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Nr indeksu Zad1 Komentarz Zad2 Komentarz Zad3 Komentarz Zad4 Komentarz Wynik

Grupa 1

363084 65,00% 50,00% 100,00% 30,00% 71,67%

358857 0,00% Brak zadania 95,00% 100,00% 0 brak zadania 65,00%

358837 70,00% 70,00% 100,00% 30,00% 80,00%

358846 100,00% 100,00% Bardzo dobrze 100,00% 100,00% 100,00%

363087 85,00% 60,00% 60,00% 0 brak zadania 68,33%

348623 70,00% 90,00% 20,00% 0 brak zadania 60,00%

348645 0,00% Brak zadania 10,00% 60,00% 100,00% 56,67%

Brak zapisu do 
str.nap.wyj. Brak spacji. 
Mylące nazwanie 
stringu jako strumien

Błędne wpisanie 
zawartości pliku do 
wektora. Brak 
wypisania.

Problem z typem 
zmiennych

open zbędny, poza tym 
potrzebuje argumentu. 
<<oss błędne (to jest 
strumień, nie string)

Problem z zapisem 
danych do wektora

-10 za błąd, -30 bo 
oznacza kopiowanie, 
-30 za dalsze błędy

Program działa. Mylące 
nazwanie stringu jako 
strumień.
'_' trzyma znak, nie 
frazę. [napis] jest 
strumieniem, nie 
stringiem

Nieprawidłowe 
zastosowanie 
strumienia napisu

generator z C, nie C++; 
wypisywanie zamiast 
kodu wyjścia

Frazy przechowywać 
miał ostringstream, nie 
ofstream

Problem z wyjściem 
poza zakres tablicy 
podczas wypisywania

błąd kompilacji z 
powodu błędnego 
użycia operatora () dla 
std::uniform_int_distribu
tion; brak inicjalizacji 
losowym ziarnem; 
wynik losowania 
ignorowany

Program się nie 
kompiluje. Blędy 
składniowe. 
Niepoprawne użycie 
funkcji getline. Brak 
odczytu pliku.

generator z C, nie C++; 
wypisywanie zamiast 
kodu wyjścia
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345650 85,00% 90,00% 20,00% 0 brak zadania 65,00%

Grupa 2

358806 100,00% Bardzo dobrze! 0,00% Brak zadania 80,00% 100,00% bezbłędnie 93,33%

345495 75,00% 0,00% Brak zadania 100,00% 100,00% 91,67%

348616 70,00% 0,00% Brak zadania 100,00% 95,00% 88,33%

358844 75,00% 0,00% 60,00% 100,00% 78,33%

Grupa 5

321036 70,00% 90,00% 80,00% 90,00% 86,67%

[lin=a] to przypisanie, a 
nie sprawdzanie 
równości. Spacja, a nie 
endl.

Problem z wyjściem 
poza zakres tablicy 
podczas wypisywania

błąd w użyciu "=" vs 
"=="; generator z C 
zamiast C++; 
niepotrzebna 
inicjalizacja ziarnem w 
pętli; brak 
przekazywania 
wylosowanej liczby jako 
kod wyjścia

brak inicjalizacji rng 
losowym ziarnem

napisy przechowywać 
mial strumień
Pętla po 100, nie 99. 
Zadanie niepodzielone 
na 2 etapy. Napisy 
przechowywać mial 
strumień

napisy przechowywać 
mial strumień

Praktycznie brak 
zadania

niepotrzebna 
nieskończona pętla, a w 
niej wielokrotna 
inicjalizacja rng

Brak strumieni 
napisowych

Należało wykorzystać 
strumień fstream.

brak inicjalizacji 
losowym ziarnem - 
każde wykonanie prog. 
daje to samo
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358807 75,00% 100,00% Bardzo dobrze 100,00% 100,00% bezbłędnie 100,00%

358849 60,00% 0,00% 60,00% 50,00% 56,67%

121323 70,00% 98,00% 60,00% 100,00% 89,33%

367126 100,00% Bardzo dobrze! 70,00% 80,00% 0 brak zadania 83,33%

358839 50,00% 60,00% 80,00% 100,00% 80,00%

358842 100,00% Bardzo dobrze! 0,00% 80,00% 100,00% 93,33%

358800 100,00% Bardzo dobrze! 100,00% Bardzo dobrze 40,00% 100,00% 100,00%

341891 100,00% Bardzo dobrze! 100,00% Bardzo dobrze 100,00% 100,00% bezbłędnie 100,00%

