
Przykładowe zadania na kolokwium z przedmiotu
Informatyka II

1. Napisz w języku C++ klasę  Figura, która ma trzy pola:  nazwę,  obwód i  pole. W klasie
umieść  metody  pozwalające  pobrać  i  ustawić  wartości  pól  (gettery i  settery)  oraz
konstruktor,  który pozwala  ustawić  wartość  wszystkich  pól.  Napisz  ciało  funkcji  main,
w której tworzysz dwa różniące się obiekty klasy  Figura oraz wypisujesz ich zawartość
w postaci  „nazwa:  pole  |  obwód”  (Na  przykład:  „Kwadrat:  9  |  12”).  Pamiętaj
o odpowiedniej hermetyzacji pól.

2. Mając do dyspozycji następujący kod funkcji  main, napisz definicję klasy Wektor w taki
sposób,  aby  poniższy  kod  kompilował  się  bez  błędów.  Pamiętaj  o  odpowiedniej
hermetyzacji pól.

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;

class Wektor;

int main(){
Wektor w1(1.5, 3.0);
Wektor w2;

w2.ustawX(3.0);
w2.ustawY(1.5);

cout << "Suma wektorow: (" << (w1.pobierzX() + w2.pobierzX()) << ", "
<< (w1.pobierzY() + w2.pobierzY()) << ")" << endl;

system("pause");
}

3. Napisz w języku C++ klasę  Student, która dziedziczy po przedstawionej poniżej klasie
Osoba.  Dodaj  do niej  pola  przechowujące  numer indeksu oraz  nazwę kierunku studiów.
W klasie umieść metody pozwalające pobrać i ustawić wartości pól (gettery i  settery) oraz
konstruktor, który pozwala ustawić wartość wszystkich pól (również tych z klasy bazowej).
Pamiętaj o odpowiedniej hermetyzacji pól.

#include<string>
class Osoba{

protected:
std::string imie;
std::string nazwisko;

public:
void setImie(std::string imie){ this->imie = imie; }
std::string getImie(){ return this->imie; }
void setNazwisko(std::string nazwisko){ this->nazwisko = nazwisko; }
std::string getNazwisko(){ return this->nazwisko; }

Osoba(std::string imie, std::string nazwisko){
this->imie = imie; this->nazwisko = nazwisko;

}
};



4. Mając do dyspozycji bazę danych przedstawioną powyżej, napisz polecenie języka SQL,
które  wyświetli  najdalszy (maksymalny)  rząd  w którym,  na  dowolnym seansie,  siedział
użytkownik Adam Kowalski.

5. Mając do dyspozycji bazę danych przedstawioną powyżej, napisz polecenie języka SQL,
które usunie z bazy danych wszystkie seanse filmu „Skazani na Informatykę”.

6. Mając do dyspozycji bazę danych przedstawioną powyżej, napisz polecenie języka SQL,
które wstawi do bazy nową rezerwację.  Rezerwacja  powinna być  wykonana na  miejsce
o identyfikatorze  14,  na  seans  o  identyfikatorze  123,  przez  klienta  z  numerem  PESEL
99023012345.

7. Mając do dyspozycji bazę danych przedstawioną powyżej, napisz polecenie języka SQL,
które  zmieni  wszystkie  seanse,  które  do  tej  pory  odbywały  się  w  sali  „Prosektorium”
na seanse filmu „Piła”.

8. Mając do dyspozycji adres podsieci  2.4.8.16 i  maskę  255.255.255.252, zaprojektuj
sieć  w której  znajdzie  się  4  urządzeń  końcowych.  Podczas  adresacji  zadbaj  by  jak
największa liczba urządzeń była widoczna na zewnątrz sieci. Narysuj schemat sieci. Jaki jest
adres bramy domyślnej i adres rozgłoszeniowy (broadcast)?

