
Zajęcia Algorytmy i programowanie

Zadania na ćwiczenia

Zadanie 1
Wykonaj na wyimaginowanym stosie operacje

PUSH(5)
PUSH(3)
PUSH(2)
POP()
POP()
PUSH(8)
POP()
POP()
POP()

Wykonaj na wyimaginowanej kolejce operacje
ENQUEUE(5)
ENQUEUE(3)
ENQUEUE(2)
DEQUEUE()
DEQUEUE()
ENQUEUE(8)
DEQUEUE()
DEQUEUE()
DEQUEUE()

Zadanie 2
Uzupełnij procedury ENQUEUE i DEQUEUE o wykrywanie błędów

przepełnienia i niedomiaru.

Zadanie 3
Zaimplementuj dwa stosy w jednej tablicy A[1, n], tak aby do przepeł-

nienia któregoś z nich dochodziło dopiero wtedy, gdy liczba elementów w
obu stosach osiąga n.

Zadanie 4
Pokaż, jak zaimplementować kolejkę, używając dwóch stosów. Pokaż, jak

zaimplementować stos za pomocą dwóch kolejek. na takim stosie.

Zadanie 5 Zaimplementuj stos za pomocą listy jednokierunkowej L.
Operacje PUSH i POP powinny działać w czasie O(1).

Zadanie 6 Zaimplementuj kolejkę za pomocą listy jednokierunkowej L.
Operacje ENQUEUE i DEQUEUE powinny działać w czasie O(1).

Zadanie 7
Napisz algorytm wyszukiwania środkowego elementu w posortowanej ta-

blicy dwukierunkowej.
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ZAJĘCIA 2
Co to jest graf, że są wierzchołki, krawędzie. Obraz grafu jako wierzchołki

i połączenia. Co to jest cykl - przykład. Co to jest drzewo.

Zadanie 1
Udowodnij, że usunięcie dowolnej krawędzi z drzewa rozspójnia drzewo.

Zadanie 2
Udowodnij, że graf będący drzewem nie może mieć więcej niż |V | − 1

krawędzi (rysując drzewo).

Co to jest liść w drzewie. Stopień wierzchołka.

Zadanie 3
Udowodnij, że drzewo ma co najmniej tyle liści ile wynosi maksymalny

stopień wierchołka.

Zadanie 4
Podaj rekurencyjne algorytmy przechodzenia drzewa w porządku inor-

der, preorder i postorder,

Zadanie 5
Narysuj drzewo BST dla ciągu liczb 23, 18, 35, 22, 10, 8, 15, 12, 3, 5. Jaki

element w otrzymanym drzewie jest następnikiem 10?

Zadanie 6
Wypisz wszystkie elementy tego drzewa BST obchodząc je w porządku

INORDER, PREORDER, POSTORDER.

Zadanie 7 Dodaj do drzewa z Zadania 1 liczbę 9.
Usuń z drzewa liczbę 10.
Usuń z drzewa liczbę 8.
Dodaj do drzewa liczbę 8.

Zadanie 8 Zapisz nierekurencyjny algorytm przechodzenia drzewa w po-
rządku inorder. Wskazówka:Użyj stosu jako pomocniczej struktury danych.

Zadanie 9 Wykaż, że jeśli w drzewie BST węzeł ma dwóch synów, to
jego następnik nie ma lewego syna, a jego poprzednik nie ma prawego syna.

Zadanie 10 Zapisz rekurencyjne wersje procedur TREE-MINIMUM i
TREE-MAXIMUM.
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DOMOWE
ZADANIE DOMOWE (5 pkt) Narysuj drzewo BST dla ciągu liczb bę-

dący parami liczb Twojego indeksu oraz nr PESEL np. dla osoby o indeksie
287046 i nr PESEL 88110104321 będą to liczby 28, 70, 46, 88, 11, 1, 4, 32, 1
(jeżeli któraś liczba będzie się powtarzać można ją zamienić na dowolną
przez siebie wybraną) np w tym wypadku zamieniam ostatnie 1 na 2 i moje
liczby to 28, 70, 46, 88, 11, 1, 4, 32, 2. Wypisz wszystkie elementy tego drzewa
BST obchodząc je w porządku PREORDER, INORDER i POSTORDER.
Wykonaj operację usunięcia korzenia drzewa, narysuj powstałe drzewo.
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ZAJECIA 3
Co to jest kopiec. Kopiec typu MAX, kopiec typu MIN.

Zadanie 1
Dana jest tablica K=[100, 60, 70, 32, 15, 40, 80, 10, 20, 21, 3, 17, 33].

Narysuj kopiec odpowiadający tej tablicy. Czy jest to kopiec typu MAX?
(Odpowiedź uzasadnij) Narysuj kopiec typu MAX odpowiadający tablicy K
w której usunięto liczbę 17.

Zadanie 2
Zastosuj algorytm sortowania przez kopcowanie do posortowania tabeli

A = [12, 3, 42, 1, 54, 6, 7, 87, 32, 4].

Zadanie 3
Gdzie w kopcu typu max można znaleźć element najmniejszy, zakładając,

że wszystkie elementy kopca są różne?

Zadanie 4
Czy tablica posortowana rosnąco jest kopcem typu min?

Zadanie 4
Zapisz pseudokod procedury MIN-HEAPIFY(A,i), przywracającej wła-

sność kopca typu min.

Zadanie 5
Jaka jest różnica między własnością drzewa BST a własnością kopca typu

min?

ZADANIE DOMOWE (5 pkt) Narysuj Kopiec typu MAX i kopiec typu
MIN dla ciągu liczb będący parami liczb Twojego indeksu oraz nr PESEL
np. dla osoby o indeksie 287046 i nr PESEL 88110104321 będą to liczby
28, 70, 46, 88, 11, 1, 4, 32, 1.
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