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Zadanie 1

Przygotuj klasę Punkt3D pozwalającą na reprezentowanie punktów w
przestrzeni 3D. Współrzędne punktu to wartości rzeczywiste.

przygotuj konstruktor domyślny bezparametrowy ustalający wartości
punktu w początku układu współrzędnych (0,0,0);
przygotuj konstruktor z trzema parametrami wskazującymi
przesunięcie punktu względem początku układu współrzędnych;
do każdego pola klasy napisz gettery oraz settery;
napisz metodę pozwalającą wyznaczyć odległość punktu od
początku układu współrzędnych w metryce euklidesowej;
jw. ale przygotuj metodę dla metryki Manhattan.
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Zadanie 2

Napisz klasę ”Lancuch”, zawierającą pole String ”lancuch”, String
”koncowka”, char ”pierwszaLitera”, gdzie ”lancuch” jest ciągiem liter,
”koncowka” to 3 ostatnie litery zmiennej ”lancuch”, a ”pierwszaLitera”
zawiera pierwszą literę łańcucha.

do każdego pola przygotuj gettery;
klasa ma zawierać dwa konstruktory. Pierwszy, to konstruktor
domyślny bez parametrów inicjalizujący odpowiednie zmienne
wartościami:
lancuch = abcdefghij
koncowka = hij
pierwszaLitera = a

przygotuj drugi konstruktor inicjalizowany jednym parametrem:
zmienną ”lancuch”. Pozostałe elementy wyznaczane są na podstawie
zmiennej ”lancuch”. Jeżeli zmienna ”lancuch” ma mniej niż 5 liter -
brakujące litery uzupełniane są kolejnymi literami alfabetu.
Przykład:
lancuch = abc uzupełniamy do abcde
lancuch = f uzupełniamy do fghij
lancuch = xyz uzupełniamy do xyzab
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Zadanie 3

Do klasy z zadania drugiego dodaj następujące metody:
metodę Merge, której parametrem jest inny obiekt klasy Lancuch. W
wyniku wywołania tej metody, w bieżącej klasie pole ”lancuch”
modyfikowane jest w taki sposób, że zawiera na zmianę litery z
oryginalnej zmiennej ”lancuch” i litery z pola obiektu przekazanego
jako parametr, tzn.:
this.lancuch = ”aaa”; obiekt.lancuch = ”bbb’; nasz bieżący lancuch
po metodzie Merge: ”ababab”.
this.lancuch = ”abc”; obiekt.lancuch = ”xyz’; nasz bieżący lancuch
po metodzie Merge: ”axbycz”.

metodę IleASCII, która każdy element pola lancuch zamienia na kod
ASCII, a następnie sumuje numery w kodzie ASCII. Suma zwracana
jest jako wynik dzialania tej metody. Np.: lancuch = ”abc” = 121 +
122 + 123 = 366.
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Zadanie 4

Przygotuj klasę Pracownik zawierającą pola: string imie, string nazwisko,
string stanowisko, int stazPracy, double pensja. Do każdego z pól
przygotuj odpowiednie gettery i settery. Klasa powinna zawierać dwa
konstruktory. Domyślny inicjalizujący pola klasy dowolnymi wartościami,
a także drugi inicjalizowany czterema parametrami: imie, nazwisko,
stanowisko, stazPracy. Wartość pola pensja ustalana jest jako 3600.00 +
dodatkowe 150.0 za każdy rok pracy. W przypadku stanowiska
”manager” pensja zwiększana jest dodatkowo o 500.0, a w przypadku
”kierownik” o 1000.0. Klasa powinna zawierać:

metodę boolean ZwiekszPensja(double wzrost), która umożliwia
zwiększenie pensji o wartość zadaną parametrem wzrost.
Przykładowo wartość 0.2 powinna powodować zwiększenie pensji o
20%. W przypadku przekroczenia pułapu 10000.0 pensja nie
powinna zostać aktualizowana, a metoda powinna zwrócić wartość
false. W przypadku pomyślnej aktualizacji - wartość true.
metodę void ZwiekszStaz(), która inkrementuje wartość pola
stazPracy i aktualizuje pole pensja.