9. Mając do dyspozycji adres podsieci  2.4.8.16/29, zaprojektuj sieć w której znajdzie się
7 urządzeń końcowych. Podczas adresacji zadbaj by jak największa liczba urządzeń była
widoczna na zewnątrz sieci. Narysuj schemat sieci. Jaki jest adres bramy domyślnej i adres
rozgłoszeniowy (broadcast)?



Odpowiedzi1

Zadanie 1.
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;

class Figura{
private:

string nazwa;
float obwod;
double pole;

public:
void setNazwa(string nazwa){this->nazwa = nazwa;}
string getNazwa(){return this->nazwa;}

void setObwod(float obwod){this->obwod = obwod;}
float getObwod(){return this->obwod;}

void setPole(double pole){this->pole = pole;}
double getPole(){return this->pole;}

Figura(string nazwa, float obwod, double pole){
setNazwa(nazwa); setObwod(obwod); setPole(pole);

}
};

int main(){
Figura kolo("Kolo", 18.85, 84.82);
Figura prostokat("Prostokat", 8, 3);

cout << kolo.getNazwa() << ": " << kolo.getPole()
<< " | " kolo.getObwod() << endl;

cout << prostokat.getNazwa() << ": " << prostokat.getPole()
<< " | " prostokat.getObwod() << endl;

system("pause");
}

Zadanie 2.
Class Wektor{

float x, y;

public:
void ustawX(float x){ this->x = x; }
float pobierzX{ return x; }

void ustawY(float y){ this->y = y; }
float pobierzY{ return y; }

Wektor(float x=0, float y=0){
ustawX(x); ustawY(y);

}
};

1 Droga studentko/drogi studencie,  zwróć proszę uwagę,  że podane tu odpowiedzi nie są jedynymi poprawnymi.
Wiele zadań można rozwiązać przynajmniej na kilka sposobów. Przedstawionych tutaj odpowiedzi nie traktuj jako
„jedynych  słusznych”  i  nie  przepisuj  bezmyślnie.  Potraktuj  je  jako  wskazówkę.  Jeżeli  znasz  inne,  poprawne
rozwiązanie dowolnego zadania, nie bój się go przedstawić.



Zadanie 3.
class Student: public Osoba{

private:
unsigned int indeks;
std::string kierunek;

public:
void setIndeks(int nowyIndeks){ indeks = nowyIndeks; }
int getIndeks(){ return indeks; }
void setKierunek(std::string nowyKierunek){ kierunek = nowyKierunek; }
std::string getKierunek(){ return kierunek; }

Student(std::string imie, std::string nazwisko,
int indeks, std::string kierunek):
Osoba(imie, nazwisko) {
setIndeks(indeks); setKierunek(kierunek);

}
};

Zadanie 4:
SELECT MAX(rzad) FROM miejsca WHERE id IN (

SELECT idMiejsca FROM rezerwacje WHERE idKlienta = (
SELECT id FROM klienci WHERE imie = "Adam" AND nazwisko = "Kowalski"

)
)

Zadanie 5:
DELETE FROM seanse WHERE idFilmu IN (SELECT id FROM filmy WHERE nazwa = "Skazani na 
Informatykę")

Zadanie 6:
INSERT INTO rezerwacje (idKlienta, idSeansu, idMiejsca) VALUES ((SELECT id FROM 
klienci WHERE PESEL="99023012345"), 123, 14)

Zadanie 7:
UPDATE seanse SET idFilmu = (SELECT id FROM filmy WHERE nazwa = "Piła") WHERE idSali 
= (SELECT id FROM sale WHERE nazwa = "Prosektorium")

Zadanie 8:

Adres bramy domyślnej to 2.4.8.16, adres rozgłoszeniowy to 2.4.8.19.



Zadanie 9:

Adres bramy domyślnej to 2.4.8.16, adres rozgłoszeniowy to 2.4.8.23.


	Przykładowe zadania na kolokwium z przedmiotu Informatyka II
	Odpowiedzi1

