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(1) Zapisz nast¦puj¡ce liczby w standardzie IEEE podwójnej precyzji:
• 1.5 z zaokr¡gleniem do góry
• 5.1 z zaokr¡gleniem do najbli»szego
• −5.1 z zaokr¡gleniem w stron¦ 0
• −5.1 z zaokr¡gleniem w dóª

(2) Opracuj algorytm który porównuje dwie liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej
precyzji a i b.

(3) Jaka jest najwi¦ksza liczba x, której reprezentacja w standardzie IEEE podwójnej
precyzji ma posta¢

0 10000000011 1110000000000000000000000000000000000000000000001000

(4) Niech a, b i c b¦d¡ liczbami liczbami zmiennoprzecinkowymi w standardzie IEEE
podwójnej precyzji, z zaokr¡glaniem do najbli»szego. ⊕, ⊖, ⊗ and ⊘ oznaczaj¡
odpowiednie operacje arytmetyczne, z wynikiem znormalizowanym i zaokr¡glonym
do najbli»szego.

• Czy jest prawd¡, »e a⊕ b = b⊕ a?
• Czy jest prawd¡, »e a⊕ (b⊕ c) = (a⊕ b)⊕ c?
• Jaki jest najwi¦kszy mo»liwy bª¡d wzgl¦dny operacji (a⊕b)⊘c przy zaªo»eniu,
»e c ̸= 0?

(5) W jednym z odcinków serialu �The Simpsons� Homer ma koszmarny sen, w którym
ukazuje mu si¦ nast¦puj¡ce równanie

178212 + 184112 = 192212

(Zauwa»my, »e powy»sze równanie, gdyby byªo prawdziwe, obalaªoby tzw. Ostat-
nie Twierdzenie Fermata.)

• Oblicz 12
√
178212 + 184112 u»ywaj¡c matlabowego formatu short, oraz long.

• Oblicz absolutny i wzgl¦dny bª¡d przybli»enia 178212+184112 ≈ 192212. (Jest
to przykªad tzw. �prawie tra�enia Fermata�)

• Zauwa», »e prawa strona rozwa»anego równania jest parzysta. Z tego powinno
wynika¢, »e równanie nie mo»e by¢ prawdziwe.

• W jednym z kolejnych odcinków Homer zapisuje równanie

398712 + 436512 = 447212.

Czy to jest mo»liwe?
(6) W �lmie �O�ce Space� z roku 1999 jedna z postaci pisze program, który zabiera

uªamki centów które zostaj¡ obci¦te z bankowych transakcji i przelewa je na swoje
konto. Nie jest to oryginalny pomysª, ró»ni specjali±ci próbowali tego typu operacji
i nawet niektórzy musieli troch¦ �posiedzie¢�. Spróbujmy stwierdzi¢, czy taka
operacja byªaby tego warta.
Zaªó»my »e mamy dost¦p do 50 000 kont bankowych (wielu absolwentów IM

pracuje w bankach...). Zaªó»my, »e salda tych kont s¡ równomiernie rozªo»one
od 100 do 100 000 zªotych, na przykªad. Roczna stopa procentowa dla ±rodków
na kontach wynosi 5%, i odsetki s¡ kapitalizowane dziennie. Uªamki groszy po-
winny by¢ pomijane, ale zaªó»my, »e s¡ przelewane na nasze wªasne konto, które
pocz¡tkowo jest puste. Napisz skrypt, który symuluje t¡ sytuacj¦.
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