dr Przemysław Juszczuk Obiekty i klasy



Zadanie 5

Dane są dwie klasy: Film; Ksiazka. Pierwsza klasa zawiera pola: string
tytul, string rezyser, int rokProdukcji, string[] aktorzy. Druga klasa
zawiera pola: string tytul, string autor, int rokWydania, int liczbaStron,
string gatunek. Obydwie klasy powinny zawierać konstruktor domyślny,
konstruktor z parametrami inicjalizującymi poszczególne pola klasy oraz
konstruktor kopiujący. Każda klasa powinna zawierać metodę
PrzedstawSie(), która wypisuje informacje z klasy na ekran. Pola w
klasach mogą mieć dostęp publiczny. Program powinien zawierać
następujące metody:

metoda przyjmująca obiekt klasy Film i zapisująca go do pliku o
rozszerzeniu obj. Metoda powinna zwracać 0, jeżeli operacja zapisu
powiodła się, lub -1, jeżeli nie udało się dokonać zapisu;
metoda przyjmująca tablicę obiektów klasy Object zapisywanych do
pliku. Tablica może zawierać elementy klasy Ksiazka oraz Film;
metoda przyjmująca nazwę pliku. Dla wszystkich obiektów klasy
Ksiazka powinna zostać wywołana metoda PrzedstawSie(),
natomiast dla obiektów klasy Film na ekran powinno zostać
wypisane nazwisko reżysera oraz tytuł filmu.
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Zadanie 6

W pliku o dostępie swobodnym przechowywane są liczby z zakresu
< 50 : 150 >. Zamień wszystkie liczby parzyste na nieparzyste oraz
wszystkie liczby nieparzyste na parzyste (na przykład dodając 1).

Zadanie 7

Dany jest plik tekstowy z liczbami, gdzie część ułamkowa oddzielona jest
od części dziesiętnej kropką. Ponadto, liczby oddzielone są od siebie
dwukropkiem. Bez użycia funkcji replace, napisz funkcję która zamieni
wszystkie kropki w pliku na przecinki. Dodatkowo w nowym pliku liczby
powinny być oddzielone od siebie spacjami.

Zadanie 8

Dany jest plik, w którym zapisano (w postaci wewnętrznej) kolejne trójki
danych tworzące informację o budynkach: String[] nazwDom; int
lKondygn; double cena; Napisz funkcję zmniejszającą (bezpośrednio w
pliku, bez wczytywania całego pliku do pamięci) o 10 procent cenę
domów parterowych i zwracającą jako wartość nazwę domu (nazwDom) o
największej liczbie kondygnacji (jeśli jest takich więcej, to dowolny z
nich). Nazwa pliku jest przekazana jako parametr funkcji.
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Zadanie 9 – DODATKOWE

Napisz statyczną klasę zawierającą metody umożliwiające konwersję
dowolnej liczby arabskiej na liczbę rzymską. Druga metoda w klasie
powinna umożliwiać analogiczną konwersję z liczby arabskiej na liczbę w
postaci binarnej. Parametrami tych metod w obydwu przypadkach jest
liczba całkowita, natomiast wynikiem jest string.

Zadanie 10 – DODATKOWE

Klasa Math jest klasą statyczną zawierającą szereg operacji
matematycznych. Napisz klasę statyczną OperacjeMatematyczne
zawierającą wybrane metody klasy Math (bez użycia klasy Math): Pow,
Abs, Ceiling (double), Floor(double), Max(double1, double2),
Sign(double), Truncate(double).
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Zadanie 11 – DODATKOWE

Napisz program wypisujący do pliku tekstowego kwadraty kolejnych liczb
całkowitych zawartych w przedziale podanym przez użytkownika. Każdą
liczbę i jej kwadrat wypisujemy w osobnym wierszu. Format zapisu dla
pojedynczego wiersza jest następujący: ”Kwadrat liczby <liczba> wynosi
<kwadratliczby>”.

Zadanie 12 – DODATKOWE

Napisz program, który dane typu char znajdujące się w tablicy
dwuwymiarowej zapisuje w pliku o dostępie swobodnym (odczytując dane
kolumnami). Dodatkowo w programie powinna znajdować się funkcja,
której parametrem jest nazwa pliku. Dane z pliku zawierające zmienne
typu char powinny zostać wyświetlone na ekran w kolejności odwrotnej,
tj. czytając od końca pliku.
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Zadanie 13 – DODATKOWE

Napisz klasę Lista, której zadaniem będzie przechowywanie listy liczb
całkowitych. Klasa ta ma mieć następujące pola prywatne: int [] liczby -
tablica przechowująca aktualne elementy typu int w liście (inicjalizowana
tablicą typu int przekazywaną w konstruktorze; int pojemnosc -
maksymalna liczba elementów w liście ustalana w konstruktorze oraz int
rozmiar - przechowujący aktualną liczbę elementów na liście. Klasa
powinna zawierać jeden konstruktor z dwoma parametrami (tablicą typu
int oraz maksymalną liczbą elementów w liście); metodę
dodajElement(int el), która przyjmuje dokładnie jeden element – liczbę
całkowitą, która dodawana jest do listy (ale tylko w przypadku, kiedy lista
nie jest pełna); metodę zapiszDoPliku(string f) , która zapisuje zawartość
listy do pliku tekstowego o nazwie f. W programie poza klasą Lista
powinna pojawić się także metoda umożliwiająca zapisanie tablicy
obiektów klasy Lista do pliku obiektowego.
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Dziękuję za uwagę.
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