
Imi ,e i Nazwisko ..........................................................Egzamin z Geometrii Oblizeniowej, 3.02.20061. Materia ly, z pomo ,a kt�oryh mo_zna by lo przygotowa� si ,e do egzaminu z geometriioblizeniowej,(a) mo_zna znale�z� na internetowej stronie prowadz ,aego wyk lad, .......(b) trzeba by lo robi� samemu podzas zaj ,e�, .......() s ,a zawarte w ksi ,a_ze 'Kod Leonarda da Vini'. .......2. Ozekiwany zas znalezienia otozki wypuk lej zbioru n punkt�ow na p laszzy�zniewynosi O(n logn), gdy zastosujemy algorytm(a) przyrostowy, .......(b) Grahama, .......() zamiatania. .......3. O(n logn) wynosi l ozekiwany rozmiar struktury danyh wykorzystywanej w algo-rytmie(a) konstrukji drzewa BST, .......(b) triangulaji Delaunay randomizayjn ,a metod ,a przyrostow ,a, .......() wyszukiwania punkt�ow w siate trapez�ow. .......4. Obiektami, kt�ore pomagaj ,a w znalezieniu diagramu Voronoi(a) metod ,a rzutowania na paraboloid ,e s ,a p laszzyzny w R3, .......(b) metod ,a zamiatania s ,a parabole, .......() metod ,a 'dziel i rz ,ad�z' s ,a ko la. .......



5. Metod ,e 'prune and searh' (zmniejszania rozmiaru danyh) wykorzystywali�smy welu znalezienia(a) minimalnego tr�ojk ,ata o wierzhi lkah w danym zbiorze, .......(b) minimalnego pasa zawieraj ,ay dany zbi�or punkt�ow, .......() minimalnego okr ,egu zawieraj ,ay dany zbi�or punkt�ow. .......6. W przestrzeni kon�guraji (X;�; D;K) dla danego problemu randomizayjnego(a) elementy zbioru � nazywamy kon�gurajami, .......(b) elementy zbioru D(�) dla � 2 � nazywamy odrzuaj ,aymi, .......() elementy zbioru K(�) dla � 2 � nazywamy podtrzymuj ,aymi. .......7. Wielok ,at o n wierzho lkah ma(a) o najmniej n� 3 przek ,atne, .......(b) mniej ni_z (n� 2)2 przek ,atnyh, .......() o najwy_zej n� 4 przek ,atne istotne. .......8. Drzewo przedzia lowe(a) jest drzewem zerwono-zarnym, .......(b) jest uporz ,adkowane wed lug kluzy odpowiadaj ,ayh lewym ko�nom przedzia l�ow,.......() ma w w ,ez lah dodatkow ,a informaj ,e o lizbie odink�ow przeinaj ,ayh odinekodpowiadaj ,ayh danemu w ,ez lowi. .......9. Obraz dualny styznyh do n k ,ata wypuk lego mo_ze mie�(a) n wierzho lk�ow, .......(b) n� 1 wierzho lk�ow, .......() n� 2 wierzho lki. .......10. Problem galerii mo_zna rozwi ,aza� deterministyznie(a) w zasie wielomianowym wzgl ,edem lizby wierzho lk�ow striangulowanego wie-lok ,ata, .......(b) w zasie sta lym dla wielok ,ata wypuk lego, .......() w zasie liniowym dla wielok ,ata o dw�oh przek ,atnyh istotnyh. .......



11. Zaprezentowany na wyk ladzie algorytm optymalnej triangulaji wielok ,at�ow wy-puk lyh(a) jest algorytmem dynamiznym, .......(b) dzia la w zasie O(n2), .......() wykorzystuje drzewa AVL. .......12. O(n) wynosi rozmiar koperty dolnej dla zbioru(a) n p�o lokr ,eg�ow o takh samyh promieniah, .......(b) n p�o lokr ,eg�ow o r�o_znyh promieniah, .......() n okr ,eg�ow o r�o_znyh promieniah. .......13. Graf widzialnoi dla n punkt�ow(a) mo_zna znale�z� w zasie O(n logn), .......(b) wykorzystuje si ,e w elu znalezienia najkr�otszej �sie_zki mi ,edzy dwoma punk-tami, .......() tworzy si ,e wykorzystuj ,a przekszta lenie dualne. .......14. Diagram Voronoi w metrye Leguerre dla n punkt�ow(a) ma 
(n) obszar�ow, .......(b) mo_ze mie� niesp�ojne obszary, .......() nie mo_ze mie� jednoze�snie kraw ,edzi, kt�ore s ,a prostymi i p�o lprostymi. .......15. O(n log� n) wynosi ozekiwany zas dzia lania algorytmu randomizayjnego dla pro-blemu s ,a(a) programowania liniowego z n warunkami brzegowymi, .......(b) znajdywania �sredniy zbioru n punkt�ow, .......() znajdywania triangulaji Delaunay zbioru n punkt�ow. .......16. Rozmiar O(n) i zas lokalizaji O(n logn) ma struktura, z pomo ,a kt�orej lokalizu-jemy punkt metod ,a(a) separator�ow z wagami, .......(b) podzia lu na trapezoidy, .......() tr�ojk ,at�ow. .......



17. W zasie O(n) mo_zna(a) striangulowa� dowolny wielok ,at o n wierzho lkah, .......(b) znale�z� rozwi ,azanie problemu wywa_zania n punkt�ow, .......() znale�z� otozk ,e wypuk l ,a maj ,a liniowo uporz ,adkowany zbi�or n punkt�ow. .......18. Graf  lukowy dla n  luk�ow na okr ,egu(a) jest klik ,a, gdy suma  luk�ow pokrywa a ly okr ,ag , .......(b) ma jednoznazne minimalne pokryie klikami, .......() ma minimalne pokryie klikami, kt�ore mo_zna znale�z� w zasie O(n), gdy znamywsp�o lrz ,edne k ,atowe ko�n�ow  luk�ow. .......19. Dla n odink�ow mo_zemy w zasie O(n logn) stworzy� struktur ,e(a) Interval Tree, .......(b) Segment Tree, .......() Drzewa Przedzia lowego. .......20. Suma Minkowskiego tr�ojk ,ata r�ownoboznego zazepionego w �srodku uk ladu wsp�o lrz ,ednyhoraz(a) tr�ojk ,ata jest zawsze tr�ojk ,atem, .......(b) wielok ,ata wypuk lego jest zawsze wielok ,atem wypuk lym, .......() wielok ,ata niewypuk lego jest zawsze wielok ,atem niewypuk lym. .......21. Graf Gabriela zbioru S zawieraj ,aego n punkt�ow na p laszzy�znie jest podgrafem(a) minimalnego drzewa rozpinaj ,aego dla S, .......(b) grafu RNG dla S, .......() grafu widzialno�si dla S. .......


