
Zagadnienia egzaminacyjne do przedmiotu :  

Podstawy systemów operacyjnych, prowadzący – dr M. Czarnota. 

 

Poziom  podstawowy Poziom  rozszerzony Poziom  zaawansowany 

 1. Definicja systemu opera-

cyjnego. 

 1. Zadania systemu operacyj-

nego. 

 1. Deskryptor procesu. Stan 

procesu. 

 2. Struktura systemu opera-

cyjnego. 

 2. Cykl rozkazowy.  2. Mechanizm kolejek w za-

rządzaniu procesami. 

 3. Podział systemów opera-

cyjnych.  

 3. Rola jądra w systemie ope-

racyjnym. 

 3. Obraz procesu w pamięci 

operacyjnej. 

 4. Architektura Von Neu-

manna. 

 4. Problem wywłaszczania w 

systemie operacyjnym. 

 4. Mechanizmy stronicowa-

nia w systemach z pamięcią 

wirtualną. 

 5. Procesy i wątki w systemie 

operacyjnym. 

 5. Podział pamięci na party-

cje. 

 5. Algorytmy wymiany stron 

w systemach z pamięcią wir-

tualną. 

 6. Zasoby w systemie opera-

cyjnym. 

 6. Pojęcie priorytetu z zarzą-

dzaniu procesami. 

 6. Zarządzanie wolną prze-

strzenią na dysku. 

 7. Pamięć w systemie opera-

cyjnym. 

 7. Organizacja systemu pli-

ków – warstwa logiczna. 

 7. Semafory w przetwarzaniu 

współbieżnym. 

 8. Adresowanie pamięci (lo-

giczne i fizyczne). 

 8. Organizacja systemu pli-

ków - warstwa fizyczna. 

 8. Zamek i zmienna warun-

kowa w przetwarzaniu współ-

bieżnym. 

 9. Problem fragmentacji pa-

mięci. 

 9. Synchronizacja i jej me-

chanizmy w przetwarzaniu 

współbieżnym. 

 9. Monitor jako mechanizm 

synchronizacji. 

10. Pamięć wirtualna. 10. Problemy synchronizacji i 

metody ich rozwiązywania. 

10. Mechanizmy zapobiega-

nia zakleszczeniom. 

11. Klasyfikacja urządzeń 

wej-wyj w systemie operacyj-

nym. 

11. Problem zakleszczania dla 

zasobów odzyskiwalnych i 

zużywalnych. 

 

12. Mechanizm przerwań w 

obsłudze urządzeń wej-wyj. 

12. Wykrywanie zakleszcze-

nia w systemie operacyjnym. 

 

13. Mechanizmy buforowania 

w obsłudze urządzeń wej-wyj. 

13. Planowanie niewywłasz-

czające w przydziale czasu 

procesora. 

 

14. Pojęcie pliku w systemie 

operacyjnym. 

14. Planowanie wywłaszcza-

jące w przydziale czasu pro-

cesora.  

 

15. Podstawowe operacje na 

plikach. 

15.  Miejsce urządzeń wej-

wyj i struktura ich mechani-

zmu w systemie operacyjnym.  

 

16. Katalogi w systemie pli-

ków. 

  

17. Przydział miejsca dla pli-

ków na dysku. 

  

18. Integralność i spójność 

systemu plików. 

  

19. Współbieżność procesów   



w systemie operacyjnym. 

20. Definicja zakleszczenia.   

21. Warunki wystąpienia za-

kleszczenia. 

  

22. Likwidowanie zaklesz-

czenia. 

  

23. Unikanie zakleszczenia.   

24. Planiści w systemie ope-

racyjnym. 

  

25. Stronicowanie i segmen-

tacja pamięci. 

  

 


