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Kolokwium zaliczeniowe 

Warszawa, 16 maja 2002 r. 
 
Na odwrocie arkusza znajduje się próbka sformatowanych dokumentów – przepisów kulinarnych. Poszczególne 
dokumenty są od siebie oddzielone poziomymi liniami (nie należącymi do ich treści). 
 
Zadanie 1 (6 pkt.) 
Dla podanej próbki dokumentów, zaprojektuj XML-ową DTD modelującą możliwie dokładnie ich strukturę 
semantyczną. 
 
Zadanie 2 (6 pkt.) 
Napisz arkusz stylów XSLT, który przekształci do formatu HTML dokumenty zgodne z zaprojektowaną DTD. 
Generowane dokumenty HTML powinny być wyświetlane w sposób możliwie zbliżony do układu 
przedstawionego na odwrocie. 
 
Zadanie 3 (8 pkt.) 
Aplikacja zamawiająca automatycznie zakupy w Internecie, w celu skonstruowania listy zakupów, analizuje 
dokumenty XML zgodne z różnymi DTD, m. in. przepisy kulinarne, z których pobiera następujące dane o 
każdym składniku przepisu: ilość, jednostkę miary oraz nazwę składnika. 

a. Zaprojektuj i opisz konwencję konfigurowania DTD, pozwalającą aplikacji korzystać z dokumentów o 
dowolnej strukturze, zawierających wymagane informacje o składnikach. 

b. Opisz, w jaki sposób powinna być zaimplementowana aplikacja, aby korzystać z tej konwencji. 

c. Zmodyfikuj DTD z zadania 1., nanosząc informacje konfiguracyjne zgodnie z zaprojektowaną konwencją. 
 
 
Punktacja 
  0 - 11 pkt. nie zaliczono 
12 - 14 pkt. 3 
15 - 17 pkt. 4 
18 - 20 pkt. 5



Gyros z sosem czosnkowym 
Składniki na 4 porcje  
 
60 dag wieprzowej sznyclówki  
po 1 małej zielonej, czerwonej i żółtej papryce  
10 średnich pieczarek  
2 średnie cebule  
1 pęczek szczypiorku  
2 pojemniki (po 15 dag) jogurtu naturalnego  
1 pojemnik (15 dag) kwaśnej śmietany  
3 ząbki czosnku  
3 łyżki oleju  
1 łyżeczka słodkiej papryki,  
1/2 łyżeczki oregano,  
szczypta mielonego kminku oraz pieprzu cayenne,  
sól, biały pieprz.  
 
Pokroić mięso w wąskie paski. Obrać jeden ząbek czosnku, drobno posiekać. Przygotować marynatę. Rozetrzeć w misce czosnek ze słodką 
papryką, kminkiem i oregano, solą oraz pieprzem cayenne. Dodać olej, wrzucić kawałki mięsa. Dokładnie wymieszać, odstawić pod 
przykryciem na 2 godziny. Obrać i umyć cebulę, pokroić w plasterki. Starannie oczyścić i umyć paprykę i pieczarki. Paprykę pokroić w 
paski - grzyby w plasterki. Rozgrzać na ogniu suchą patelnię i wrzucić mięso. Smażyć niewielkimi porcjami, energicznie mieszając. Zdjąć 
usmażone mięso z patelni. Wyłożyć na patelnię pieczarki, paprykę i cebulę, smażyć około 10 minut. Włożyć ponownie mięso, wymieszać z 
pozostałymi składnikami, dobrze podgrzać. Doprawić do smaku solą i białym pieprzem. Obrać pozostały czosnek, bardzo drobno posiekać. 
Opłukać i osuszyć szczypiorek, także drobno posiekać. Zmieszać jogurt z kwaśną śmietaną, dodać czosnek i 2/3 szczypiorku. Doprawić tak 
przygotowany sos solą i pieprzem. Wlać sos czosnkowy do miseczki, posypać resztą szczypiorku. Podawać do gyros. 
 
1 porcja - 750 kalorii  
 
 

Grzyby marynowane 
 
1 kg grzybów 
2 łyżki soli 
1 duża lub dwie małe cebule 
szklanka wody 
2 łyżki cukru  
szklanka octu 10% 
ziele angielskie 
liście laurowe 
 
Grzyby starannie przebrać, dokładnie oczyścić, umyć i osączyć. Wrzucić do wrzącej wody z łyżką soli i małą cebulą, ugotować aż zmiękną, 
wyjąć, osączyć. Włożyć do wcześniej wyparzonych słoików i ostudzić. Wodę zagotować z octem, cukrem, resztą soli i przyprawami, 
ostudzić. Przygotowanym octem zalać grzyby, zamknąć słoiki. 
 
From: Jola Backiel <jola@infeco.pb.bialystok.pl> 
 
 
Champion 
20 ml dowolnej whisk(e)y, 
20 ml Martini Dry, 
10 ml benedyktynki, 
10 ml curacao (likier pomarańczowy). 
 
Podawać z kostkami lodu. 
 
Martini oczywiście można zastąpić dowolnym wermutem. 
 
Przepisy pochodzą z książki pt. 'Leksykon 1444 napojów mieszanych' autorstwa Petera Bohrmanna. Tłumaczenie z niemieckiego. 
 
From: Aneta Baran <baran@chocolate.cern.ch> 
 


