
Imi ,e i Nazwisko ..........................................................Egzamin z Geometrii Oblizeniowej, 6.03.20021. Ka_zda suma Minkowskiego kwadratu o �srodku w (0; 0) i bokah r�ownoleg lyh do osioraz(a) ko la jest ko lem, .......(b) rombu owierzho lkah le_z ,ayh na osiah jest rombem, .......() prostok ,ata o bokah r�ownoleg lyh do osi jest prostok ,atem. .......2. Obszary Voronoi s ,a zawsze wypuk le w metrye(a) L1, .......(b) Laguerre, .......() L1. .......3. Dla zbioru n � 10 punkt�ow, O(n) li�si ma(a) Kd-Tree, .......(b) Range Tree, .......() Priority Searh Tree. .......4. Pole tr�ojk ,ata wyznazanego przez punkty (0; 0), (p1; p2), (q1; q2), gdzie q1 > p1 > 0,p2 > q2 > 0, wynosi(a) 2j ������ p1 p2 1q1 q2 10 0 1 ������ j, .......(b) 12 jp1p2 + (p2 + q2)(q1 � p1) � q1q2j, .......() jp(p21 + p22)(q21 + q22) � (p1q1 + p2q2)2j . .......5. Notatki udost ,epnione do nauki zawieraj ,a(a) 10 wyk lad�ow i 3 testy, .......(b) 14 wyk lad�ow i 4 testy, .......() 20 wyk lad�ow i 5 test�ow. .......



6. Istnienie przei ,eia w n � 10 elementowym zbiorze odink�ow mo_zemy sprawdzi�(a) sekwenyjnie w zasie O(n logn), .......(b) r�ownolegle w zasie O(logn) z O(n) proesorami w modelu CREW PRAM,.......() w zasie O(logn) maj ,a dane Segment Tree. .......7. Istnieje k takie, _ze lizba obszar�ow Voronoi w diagramie k-tego rz ,edu dla pewnegozbioru n � 10 punkt�ow na p laszzy�znie jest(a) r�owna n, .......(b) wi ,eksza od n3, .......() sta la. .......8. W ozekiwanym zasie O(n logn) mo_zna oblizy�(a) randomizayjne rozwi ,azanie dwuwymiarowego programowania liniowego dlan � 10 warunk�ow brzegowyh, .......(b) struktur ,e lokalizuj ,a ,a punkt w prostok ,aie zawieraj ,aym n � 10 odink�ow,.......() Binary Spae Partition Tree dla zbioru n � 10 odink�ow. .......9. Do znajdywania otozki wypuk lej w R3 mo_zemy wykorzysta� algorytm(a) zamiatania, .......(b) Grahama, .......() QuikHull. .......10. Zbi�or punkt�ow b ,ed ,ayh obrazami przy dualizaji biegunowej prostyh styznyhdo okr ,egu o �srodku w (0; 0) i promieniu 2 jest(a) prost ,a o r�ownaniu x = 2, .......(b) okr ,egiem o �srodku w (0; 0) i promieniu 4, .......() hiperbol ,a 12x . .......11. Rozmiar struktury danyh jest �(n logn) dla problemu lokalizaji punktu metod ,a(a) razdomizayjn ,a w prostok ,aie z n � 10 odinkami, .......(b) metod ,a separator�ow z wagami dla n � 10 obszar�ow, .......() metod ,a separator�ow bez wag dla n � 10 obszar�ow. .......



12. Problem stabbingu dla n � 10 odink�ow mo_zna rozwi ,aza� w zasie(a) �(logn) w przypadku jednowymiarowym, .......(b) O(n logn) w przypadku dwuwymiarowym, .......() 
(n4 logn) w przypadku tr�ojwymiarowym. .......13. Aby pokaza�, _ze problem galerii w R2 jest NP-zupe lny mo_zna zastosowa� redukj ,ez problemu(a) 3-SAT, .......(b) minimalnego pokryia wierzho lkowego, .......() maksymalnego skojarzenia. .......14. Podzia l wielok ,ata o n � 10 wierzho lkah na wielok ,aty wypuk le otrzymamy w zasieO(n)(a) stosuj ,a algorytm bezpo�sredniego podzia lu wielok ,ata na wielok ,aty monoto-nizne, .......(b) stosuj ,a algorytm Hertela i Mehlhorna, .......() stosuj ,a algorytm podzia lu wielok ,ata na trapezy. .......15. Na p laszzy�znie otrzymamy uk lad o rozmiarze O(n2�(n)) (suma wierzho lk�ow ikraw ,edzi) dla n � 10(a) prostyh, .......(b) hiperbol, .......() parabol. .......16. Metod ,a, kt�or ,a wykorzystywali�smy rozwi ,azuj ,a problemy sekwenyjnie, r�ownoleglei z pomo ,a dualizaji jest(a) zamiatanie, .......(b) 'dziel i rz ,ad�z', .......() prune and searh. .......17. Przy dualizaji liniowej obrazem prostyh styznyh do(a) sinusoidy jest sinusoida, .......(b) paraboli jest parabola, .......() okr ,egu jest hiperbola. .......



18. Istnieje graf widzialno�si dla zbioru n � 10 odink�ow, kt�ory(a) ma rozmiar O(n), .......(b) mo_zna zbudowa� z pomo ,a prezentowanego na wyk ladzie algorytmu w zasieO(n), .......() ma dok ladnie jeden wierzho lek stopnia O(n). .......19. Koperta dolna ma rozmiar O(n) dla dowolnego zbioru n � 10(a) odink�ow, .......(b) hiperbol, .......() parabol. .......20. Dla nieparzystyh zbior�ow punkt�ow dok ladnie jedno rozwi ,azanie ma zawsze problem(a) 'kanapki z szynk ,a', .......(b) wywa_zania, .......() minimalnego okr ,egu. .......21. Czas znalezienia minimalnego pokryia klikami grafu  lukowego o n � 10 wierz-ho lkah wynosi(a) O(n logn), gdy rozmiar grafu jest liniowy, .......(b) O(n), gdy znamy porz ,adek liniowy ko�n�ow odpowiednih  luk�ow na okr ,egu,.......() O(n), gdy istnieje pokryie dwoma klikami. .......


