy przyporz¡dkuj dwa rozwi¡zania równania
y2(x)− 2 ∗ y(x) + 3x = 0 wyra»eniom a1 i a2.
Zadanie 4: Na jakich pozycjach w li±cie {a, l, a,ma, k, o, ta} stoi litera a i
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ile ich jest?
Zadanie 5:Wstaw na drugim miejscu w liste lista=x, 1, www wyra»enie abc.
Utwórz drug¡ list¦ przez zast¡pienie w lista wyra»enia www wyra»eniem abc.
Poª¡cz nowo powstaªe listy.
Zadanie 6: Podziel list¦ {1, 2, 7, 5, 3, 6, 7, 1, 1, 5, 6, 3} na podlisty skªadaj¡ce
si¦ z dwóch elementów. Narysuj wykres z punktów odpowiadajacych tym
dwójkom. Spªaszcz nowo powstaª¡ list¦ do jednowymiarowej i znajd¹ jej naj-
wi¦kszy element.

3 Gra�czne przedstawianie rezultatów

Zadanie 1: Narysuj funkcje: sinx, sin 2x, sin 3x w przedziale (-π,3π) na jed-
nym wykresie.
Zadanie 2: Rozwi¡» równanie algebraiczne y2(x) − 2 ∗ y(x) + 3 ∗ x = 0 i
przedstaw jego rozi¡zanie na wykresie. Dodaj ramke do wykresu, zmien prze-
dzial zmiennej, dodaj opis osi, niech jedna z linii jest przerywana i czerwona.
Zadanie 3: Zªó» na jednym rysunku dwa wczesniej wykonane wykresy (Show,
GraphicGrid).
Zadanie 4: Narysuj trojwymiarowy wykres f(x, y) = sin(x) e−(x2+y2). Zmie«
jego kierunek projekcji, zdejmij siatk¦ i niech b¦dzie czarno-biaªy.
Zadanie 5: Przedstaw na wykresie punkty (co 0,1 na osi X) odpowiadajace
wykresowi f(x) = e−x2

w przedziale 〈−2, 2〉.
Zadanie 6: Zobrazuj koªo i elips¦ u»ywaj¡c parametryzacji punktów (x, y)
na wykresie od zmiennej t.
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