Brak strumieni 
napisowych

OK, ale nie widzę 
potrzeby 
przechowywania liczb w 
wektorze

Brak wczytywania z 
klawiatury. Brak 
strumieni napisowych

Praktycznie brak 
zadania

program losuje tylko 
raz; nic nie wypisuje na 
stdout

-10 za błąd, -30 bo 
oznacza kopiowanie, 
-10 za drugi bąd

Brak strumieni 
napisowych

Nie zamienił Pan 
przecina na kropkę na 
końcu zdania

błąd przy kompilacji - 
">>" w #include

Program wypisuje całą 
zawartość pliku

program losuje n razy tę 
samą liczbę, zamiast 
losować n liczb

Błędnie zrozumiane 
polecenie. Brak 
strumienia napisowego. 
Pętla po 1, nie 10. Brak 
deklaracji s.plikowego

Program wypisuje całą 
zawartość pliku I nie 
korzysta ze strumienia 
fstream

brak wielokrotnego 
losowania

Praktycznie brak 
zadania + 
wykorzystanie 
nieskończonej pętli do 
wczytania pliku

inicjalizacja ziarnem 
wewnątrz pętli i 
niepotrzebne #inc. 
valarray

ściśle biorąc nie zdanie, 
tylko słowo

program się nie 
kompiluje - "void 
main()", brak losowania 
ziarna - program za 
każdym razem daje ten 
sam wynik
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358860 65,00% 30,00% 40,00% 60,00% 55,00%

358828 30,00% 0,00% Brak zadania 40,00% 100,00% 56,67%

Grupa 7

348588 100,00% Bardzo dobrze! 0,00% Brak zadania 60,00% 90,00% 83,33%

358331 75,00% 20,00% 60,00% 20,00% 51,67%

358834 70,00% 0,00% 80,00% 0 brak zadania 50,00%

335540 100,00% Bardzo dobrze! 80,00% 80,00% 0 brak zadania 86,67%

Grupa 8

358851 100,00% Bardzo dobrze! 95,00% 80,00% 100,00% bezbłędnie 98,33%

320358 100,00% Bardzo dobrze! 100,00% Bardzo dobrze 0,00% brak zadania 85,00% 95,00%

Dla a>=0 algorytm nie 
wykonuje wymaganego 
polecenia. Przy else 
brak } … {

Ciekawy pomysł, ale nie 
o to chodziło w zadaniu

generator z C, nie C++; 
brak wielokrotnego 
losowania; 
system("pause") 
generujące błąd przy 
wykonaniu

-10 za błąd, -30 bo 
oznacza kopiowanie

Brak strumieni 
napisowych I plikowych. 
Błędnie zrozumiane 
zadanie. Brak return 0;

błąd kompilacji - brakuje 
#include <random>; 
inicjalizacja ziarnem w 
pętli

program się nie 
kompiluje - "=" vs. "==";

ostringstream, nie 
ofstringstream. Te 
strumienie nie działają 
poza blokami { }. Brak 
argumentów przy 
monicie błędu.

brak nieskończonej 
pętli; generator z C, a 
nie C++

Brak strumieni 
napisowych

Praktycznie brak 
zadania

generator z C, a nie C+
+

Program zapamiętuje 
tylko ostatnią linię.

generator z C, a nie C+
+; nie działa 
oczekiwanie na "enter"

Brak linkowania 
biblioteki sstream

wielokrotne losowanie 
ziarna



Sheet1

Page 5

358822 100,00% Bardzo dobrze! 80,00% 100,00% 0 brak zadania 93,33%

358726 95,00% 0,00% Brak zadania 80,00% 65,00% 80,00%

357735 0,00% Brak zadania 95,00% 60,00% 85,00% 80,00%

367668 95,00% 10,00% 0,00% brak zadania 0 brak zadania 35,00%

321728 95,00% Iloczyn <0, a nie <8 95,00% 40,00% 0 brak zadania 76,67%

358805 100,00% Bardzo dobrze! 100,00% Bardzo dobrze! 60,00% 0 brak zadania 86,67%

345741 60,00% 50,00% 60,00% 0 brak zadania 56,67%

358804 45,00% 0,00% Brak zadania 60,00% 0,00% 35,00%

Błąd w liczeniu średniej 
I brak wypisania 
indeksu liczby.

