
Imi ,e i Nazwisko ..........................................................Egzamin z Geometrii Obliczeniowej, 1.06.19981. Istnieje wielok ,at o n wierzcho lkach, kt�ory mo_zna podzieli�c na(a) n=3 tr�ojk ,at�ow, .......(b) n=3 wielok ,at�ow monotonicznych, .......(c) n=3 wielok ,at�ow wypuk lych. .......2. Najmniejszy okr ,ag przechodz ,acy przez punkty z n-elementowego zbioruS w R2 nie zawieraj ,acy w swoim wn ,etrzu punkt�ow ze zbioru S mo_znaznale�z�c w czasie O(n), je�sli(a) punkty s ,a uporz ,adkowane wzgl ,edem x-owej wsp�o lrz ,ednej, .......(b) dany jest Diagram Voronoi dla zbioru S, .......(c) zbi�or S tworz ,a wierzcho lki wielok ,ata foremnego. .......3. Zbi�or n punkt�ow w R2 mo_zna(a) uporz ,adkowa�c biegunowo wzgl ,edem ka_zdego z nichw czasie O(n2), .......(b) striangulowa�c w czasie O(n logn), .......(c) podzieli�c prost ,a, kt�ora po ka_zdej stronie ma tyle samopunkt�ow z S w czasie O(n). .......4. Rzut stereogra�czny sp�ojnego fragmentu po ludnika sfery mo_ze by�c(a) odcinkiem, .......(b) p�o lprost ,a, .......(c) dwiema p�o lprostymi. .......5. Algorytm incremental (przyrostowy) dla otoczki wypuk lej zbioru npunkt�ow S dzia la



(a) w czasie O(n), gdy S jest zbiorem w R2 uporz ,adkowanymwzgl ,edem osi x-�ow, .......(b) w czasie O(n logn), gdy S jest zbiorem w R3 uporz ,adkowanymwzgl ,edem osi x-�ow, .......(c) w czasie O(n2, gdy S jest dowolnym zbiorem w R3. .......6. W rzutowaniu sko�snym(a) rzut tr�ojk ,ata mo_ze mie�c trzy sp�ojne sk ladowe, .......(b) rzut kwadratu mo_ze by�c kwadratem, .......(c) rzut pi ,eciok ,ata mo_ze by�c prost ,a. .......7. Graf widzialno�sci dla wierzcho lk�ow wielok ,ata mo_ze mie�c opr�ocz bok�owwielok ,ata(a) O(1) kraw ,edzi, .......(b) O(n) kraw ,edzi, .......(c) O(n2) kraw ,edzi. .......8. Ka_zdy punkt z wn ,etrza jest(a) widoczny z pewnego wierzcho lka galerii w R2, .......(b) widoczny z ka_zdego punktu pewnej kraw ,edzi galerii w R2, .......(c) widoczny z pewnego wierzcho lka galerii w R3. .......9. Diagram Voronoi dla zbioru n punkt�ow S ma(a) Theta(n) kraw ,edzi w R2, .......(b) 
(n) kraw ,edzi w R3, gdy punkty z S s ,a wsp�o lliniowe, .......(c) O(n) kraw ,edzi w R3. .......10. Prowadz ,acy zaj ,ecia ma na imi ,e(a) Marek, .......(b) Mateusz, .......(c) Miros law. .......



11. Trzy punkty w przestrzeni dualnej mog ,a by�c obrazem(a) trzech prostych r�ownoleg lych, .......(b) trzech prostych wsp�o lp ,ekowych, .......(c) trzech prostych stycznych do danego okr ,egu. .......12. W omawianym algorytmie rozwi ,azuj ,acym problem programowania lin-iowego wykorzystujemy(a) metod ,e 'dziel i rz ,ad�z', .......(b) 'algorytm pi ,eciu' znajdywania mediany zbioru, .......(c) metod ,e zamiatania. .......13. Istniej ,a galerie o n wierzcho lkach, kt�ore wymagaj ,a(a) co najmniej n=2 stra_znik�ow, .......(b) dok ladnie n=3 stra_znik�ow, .......(c) co najwy_zej n=4 stra_znik�ow. .......14. Wczasie O(n) mo_zna striangulowa�c(a) wielok ,at monotoniczny o n wierzcho lkach, .......(b) wielok ,at o n wierzcho lkach, kt�ory mo_zna podzieli�cna sko�nczon ,a liczb ,e wielok ,at�ow monotonicznych, .......(c) dowolny wielok ,at o n wierzcho lkach. .......15. Algorytm 'dziel i rz ,ad�z' stosuj ,acy metod ,e 'most�ow' znajduje otoczk ,ewypuk l ,a zbioru n punkt�ow S w pesymistycznym przypadku(a) w czasie 
(n logn) dla zbioru S w R2 uporz ,adkowanegowzgl ,edem x-�ow, .......(b) w czasie 
(n logn) dla dowolnego zbioru S w R2, .......(c) w czasie 
(n logn) dla zbioru S w R3 uporz ,adkowanegowzgl ,edem x-�ow. .......16. Diagram Voronoi dla zbioru n punkt�ow z wagami w R2 mo_ze mie�c(a) obszar sk ladaj ,acy si ,e z �(n) sp�ojnych sk ladowych, .......



(b) obszar, kt�ory ma �(n) kraw ,edzi, .......(c) obszar, kt�orego kraw ,edziami s ,a tylko odcinki. .......17. Istniej ,a wielok ,aty foremne o n wierzcho lkach, dla kt�orych 'one-lineproblem' ma dok ladnie(a) 1 rozwi ,azanie, .......(b) n=2 rozwi ,aza�n, .......(c) n rozwi ,aza�n. .......
18. Istnieje obszar z n dziurami taki, _ze mi ,edzy dwoma danymi punktamijest(a) dok ladnie jedna droga o minimalnej d lugo�sci, .......(b) �(n) dr�og o minimalnej d lugo�sci, .......(c) 
(n2) dr�og o minimalnej d lugo�sci. .......19. Maj ,ac dany Diagram Voronoi dla n punkt�ow mo_zemy znale�z�c w czasieO(n):(a) par ,e najbli_zszych punkt�ow, .......(b) par ,e najdalszych punkt�ow, .......(c) �srodek ci ,e_zko�sci danego zbioru punkt�ow. .......20. Na poprzednie dwudzie�scia pyta�n udzieli lem(a) co najwy_zej 8 ca lkowicie poprawnych odpowiedzi, .......(b) wi ,ecej ni_z 7, ale mniej ni_z 15 ca lkowicie poprzwnych odpowiedzi,.......(c) co najmniej 15 ca lkowicie poprawnych odpowiedzi. .......


