
1. Dane sa֒ liczby ca lkowite n, k przy czym k <
√

n. Wtablicy a[1..n] zapisano n

liczb ca lkowitych o co najmniej k wartościach. Zaprojektuj algorytm, który stabilnie i w
miejscu przemieści k parami różnych liczb na pocza֒tek tablicy a i uporza֒dkuje je rosna֒co.
Stabilność w tym przypadku oznacza, że kolejność wyste֒powania w tablicy liczb o tej
samej wartości zostaje zachowana. Algorytm powinien dzia lać w czasie O(n log n).

2. Zaproponuj optymalny algorytm, który znajduje dwa środkowe elementy w zbiorze
czteroelementowym. Uzasadnij poprawność rozwia֒zania.

3. Danych jest n s lów o takiej samej d lugości k, zbudowanych ze znaków n-elementowego
alfabetu.
a) Zaproponuj algorytm, który dla danego 1 ≤ i ≤ k, obliczy w casie O(nk) liczbe֒ wszyst-
kich par s lów, które różnia֒ sie֒ tylko na i-tej pozycji.
b) Zaprojektuj algorytm, który w czasie O(nk) obliczy liczbe֒ wszystkich par s lów, które
różnia֒ sie֒ tylko na dok ladnie jednej pozycji.

4. Zaproponuj algorytm, optymalny ze wzgle֒du na liczbe֒ porównań, sortuja֒cy cia֒g
x[1], . . . , x[7], parami różnych liczb ca lkowitych oraz taki, że dla każdego i ∈ {1, 2, 3} za-
chodzi x[i] < x[2i] oraz x[i] < x[2i + 1].

5. Ile wynosi maksymalna liczba zamian w fazie budowy kopca (od do lu) dla 2-
uporza֒dkowanego cia֒gu a[1..n], gdzie n = 2k − 1, dla pewnego k > 0.

6. Rozważmy dynamicznie zmieniaja֒cy sie֒ cia֒g A = (a1, . . . , an), parami różnych liczb
ca lkowitych. Na cia֒gu A dozwolona jest jedyna operacja NaPoczatek(i), gdzie 1 ≤ i ≤ n,
która przesuwa ai na pocza֒tek A.
Interesuje nas cia֒g operacji NaPoczatek o minimalnej d lugości, których wykonanie po-
sortuje A. Nazwijmy go minimalnym cia֒giem sortuja֒cym.
a) Zaproponuj algorytm, który w czasie O(n) wyznacza pierwszy element minimalnego
cia֒gu sortuja֒cego.
b) Zaprojektuj efektywny algorytm wyznaczaja֒cy ca ly minimalny cia֒g sortuja֒cy.

7. Danych jest 2013 uporza֒dkowanych list o d lugościach be֒da֒cych parami różnymi
pote֒gami dwójki. Zaproponuj wydajny algorytm stworzenia z tych list jednej uporza֒dkowanej
listy.

8. Przeka֒tna֒ wieloka֒ta nazywamy odcinek  la֒cza֒cy wierzcho lki wieloka֒ta maja֒cy puste
przecie֒cie z zewne֒trzem wieloka֒ta. n − 3 nieprzecinaja֒ce sie֒ przeka֒tne n-ka֒ta dziela֒ go
na trójka֒ty. Zaprojektuj efektywny algorytm, który znajdzie podzia l wypuk lego n-ka֒ta
na trójka֒ty z pomoca֒ przeka֒tnych o minimalnej sumarycznej d lugości.


