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Termin oddania wszystkich zadań do 10 stycznia 2020.

Zadanie 1

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 2

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 3

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.
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Zadanie 4

Napisz klasę Lekarstwa, która umożliwia przechowanie i zarządzanie
informacjami związanymi z aktualną listą leków. Klasa ta powinna
zawierać następujące pola prywatne: String[] nazwa - tablica z nazwami
leków, double[] cena - tablica z cenami poszczególnych leków (każda cena
przypisana jest do leku zapisanego pod tym samym indeksem w tabeli),
double[] refundacja - tablica z ułamkiem reprezentującym procent
refundacji danego leku (np. 0.1 to 10% itp.). Należy stworzyć
konstruktor, który wpisze dane z parametrów (będących odpowiednimi
tablicami) do poszczególnych pól oraz wszystkie nazwy leków zapisze w
tabeli w taki sam sposób: pierwsza litera wielka, reszta małe. należy
zdefiniować metody publiczne: double Cena(String lek, boolean
ubezpieczony) - funkcja, która zwraca cenę leku, którego nazwa podana
jest jako parametr funkcji. Jeśli parametr ubezpieczony ma wartość true,
to cena zostaje obniżona o taki procent, jaki zapisany jest w tabeli
refundacja. double kosztCalkowity() - funkcja zwraca sumaryczny koszt
wszystkich pamiętanych leków bez refundacji. void wyswietl() - funkcja
wyświetla informacje o leku: jego nazwę, cenę oraz procent refundacji.
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Zadanie 5

W pliku lek.dat znajdują się obiekty klasy Lekarstwa. Należy utworzyć
nowy plik nowe.dat, w którym znajdą się tylko te obiekty z pliku lek.dat,
które zawierają mniej niż 10 elementów, a ich sumaryczna cena nie
przekracza 1000.0. Ponadto należy utworzyć plik tekstowy ile.txt, w
którym wpisana zostanie liczba obiektów wpisanych do pliku nowe. dat.
Dla uproszczenia przyjmujemy, że wszystkie pola klasy Lekarstwa są
publiczne.

Zadanie 6

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 7 – 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 8 – 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 9 – DODATKOWE

Napisz program, który w pliku o dostępie swobodnym zamieszcza dane z
przeprowadzonych pomiarów typu double (każdy w nowej linii), a
następnie wyświetla co drugi pomiar na ekranie monitora.

Zadanie 10 – 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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