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1 Klasówka 2007, zadanie 2
Udowodnij, że jeśli algorytm sortujący tablicę A[1..n] porównuje i zamienia wy-
łącznie elementy odległe co najwyżej o 2007 (tzn. jeśli porównuje A[i] z A[j], to
|i − j| ≤ 2007), to jego pesymistyczny czas działania jest co najmniej kwadra-
towy.
Rozwiązanie: Zamiana elementów odległych o co najwyżej 2007 usuwa co
najwyżej O(1) inwersji – stąd do posortowania ciągu odwrotnie posortowanego
konieczne jest Θ(n2) kroków.

2 Klasówka 2009, zadanie 2
Niech n będzie liczbą całkowitą większą od 1, a X = {(x, y) : x = 0, 1, . . . , n −
1, y = 0, 1, 2, 3, 4} zbiorem punktów na płaszczyźnie. Danych jest n różnych
prostych, z których każda przechodzi przez dwa różne punkty ze zbioru X, róż-
niące się zawsze pierwszą współrzędną. Każda prosta zadana jest przez parę
punktów [(x1, y1), (x2, y2)], x1 < x2. Zaprojektuj algorytm, który w czasie li-
niowym posortuje wszystkie proste niemalejąco względem ich kątów nachylenia
do osi OX.
Rozwiązanie: Zadanie można sprowadzić do sortowania ułamków, których
liczniki są z zakresu −4..4. W pierwszym kroku przekształcamy ułamki tak
by licznik posiadał wartość 12, −12 lub 0. Dla każdego typu licznika sortujemy
ułamki korzystając z RadixSorta i w naturalny sposób scalamy otrzymane ciągi.

3 Klasówka 2009, zadanie 1
Dana jest tablica n × n, n > 1, w której w każde pole wpisano liczbę całko-
witą. Chcemy przejść z dolnego lewego rogu (z (1,1) ) do górnego prawego
rogu (do (n,n) ) i wrócić, idąc w drodze z (1,1) zawsze w prawo lub w górę, a
z powrotem - w lewo lub w dół. Z danego pola można przejść tylko na pola
sąsiednie (współrzędne różnią się o 1 na dokładnie jednej pozycji). Żadne pole
nie może się pojawić na całej trasie (czyli tam i z powrotem) więcej niż raz,
poza polem (1,1), które pojawia się na początku i na końcu trasy. Zaprojektuj
algorytm znajdowania najtańszej trasy, czyli takiej, na której suma wartości pól
jest najmniejsza.
Rozwiązanie: Programowanie dynamiczne, tworzymy tablicę MinKoszti(l, r)
— minimalny koszt rozwiązania, składającego się z dwóch rozłącznych ścieżek
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kończących się w punktach l i r na przekątnej oddalonej o i od lewego dol-
nego rogu (zbiór elementów tablicy odległych o i od punktu (1, 1) w metryce
miejskiej). Złożoność O(n3).

4 Klasówka 2008, zadanie 2
Zaproponuj wzbogacenie kopca zupełnego w taki sposób, żeby efektywnie w
czasie zamortyzowanym wykonywane były operacje: Min, DeleteMin, Insert,
CountMin. Ostatnia operacja polega na podaniu aktualnej liczby elementów w
kopcu o wartości równej Min. Przeprowadź analizę kosztu (zamortyzowanego)
wykonania poszczególnych operacji.
Rozwiązanie: Dodajemy do węzłów kopca dodatkowy atrybut CountEq –
liczba elementów w poddrzewie równych co do wartości elementowi w węźle.
Przy zmianach wartości w kopcu jesteśmy w stanie aktualizować wartość CountEq
w czasie O(1).
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