
1 Zadania
1. Napisz program ulatwiajacy optymalne WYDAWANIE RESZT. Kwoty do

wydania zapisane sa w pliku kwoty.txt (w kazdej lini znajduje sie kolejna
kwota ktora nalezy wydac; po wydaniu reszty z kasy “znikaja” wydane
monety). Poczatkowy stan kasy zapisany jest w pliku kasa.txt, w kolejnych
6 linijkach znajduja sie ilosci monet w nominalach 25, 10, 5, 2, 1 (w
pierwszej linijce ilosc monet 25, w drugiej 10, ...). Wyniki nalezy zapisac w
pliku reszty.txt. W kazdej ntej lini pliku wynikowego powinny sie znalezc
ilosci monet ktore nalezy wydac dla ntej kwoty (liczby monet powinny
byc w porzadku identycznym jak w pliku kasa.txt i.e. poczynajac od
najwiekszego nominalu). Liczby kolejnych monet powinny byc oddzielone
spacja. WSKAZOWKA: uzyj algorytmu zachlannego. Przykladowe pliki
danych:

kwoty.txt kasa.txt reszty.txt
17
15
4
2
25
10

1
4
1
3
5

0 1 1 1 0
0 1 0 2 1
0 0 0 0 4

NIE
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0

12
3

1
4
1
3
5

0 1 0 1 0
0 0 0 1 1

2. Napisz program umozliwiajacy gre w KOLKO I KRZYZYK. Program
powinien umozliwiac graczom naprzemienne wprowadzanie kolejnych ru-
chow. Program powinien sprawdzac czy ruch jest poprawny oraz wykrywac
zwyciestwo.

3. Napisz program umozliwiajacy gre w WISIELCA (http://en.wikipedia.org/wiki/Hangman_(game)
). Program powinien umozliwiac graczowi wprowadzanie kolejnych, niepo-
danych wczesniej liter oraz kontrolowac poprawnosc wejscia. Lista slow
powinna byc wczytana z pliku slowa.txt.

4. Napisz program umozliwiajacy gre w WARCABY (na planszy 5x5, po trzy
pionki na starcie). Program powinien umozliwiac graczom wprowadzanie
kolejnych, poprawnych ruchow oraz kontrolowac poprawnosc wejscia.

5. Napisz program umozliwiajacy gre w UKLADANKE PRZESUWANKE
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sliding_puzzle). Plansza powinna zawierac
cyfry od 1..8 (na planszy 3x3). Program powinien umozliwiac wykony-
wanie kolejnych, dozwolonych ruchow. Program powinien wykrywac ukon-
czenie zadania a poczatkowa konfiguracja powinna byc pobierana z pliku.
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2 Uwagi
• Podstawowa rola zadan jest nauka Python’a. Prosze nie skupiac sie na

rozbudowywaniu aplikacji. Programy maja byc male, zgrabne i realizowac
minimalna wymagana funkcjonalnosc. Bedziemy je omawiac w grupie,
wszyscy bedziemy musieli przeczytac kod kazdej z grup, wiec prosze,
szanujmy nasz wspolny czas! Bedziemy skupiac sie na znalezieniu wad
kazdej implementacji, wiec prosze dobrze przemyslec projekty aplikacji.
Bedziemy je rowniez anonimowo oceniac!

• Prosze skorzystac z zalet pracy w zespole: prosze wzajemnie konsultowac
projekt programu. Podzial na klasy, funkcje, przeplyw informacji w pro-
gramie, sposob nazywania obiektow, etc.

• Drugim celem realizacji malych projektow jest przeanalizowanie proble-
mow wynikajacych z pracy w zespolach. Na ich przykladzie zaczniemy
omawiac rozne konsekwencje zespolowego tworzenia oprogramowania. Bedziemy
starac sie zawczasu znalezc rozwiazanie potencjalnych problemow, ktore
moga wyniknac przy projektach zwiazanych z STSE.

• Oprocz programu Python’a (plik .py) czescia rozwiazania jest:

– okreslenie brakujacej specyfikacji: pozostawiam Panstwu wybor tech-
niki ilustracji specyfikacji (.pdf, .svg, .tiff)

– podzial pracy: kazdy projekt nalezy ’sprawiedliwie’ podzielic; sposob
podzialu musi byc przedstawiony w pliku tekstowym dolaczonym do
projektu (e.g. implementacja klasy A: Jan K; stworzenie danych
testowych: Bolek Z; ...); prosze sie zastanowic jak podzielic prace, bo
sposob tego podzialu bedzie omawiany (i krytykowany!) przeze mnie
i grupe! Prosze sie zastanowic jaki podzial pracy jest ’sensowny’.

– testy (plik .py): kazdy projekt powinien posiadac dane testowe lub
procedure pozwalajaca na przekonanie reszty grupy ze program poprawnie
dziala. W przypadku pierwszego zadania prosze zastosowac podobne
rozwiazanie jak przy pierwszej liscie cwiczen (funkcja test). W przy-
padku aplikacji interaktywnych prosze samemu zaproponowac proce-
dure!

• Zadania realizujemy w grupach 2 osobowych.

• Termin: 03/11/2010 24:00. W czwartek 04/11 przesle Panstwu rozwiaza-
nia innych grup tak abysmy wszyscy zapoznali sie z nimi do Pon. 08/11/2010
(wtedy bedziemy je omawiac).

• Jestem dostepny przez emaila w celu konsultacji / komentarzy. Prosze
nie czekac do ostatniej chwili - nie bede w stanie pomoc wszystkim na
raz. Jezeli ktos w ostatniej chwili nie zrealizuje zadania, znaczaco utrudni
to sensowne przeprowadzenie zajec dla calej grupy - prosze wiec szanowac
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siebie nawzajem i przygotowac wszystko profesjonalnie odpowiednio wczes-
niej!
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