Brak zapisu 
argumentów przy <0

generator z C, a nie C+
+

Brak liczenia I 
wypisania średniej

generator z C, a nie C+
+; niepotrzebna 
instrukcja warunkowa, a 
w niej niepotrzebne 
"continue"

Brak zapisu 
argumentów przy <0

Program nie kompiluje 
się. Błędy składniowe. 
Brak wczytania pliku.

Brak liczenia I 
wypisania średniej

generator z C, a nie C+
+; wielokrotna 
inicjalizacja ziarnem; 
losowanie z zakresu 
0...1 zamiast 1-6; 
nieuzasadnione użycie  
try/catch; niepotrzebne 
#include valarray,  
sstream, fstream
generator z C, a nie C+
+; wielokrotna 
inicjalizacja ziarnem

Brak pętli. Frazy nie 
objęte cudzysłowami. 
Brak strumieni 
napisowych

Ofstream zamian 
ifstream, segmentation 
fault

błąd kompilacji - 
brakujące średniki, 
nadmiarowe nawiasy; 
reszta OK

Brak strumieni 
napisowych, zapisu 
indexu kroku, zapisu dla 
przyp.<0, zadbania o 
estetyke monitów

błąd w użyciu "=" 
zamiast "==" przez co 
nie działa powtórne 
losowanie; generator z 
C, a nie C++; brak pętli 
do powtórzenia 
losowania 10 razy
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358802 65,00% 0,00% 40,00% 20,00% 41,67%

358830 0,00% Brak zadania 50,00% Brak wczytania pliku. 80,00% 0,00% 43,33%

358843 45,00% 50,00% 0,00% 65,00% 53,33%

367780 95,00% 60,00% 40,00% 0 brak zadania 65,00%

Brak strumieni 
napisowych, zapisu 
argumentów dla <0.

Praktycznie brak 
zadania

błąd kompilacji - brak 
include cstdlib; 
generator z C a nie C+
+; polecam lekturę "Go 
To Statement 
Considered Harmful" 
Edsgera Dijkstry!
brak inicjalizacji 
losowym ziarnem; nie 
widzę potrzeby 
przechowywania liczb w 
tablicy

praktycznie brak 
zadania

Brak strumieni 
napisowych 
wyjściowych. Brak 
zapisu argumentów 
przy <0. Druga połowa 
zadania wskazuje na 
niezrozumienie 
polecenia.

Segmentation fault, 
nieskończona pętla.

błąd kompilacji – 
"normal.distribution" 
zamiast 
"normal_distribution"; 
błędne porównanie przy 
użyciu "=" zamiast "=="; 
brak inicjalizacji 
generatora losowym 
ziarnem; niepotrzebne 
wielokrotne tworzenie 
generatora w pętli; 
losowanie liczb 
zmiennoprzecinkowych 
z rozkładem Gaussa 
zamiast liczb 
całkowitych z 
rozkładem jednorodnym

Brak zapisu 
argumentów przy <0

Program nie kompiluje 
się. Błędy składniowe. 
Za mały vector. Brak 
wypisania indeksu 
liczby.

brak inicjalizacji 
generatora losowym 
ziarnem; niepotrzebne 
tworzenie generatoraw 
pętli; za każdym razem 
losowana ta sama 
liczba; niejasna 
konstrukcja "for 
(i=0;i=1;)"
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348640 65,00% 20,00% 80,00% 0 brak zadania 55,00%

367667 95,00% 50,00% 20,00% 0 brak zadania 55,00%

Brak strumieni 
napisowych, zapisu 
argumentów dla <0.

Program nie kompiluje 
się. Błędy składniowe. 
Brak określenia 
rozmiaru tablicy. Nie 
zrealizowano założeń 
zadania.

generator z C, a nie C+
+)

Brak zapisu 
argumentów przy <0

Program nie kompiluje 
się. Błędy składniowe!

błędy przy kompilacji - 
brak średników, 
literówka w nazwie 
klasy z bibl. 
standardowej; ponowna 
deklaracja f-cji 
random(); inicjalizacja 
ziarnem w pętli;


