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1. Úloha (4 body). Uvažujte následujı́cı́ situaci. Máte soubor, ve kterém je na
každém řádku uveden jeden student UK spolu s relevantnı́mi daty (t.j. jméno,
přı́jmenı́, rok nastoupenı́, fakulta). Napište program, který z tohoto souboru vytvořı́ nový soubor, který bude obsahovat loginy všech studentů z původnı́ho souboru.
Login studenta je tvořen prvnı́mi čtyřmi znaky jeho přı́jmenı́, prvnı́m znakem
jeho jména, poslednı́ čı́slicı́ roku, ve kterém nastoupil na fakultu, jednı́m rozlišovacı́m pı́smenem a prvnı́m pı́smenem názvu fakulty. Rozlišovacı́ pı́smeno je standardně ’a’. Pokud už jsou dva studenti, kteřı́ by jinak měli stejný login, prvnı́ má
rozlišovacı́ pı́smeno ’a’, druhý ’b’. Podobně pro tři studenty.
Přı́klad
Přı́jmenı́:
Jméno:
Rok nástupu:
Fakulta:
Login:

Jarnı́k
Vojtěch
1915
Přı́rodovědecká fakulta
jarnv5ap

Přesný formát vstupnı́ho a výstupnı́ho souboru si stanovte sami. Správným
použitı́m rozlišovacı́ch pı́smen zajistěte, že žádnı́ dva studenti nebudou mı́t stejný
login.
2. Úloha (4 body). Napište program, který se uživatele zeptá na název souboru a
čı́slo n. Pak zadaný soubor načte a vypı́še n nejčastěji se vyskytujı́cı́ch pı́smen
anglické abecedy (ostatnı́ znaky ignorujte) v daném souboru. (Funkce sorted
uspořádá seznam čı́sel/řetězců podle velikosti/abecedy; všimněte si, že pro čı́sla
mezi [0, 1] je uspořádánı́ podle abecedy stejné jako podle velikosti)
3. Úloha (2 body). Napište program, který načte český text ze souboru, odstranı́ z
něj háčky a čárky (t.j. ve výsledném souboru bude např. mı́sto znaku ’á’ znak ’a’)
a zapı́še ho do nového souboru. Můžete předpokládat, že vstupnı́ soubor obsahuje
pouze české znaky, mezery a znaky pro konec řádky.
4. Úloha (2 body). Napište program, který načte ze souboru posloupnost čı́sel (na
každém řádku bude jedno čı́slo) a pak vypı́še největšı́ čı́slo, nejmenšı́ čı́slo, průměr
posloupnosti a směrodatnou odchylku.
5. Úloha (1 bod). Bez použitı́ if/else napište program, který načte čı́slo ze vstupu
a pokud bude většı́, než 3.143214, pak vypı́še ”ANO” jinak vypı́še ”NE”. (Hint:
použijte funkci atan.)
6. Úloha (4 body). Napište program, který načte textový soubor a vypı́še seznam
slov, které se v něm vyskytujı́. U každého slova navı́c vypı́še počet výskytů.
Následujı́cı́ šifrovacı́ postup je připisován Juliu Caesarovi. Chtějı́-li si Alice s
Bobem předat šifrovanou zprávu, předem se dohodnou na čı́slu 0 < n < 26. Zpráva
se zašifruje tak, že každé pı́smeno zprávy se nahradı́ pı́smenem, které se v abecedě
nacházı́ o n pı́smen dále. Přı́klad (n = 3)
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Suetonius, životopisce Julia Caesara, tvrdil, že Caesar tuto šifru použı́val pro
komunikaci se svými generály. Je velmi pravděpodobné, že v Caesarově době to byl
naprosto bezpečný způsob komunikace, zejména proto, že většina jeho protivnı́ků
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byla negramotná. Pro nás je však tento šifrovacı́ systém velmi slabý, ačkoliv stojı́
za zmı́nku, že ještě na začátku 20. stoletı́ byl použı́ván Carskou armádou. Jejı́
protivnı́ci však ve své většině již negramotnı́ nebyli. . .
7. Úloha (3 body). Napište program, který přečte na vstupu anglickou zprávu
zašifrovanou pomocı́ Caesarovy šifry a pokusı́ se tuto zprávu dešifrovat. K odhadnutı́ posunutı́ n využijte toho, že delšı́ zpráva v angličtině bude zcela jistě obsahovat
člen ’the’.
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