
Imi ,e i Nazwisko ..........................................................Egzamin z Geometrii Obliczeniowej, 29.05.19991. Iloczyn skalarny dw�och wektor�ow, z kt�orych jeden ma d lugo�s�c 1=2 a drugi 2(a) jest r�owny 0, gdy s ,a to wektory prostopad le, .......(b) jest r�owny 1, gdy oba wektory s ,a r�ownoleg le do osi y-�ow, .......(c) jest r�owny cosinusowi k ,ata mi ,edzy wektorami. .......2. Rzutujemy stereogra�cznie wzgl ,edem punktu (0; 0; 2) sfer ,e o �srodku w punkcie(0; 0; 1) i jednostkowym promieniu na p laszczyzn ,e z = 0. Dane s ,a trzy punktyna sferze. Badamy rzuty  luk�ow wielkich k�o l (tzn. przekroj�ow przechodz ,acych przez�srodek sfery)  l ,acz ,acych ka_zd ,a par ,e danych punkt�ow. Czy rzuty tych  luk�ow mog ,a l ,acznie tworzy�c(a) tr�ojk ,at, .......(b) �gur ,e wkl ,es l ,a, .......(c) okr ,ag. .......3. Otoczk ,e wypuk l ,a zbioru n � 5 punkt�ow na p laszczy�znie mo_zemy znale�z�c w czasieO(n), gdy(a) punkty s ,a uporz ,adkowane wzgl ,edem kierunku danej prostej, .......(b) punkty s ,a uporz ,adkowane biegunowo wzgl ,edem danego punktu, .......(c) wiemy, _ze wszystkie wierzcho lki otoczki le_z ,a na jednym okr ,egu. .......4. Dany jest zbi�or n � 5 punkt�ow le_z ,acych na jednym okr ,egu. Dla dowolnego takiegozbioru(a) algorytm Jarvisa znajduje otoczk ,e wypuk l ,a w czasie 
(n2), .......(b) algorytm QuickHull znajduje otoczk ,e wypuk l ,a w czasie O(n logn), .......(c) algorytm 'dziel i rz ,ad�z' znajduje otoczk ,e wypuk l ,a w czasie �(n logn). .......



5. Dla ka_zdego n � 7 wielok ,at o n wierzcho lkach mo_ze mie�c(a) wi ,ecej ni_z n2=4 przek ,atnych, .......(b) mniej ni_z n przek ,atnych, .......(c) przek ,atn ,a, kt�ora nie przecina _zadnej innej przek ,atnej. .......6. Dla pewnych wielok ,at�ow o n � 5 wierzcho lkach algorytm podzia lu wielok ,ata natrapezy mo_ze stworzy�c podzia l(a) na n� 2 wielok ,aty monotoniczne, .......(b) sk ladaj ,acy si ,e z jednego wielok ,ata monotonicznego, .......(c) na wypuk le wielok ,aty monotoniczne. .......7. Autorem algorytmu triangulacji wielok ,ata w czasie O(n) jest(a) M.Chagall, .......(b) B.Chazelle, .......(c) W.Churchill. .......8. Zak ladaj ,ac, _ze mamy zbi�or n � 5 wierzcho lk�ow wielok ,ata wzajemnie uporz ,adkowanychbiegunowo algorytm znajdywania grafu widzialno�sci(a) mo_ze da�c w wyniku graf pusty, .......(b) mo_ze da�c w wyniku graf b ,ed ,acy drzewem, .......(c) wymaga czasu 
(n2). .......9. Maj ,ac dan ,a triangulacj ,e Delaunay zbioru n � 5 punkt�ow mo_zemy(a) znale�z�c otoczk ,e wypuk l ,a tego zbioru w czasie O(n), .......(b) znale�z�c zbi�or par punkt�ow w danym zbiorze, mi ,edzy kt�orymi odleg lo�s�c jestnajmniejsza, w czasie O(n), .......(c) znale�z�c zbi�or par punkt�ow w danym zbiorze, mi ,edzy kt�orymi odleg lo�s�c jestnajwi ,eksza, w czasie O(n). .......10. Zbi�or punkt�ow przeci ,e�c (poza wierzcho lkami i bez pokry�c) diagramu Voronoi i dia-gramu Voronoi n� 1 rz ,edu dla zbioru n � 5 punkt�ow na p laszczy�znie mo_ze by�c(a) pusty, .......(b) rozmiaru liniowego wzgl ,edem n, .......(c) rozmiaru kwadratowego wzgl ,edem n. .......



