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Labirynt to budowla odznaczająca się bardzo zawiłym układem dużej liczby pomieszczeń i
łączących je krętych ciągów korytarzy, co ma utrudniać niepowołanym osobom dostęp do strze-
żonych pomieszczeń.
W mitologii greckiej znany jest labirynt kreteński. Został zbudowany przez Dedala i znajdo-

wał się w pałacu w Knossos na Krecie. W nim to uwięziony został potwór Minotaur.
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Zadanie.
Napisz grę pod Androida, której celem będzie przejście przez losowo wygenerowany labitynt.

Labirynt ma mieć postać prostokątnej planszy, w której sąsiednie pola mogą być połączone
przejściem albo odzielone ścianą. Aplikacja ma umożliwiać przesuwanie postaci eksploratora po
korytarzach labiryntu. Celem gry niech będzie przejśie od lewego górnego narożnika (pozycja
startowa eksploratora) do prawego dolnego (skarb).

Uwaga.
Labirynt ma być wygenerowany losowo ale w taki sposób, aby istniała dokładnie jedna ścieżka

łącząca każde dwie komnaty w tym labiryncie.

IDE.
Do zrobienia tej aplikacji skorzystaj ze rodowisko zintegrowane Android Studio (ostatnia

wersja to 2.3.1 ), udostępnione bezpłatnie przez Google dla developerów programujących pod
Androida. Możesz go pobrać ze strony:

https://developer.android.com/studio/index.html
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Minotaur to człowiek z głową byka. Został zrodzony ze związku Pazyfae (żona Minosa) i
byka zesłanego przez Posejdona. Minos obiecał złożyć zwierzę w ofierze, jednak tej obietnicy nie
dotrzymał. Posejdon zemścił się sprawiając, że Pazyfae zapałała do byka miłością.
Groźny Minotaur został zamknięty przez króla Krety Minosa w zaprojektowanym przez De-

dala labiryncie, który znajdował się pod pałacem w Knossos.
Minos pokonał Ateńczyków i zażądał, żeby co roku 7 młodzieńców i panien było przysyłanych

w ofierze Minotaurowi (jako kara za śmierć Androgeosa, syna Minosa). Za trzecim razem zgłosił
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się sam królewicz Tezeusz, który miał za zadanie zabić potwora. Pomogła mu w tym córka
Minosa, Ariadna, zauroczona odwagą młodzieńca. Za pomocą kłębka nici ułatwiła mu powrót
z labiryntu, a magiczny miecz pozwolił zabić Minotaura. W ten sposób Tezeusz wyprowadził
Ateńczyków żywych z labiryntu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Minotaur
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