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Podstawy Programowania
Ćwiczenia nr 7

wersja .

Temat: Powt rka do kolokwium.

Zadanie 1. ( kt.)
Działanie programu: 1. tworzenie ustego na isu.

2. Wy wietlenie Enter a character: .
3. żytkownik w rowadza znak.
4. oł czenie tego znaku do ko ca na isu.
5. Wy wietlenie na isu.
6. e li ostatnio w rowadzony znak nie jest kro k , to owt rzenie unkt w .
7. suni cie na isu.

Wymagania: a is ma znajdowa si w dynamicznie tworzonej ta licy.
eracje na tej ta licy mog y wykonywane tylko wska nikowo.

Po ranie znaku od użytkownika i doł czenie go do na isu ma wykonywa funkcja dopisz(znak),
kt ra ma zwraca warto logiczn informuj c o tym, czy w rowadzono kro k . d tej warto ci
ma zależe onowne wykonanie tej funkcji.
unkcja ta ma nie reagowa na w rowadzenie znaku, kt ry nie jest liter , cyfr , znakiem inter unk

cyjnym it . w kodzie II.

Zadanie 2. ( kt.)
Działanie programu: 1. Wy wietlenie Enter a number: .

2. żytkownik w rowadza licz .
3. Wy wietlenie More numbers?: .
4. żytkownik w rowadza liter y lu Y (tak) al o n lu N (nie).
5. Posortowanie i wy wietlenie wszystkich w rowadzonych licz w kolejno ci od naj

mniejszej, do najwi kszej.
6. Wyznaczenie i wy wietlenie mediany z w rowadzonych licz .
7. e li w rowadzono liter oznaczaj c tak, to owt rzenie unkt w 7.

Wymagania: icz y maj znajdowa si w dynamicznie tworzonej ta licy.
ortowanie licz z tej tablicy ma y wykonywane bąbelkowo rzez funkcj sortuj(tablica),

zwracaj c now ta lic z osortowanymi elementami.
ediana ma y wyznaczana i zwracana rzez funkcj mediana(tablica).

Wy wietlenie wszystkich licz ma y wykonywane rzez funkcj wyswietl(tablica).

Zadanie 3. ( kt.)
Pytanie: o wydrukuje ten rogram

#include <stdio.h>
int R=5;
void main(void)
{int R=30;
{int R=100; printf(”R3=%d”, R);}
printf(”R2=%d”, R);}
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Zadanie 4. ( kt.)
Działanie programu: 1. Wy wietlenie Enter height: .

2. żytkownik w rowadza dodatni licz .
3. Wy wietlenie choinki o odanej wysoko ci.

Przykład: hoinka o wysoko ci wygl da tak
*

***
*****
*******

#

Zadanie 5. ( kt. za zmian kodu)
Popraw kod aby się kompilował i miał sens: void fun(char a);

(
int b;
if(a<=’8’ & a=>’2’)
while(b<100) do
b=*a;

else if(b=0)
b==b-a;

return b
)
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