11. Granica mi ,edzy dwoma obszarami Voronoi w metryce L1 jest  laman ,a sk ladaj ,ac ,a si ,e(a) z 1 (tzn. prost ,a), 2 lub 3 cz ,e�sci, .......(b) nieparzystej liczby cz ,e�sci, .......(c) z nie wi ,ecej ni_z 5 cz ,e�sci. .......12. Dany jest 2n-k ,at foremny (n � 5). Obrazem dualnym stycznych do tego wielok ,ata(a) s ,a dwie  lamane o n wierzcho lkach, .......(b) s ,a dwie  lamane o takiej samej liczbie wierzcho lk�ow, .......(c) s ,a dwie  lamane o wierzcho lkach maj ,acych te same wsp�o lrz ,edne x-owe. .......13. W czasie O(n logn) mo_zemy znale�z�c(a) diagram Voronoi k-tego rz ,edu dla n punkt�ow na prostej, .......(b) diagram Voronoi 1-szego rz ,edu dla n punkt�ow na p laszczy�znie, .......(c) diagram Voronoi n� 1-szego rz ,edu dla n punkt�ow na p laszczy�znie. .......14. Dla pewnych trzech odcink�ow obraz zbioru prostych przecinaj ,acych w przestrzenidualnej(a) ma jedn ,a sp�ojn ,a sk ladow ,a, .......(b) ma trzy sp�ojne sk ladowe, .......(c) ma w sumie 15 kraw ,edzi. .......15. Obrazem pewnego odcinka w R3 zrzutowanego sko�snie(a) jest zbi�or pusty, .......(b) s ,a sp�ojny fragment prostej, .......(c) s ,a dwa sp�ojne fragmenty prostej. .......16. Maksymalny rozmiar g�ornej koperty wynosi 
(n�(n)) dla zbioru n funkcji(a) warto�sci bezwzgl ,ednych funkcji liniowych , .......(b) liniowych maj ,acych r�o_zne (sp�ojne) dziedziny, .......(c) kwadratowych. .......



17. Dla ka_zdego n � 5 istnieje uk lad n punkt�ow, dla kt�orego liczba r�o_znych zbior�owpowsta lych w wyniku znalezienia mediany(a) jest sta la, .......(b) wynosi O(logn), .......(c) wynosi O(n). .......18. Algorytm znajdywania minimalnego okr ,egu o �srodku na osi x-�ow dla zbioru 4npunkt�ow o tej samej wsp�o lrz ,ednej y-owej w pierwszym kroku (tzn. mi ,edzy dwomakolejnymi kojarzeniami w pary) mo_ze wyeliminowa�c(a) mniej ni_z n� 1 punkt�ow, .......(b) dok ladnie 2n� 1 punkt�ow, .......(c) wi ,ecej ni_z 3n� 1 punkt�ow, .......19. W algorytmie znajdywania otoczki wypuk lej n punkt�ow przez n procesor�ow CREWPRAM(a) dzielimy wszystkie procesory na grupy o logarytmicznym rozmiarze. .......(b)  l ,aczenie mniejszych otoczek odbywa sie w czasie logarytmicznym wzgl ,edem ich l ,acznego rozmiaru, .......(c) otrzymujemy rozwi ,azanie w czasie logarytmicznym. .......20. Algorytm Dijkstry znajdywania najkr�otszej �scie_zki w obszarze z dziurami mi ,edzydwoma danymi punktami(a) dzia la w czasie liniowym wzgl ,edem rozmiaru grafu widzialno�sci, .......(b) tworzy drzewo najkr�otszych �scie_zek, .......(c) znajduje wszystkie rozwi ,azania. .......21. Suma Minkowskiego dw�och kwadrat�ow (o niekoniecznie r�ownoleg lych bokach), zkt�orych jeden zawiera �srodek uk ladu wsp�o lrz ,ednych mo_ze mie�c(a) 4 kraw ,edzie, .......(b) 6 kraw ,edzi, .......(c) 8 kraw ,edzi. .......


