
Imi ,e i Nazwisko ..........................................................Egzamin z Geometrii Oblizeniowej, 29.01.20031.  Lukami okr ,eg�ow mog ,a by� kraw ,edzie diagramu Voronoi(a) w metrye Laguerre, .......(b) dla zbioru odink�ow, .......() n-tego rz ,edu. .......2. Dla T (1) = O(1) rozwi ,azaniem r�ownania rekurenyjnego(a) T (n) = T (d15n=16e) +O(n) jest T (n) = O(n logn) , .......(b) T (n) = 2T (dn=4e) + 2 jest T (n) = O(pn), .......() T (n) = T (dpne) +O(logn) jest T (n) = O(n). .......3. Prowadz ,ay zaj ,eia z geometrii oblizeniowej(a) jest blondynem, .......(b) ma w ,asy, .......() ma brod ,e. .......4. Graf widzialno�si dla zbioru n � 10 odink�ow(a) mo_zemy znale�z� w zasie O(n2), .......(b) ma o najmniej 4n kraw ,edzi, .......() wykorzystujemy w algorytmie przemieszzania obiektu w obszarze z dziurami........5. Dla n � 10 obiekt�ow (punkt�ow/okr ,eg�ow) diagram Voronoi(a) w metrye Laguerre ma 
(n) kraw ,edzi, .......(b) w metrye L2 ma �(n) kraw ,edzi, .......() k-tego rz ,edu w metrye L2 dla 1 � k � n ma O(n2) kraw ,edzi. .......



6. Graf  lukowy dla n � 10  luk�ow(a) jest sp�ojny, .......(b) ma O(n) kraw ,edzi, .......() mo_zna pokry� minimaln ,a lizb ,a klik w zasie O(n). .......7. Algorytmy randomizayjne, kt�ore zawsze znajduj ,a poprawne rozwi ,azanie problemu,wykorzystuj ,a metod ,e(a) Monte Carlo, .......(b) Las Vegas, .......() Los Alamos. .......8. Z pomo ,a O(n) proesor�ow CREW PRAM mo_zemy znale�z� w zasie O(logn)(a) triangulaj ,e wielok ,ata monotoniznego o n � 10 wierzho lkah, .......(b) diagram Voronoi dla zbioru n � 10 punkt�ow, .......() otozk ,e wypuk l ,a dla n � 10 punkt�ow. .......9. Rozmiar koperty dolnej wynosi O(n) dla n � 10(a) p�o lprostyh, .......(b) odink�ow, .......() dolnyh p�o lokr ,eg�ow. .......10. Dowolny wielok ,at o n � 10 wierzho lkah(a) ma 
(n) triangulaji, .......(b) ma nie wi ,eej ni_z nn triangulaji, .......() mo_zna striangulowa� w zasie O(n). .......11. Dla danyh rozmiaru n � 10 w ozekiwanym zasie O(n logn) dzia la randomiza-yjny algorytm(a) dwuwymiarowego programowania liniowego, .......(b) znajdywania �sredniy zbioru punkt�ow w R3, .......() tworzenia struktury BSP tree. .......



12. W metrye L2 dla zbioru V n � 10 punkt�ow(a) GG(V ) � RNG(V ), .......(b) MST (V ) � DT (V ) , .......() G�(V ) �MST (V ). .......13. Znalezienie zbioru wszystkih prostyh przeinaj ,ayh dla obiekt�ow (odink�ow/wielok ,at�ow)o n � 10 wierzho lkah(a) w R2 wymaga zasu O(n logn), .......(b) w R3 wymaga zasu O(n3 logn), .......() w R2 wymaga pami ,ei O(n). .......14. Rozmiar O(n) dla n � 10 punkt�ow ma(a) Kd-Tree, .......(b) Range Tree, .......() Priority Searh Tree. .......15. Otozk ,e wypuk l ,a dla uporz ,adkowanego wzgl ,edem wsp�o lrz ,ednej x-owej zbioru n �10 punkt�ow w R2 znajdujemy w zasie O(n logn) stosuj ,a algorytm(a) Jarvisa, .......(b) quikhull, .......() Grahama. .......16. Czy mo_zna(a) ustawi� 16 drzew w 15 rz ,edah po 4 drzewa w ka_zdym rz ,edzie, .......(b) obej�s� wszystkie pola szahowniy 8 � 8 ruhem konika szahowego startuj ,aw lewym dolnym i ko�nz ,a w prawym g�ornym rogu, .......() znale�z� tr�ojk ,at r�ownoramienny o wierzho lkah tego samego koloru le_z ,ayhna okr ,egu, kt�ory losowo pomalowano dwoma kolorami. .......17. W dualizaji(a) biegunowej, obrazem punktu (5; 1) jest prosta y = 5x+ 1, .......(b) liniowej, obrazem prostyh styznyh do okr ,egu x2 + y2 = 1 jest okr ,ag, .......() liniowej, obrazem prostyh styznyh do paraboli y = x2 jest parabola. .......



18. W zasie O(n logn) mo_zemy zbudowa� dla n � 10 punkt�ow(a) Range Tree, .......(b) Interval Tree, .......() Segment Tree. .......19. Ozekiwany zas znalezienia otozki wypuk lej dla zbioru n � 10 punkt�ow w R3wynosi O(n logn) dla algorytmu(a) przyrostowego, .......(b) quikhull, .......() 'dziel i rz ,ad�z'. .......20. Diagram Voronoi dla n � 10 punkt�ow, z kt�oryh _zadne ztery nie s ,a wsp�o lokr ,egowemo_zemy(a) wyznazy� metod ,a zamiatania w zasie O(n), gdy punkty s ,a uporz ,adkowanewzgl ,edem wsp�o lrz ,ednej x-owej, .......(b) wyznazy� w zasie O(n logn) rzutuj ,a dany zbi�or punkt�ow na paraboloid ,e,.......() przekszta li� w triangulaj ,e Delaunay dla danego zbioru punkt�ow w zasieO(n). .......21. Problem galerii o n � 10 wierzho lkah mo_zna wynosi(a) rozwi ,aza� w R2 w zasie O(n3), .......(b) rozwi ,aza� w R2 w zasie O(n logn) wykorzystuj ,a dn=3e stra_znik�ow, .......() rozwi'aza� w R3 w zasie O(n2) ustawiaj ,a dn=2e stra_znik�ow w wierzho lkahwielo�sianu. .......


