
Imi ,e i Nazwisko ..........................................................Egzamin z Geometrii Obliczeniowej, 2.02.20001. Dla ka_zdego n istnieje wielok ,at monotoniczny o n wierzcho lkach, kt�ory po striangu-lowaniu metod ,a zamiatania(a) ma wierzcho lek, kt�ory jest ko�ncem 
(n) przek ,atnych, .......(b) nie ma wierzcho lk�ow, kt�ore s ,a ko�ncami wi ,ecej ni_z 4 przek ,atnych, .......(c) ma O(logn) wierzcho lk�ow, kt�ore s ,a ko�ncami mniej ni_z 4 przek ,atnych. .......2. D lugo�s�c ci ,agu Davenporta-Schinzela jest rz ,edu O(n) dla dolnej koperty(a) zbioru n p�o lprostych, .......(b) zbioru n odcink�ow, .......(c) zbioru n parabol. .......3. Ostatni wyk lad umieszczony na stronie CompGeo'99 ma numer(a) 7, .......(b) 12, .......(c) 15. .......4. Je�sli umie�scimy stra_znik�ow w wierzcho lkach, to(a) wystarczy ich bn3 c, aby widzie�c ka_zdy punkt dowolnego wielok ,ata , .......(b) wystarczy ich bn2 c, aby widzie�c ka_zdy punkt dowolnego wielo�scianu, .......(c) istniej ,a wielok ,aty, kt�orych musi pilnowa�c bn4 c stra_znik�ow . .......5. Pozbywamy si ,e co najmniej bn8 c punkt�ow w jednej fazie algorytmu(a) znajdywania minimalnego okr ,egu, .......(b) podzia lu kanapki z szynk ,a, .......(c) dwuwymiarowego programowania liniowego. .......



6. Niech ~v = [1; 0; 0] i ~w = [0; 1; 1]. Wtedy(a) ~v ~w > (~v � ~w)~v, .......(b) j~v � ~wj = j~wj, .......(c) ~v � ~w = �~w � ~v. .......7. W gra�e widzialno�sci dla wierzcho lk�ow n odcink�ow(a) jest co najwy_zej n2 kraw ,edzi, .......(b) mo_zna uporz ,adkowa�c biegunowo wszystkie kraw ,edzie wzgl ,edem ich ko�nc�ow wczasie O(n logn), .......(c) ka_zdy wierzcho lek widzi co najmniej 4 inne wierzcho lki. .......8. Suma Minkowskiego(a) dw�och kwadrat�ow o r�ownoleg lych odpowiednich bokach zawsze jest kwadratem,.......(b) dw�och pi ,eciok ,at�ow foremnych o r�ownoleg lych odpowiednich bokach zawsze jestpi ,eciok ,atem foremnym, .......(c) dw�och sze�sciok ,at�ow foremnych o r�ownoleg lych odpowiednich bokach zawszejest sze�sciok ,atem foremnym. .......9. Rozpatrzmy ko la o �srodku w punkcie (1; 1) i promieniu 2:(a) ko lo w metryce L2 zawiera ko lo w metryce miejskiej, .......(b) ko lo w metryce kolejowej z w ,ez lem (0; 0) zawiera ko lo w metryce L1, .......(c) ko lo w metryce rzecznej wzgl ,edem rzeki x = 0 z mostem w (0; 0) zawiera ko low metryce kolejowej z w ,ez lem (3=2; 3=2). .......10. W przestrzeni dualnej(a) obrazem zbioru prostych wsp�o lp ,ekowych jest prosta, .......(b) obrazem zbioru prostych stycznych do wielok ,ata jest  lamana, .......(c) obrazem zbioru prostych stycznych do okr ,egu jest hiperbola. .......11. Stworzenie diagramu Voronoi dla zbioru n punkt�ow wymaga czasu 
(n logn)(a) w algorytmie incremental, .......(b) w algorytmie zamiatania, .......(c) w algorytmie 'dziel i rz ,ad�z'. .......



12. Rozmiar sumy Minkowskiego dla dw�och wielok ,at�ow maj ,acych w sumie n wierz-cho lk�ow(a) jest rz ,edu 
(n), gdy oba wielok ,aty s ,a wypuk le, .......(b) jest rz ,edu �(n), gdy jeden z nich jest wypuk ly a drugi nie, .......(c) jest rz ,edu O(n2), gdy oba wielok ,aty nie s ,a wypuk le. .......13. Gdy wszystkie n punkt�ow le_zy na okr ,egu, to ich otoczk ,e wypuk l ,a mo_zemy obliczy�c(a) w czasie 
(n logn) algorytmem Jarvisa, .......(b) w czasie O(n logn) algorytmem QuickHull, .......(c) w czasie �(n logn) algorytmem incremental. .......14. Kraw ,edzie diagramu Voronoi s ,a(a) odcinkami lub p�o lprostymi w metryce L2, .......(b) odcinkami, p�o lprostymi lub fragmentami okr ,eg�ow w metryce Leguerre , .......(c) odcinkami, p�o lprostymi lub fragmentami okr ,eg�ow, gdy tworzymy diagram dlaodcink�ow. .......15. W algorytmie r�ownoleg lego znajdywania otoczki wypuk lej metod ,a 'dziel i rz ,ad�z'dzielimy zbi�or n punkt�ow na(a) blognc podzbior�ow, .......(b) bpnc podzbior�ow, .......(c) bn=2c podzbior�ow. .......16. Je�sli zbi�or n punkt�ow jest uporz ,adkowany wzgl ,edem osi x-�ow, to jego otoczk ,e wy-puk l ,a mo_zna znale�z�c w czasie O(n)(a) algorytmem 'dziel i rz ,ad�z', .......(b) algorytmem Grahama, .......(c) algorytmem Jarvisa. .......17. Dla zbioru n punkt�ow liczba obszar�ow diagramu Voronoi(a) 1-rz ,edu jest �(n) , .......(b) 2-rz ,edu jest O(n), .......(c) (n� 1)-rz ,edu jest 
(n). .......



18. Algorytm r�ownoleg ly jest optymalny ze wzgl ,edu na prace, gdy iloczyn liczby pro-cesor�ow i czasu pracy jest rz ,edu z lo_zono�sci optymalnego algorytmu sekwencyjnego.Kt�ory z omawianych algorytm�ow r�ownoleg lych jest optymalny ?(a) znajdywania otoczki wypuk lej, .......(b) znajdywania przeci ,ecia odcink�ow, .......(c) triangulacji wielok ,ata monotonicznego. .......19. Stosuj ,ac algorytm podzia lu wielok ,ata na trapezy(a) otrzymujemy co najwy_zej tyle samo wielok ,at�ow monotonicznych, jak w wynikuzastosowania bezpo�sredniego algorytmu podzia lu, .......(b) wykorzystujemy metod ,e zamiatania a w algorytmie bezpo�srednim nie, .......(c) otrzymujemy 
(n) wielok ,at�ow monotonicznych. .......20. W przestrzeni dualnej obrazy prostych zawieraj ,acych boki kwadratu mog ,a by�cwierzcho lkami(a) prostok ,ata, .......(b) trapezu prostok ,atnego, .......(c) r�ownoleg loboku. .......


