
V každé úloze 1. – 4. označte své odpovědi postupně podle zadání A, B, C, D, pište je na stejnou stránku pod zadání  a 
oddělte je vhodně opticky, např. pomocí zvýrazněné čáry apod. Případné pomocné výpočty pište na jiný arch,  který také 
podepište a odevzdejte.Pokud Vám to nevadí, používejte tiskací písmo. 

V každá úloha 1. – 4. je hodnocena 0 – 4 body, přitom každá z odpovědí na otázky A, B, C, D přispívá do tohoto počtu 
nejvýše 1 bodem. Při neúplné nebo nejasné odpovědi přihlíží zkoušející také k celkovému charakteru ostatních odpovědí. 

1.   Insert sort řadí do neklesající posloupnosti pole A obsahující N celých čísel,  N je sudé.  V první polovině pole A jsou 
všechny hodnoty stejné. Ve druhé polovině pole jsou hodnoty seřazeny sestupně, přičemž hodnoty v první polovině pole jsou 
menší než všechny hodnoty ve druhé polovině. 

A.  Určete, kolik vzájemných porvnání prvků pole provede Insert sort, pokud řadí pole A obsahující  N = 8 prvků:                           
5   5   5   5   15   14   12   10   

B.  Určete, kolik vzájemných porovnání prvků provede insert sort při řazení pole A při zařazování prvku, který byl v 
původním poli na předposlední pozici (např. prvku 12 v předchozí otázce),  pro případ obecné hodnoty N  ≥  4. Napište 
odvození svého výsledku. 

C.   Napište funkci f(N), která pro obecnou hodnotu N  ≥  4 určuje, kolik celkem vzájemných porovnání prvků provede insert 
sort při řazení celého daného pole A.  Napište odvození svého výsledku. 

D.  Funkci f(N) odvozenou v otázce C zařaďte do jedné ze tříd složitosti  (1),  (log N),  (N),  (N ∙ log N), (N2).   
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