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Podstawy programowania, ćw. – lista nr 5. 
Zad. 1. Przelicz wartości pomiędzy systemami liczbowymi oraz podaj znak kodu ASCII. 

Dec Bin Oct Hex znak 
16     
61     

 0011 0011   3 
   A8  
    A 
    J 
  234   

 

Zad. 2. Proszę nazwać deklarowane zmienne oraz określić wielkość zajmowanej pamięci. 
Deklaracja Nazwa [B] 

float *a[5]   
float (*b)[]   
float *(*c)()   
float (*d[8])[4]   
float (*e)()[]   
float **f   
char * (*(*g[3])())[5];   
long (*fun(double(*)[2]))[3]   
 

Zad. 3. Określ wartości wyrażeń i podaj typ wyników. W których wypadkach mamy do 
czynienia z efektami ubocznymi dotyczącymi zmiennych? 

Wyrażenie Wartość Typ wyniku 
'J'-('A'-'a')   
(7%3<<3)+('B'>'A')   
2 | 31&~7^16   
12>3?5:4.5/3   
k=3,k++,k*=3   
5>4>3   
((k=4)-(k>1))<<1   
6>5?4>3:0.5   
(k=1)?k++:1.5*k   
w=!(k=1)?k++:3.5*k   

Zad. 4. a) Zamień pętlę while na pętle do-while i podaj ile wyniesie a i y po wykonaniu pętli: 

y=1; a=3; 
while(y<4) 
  {a+=y; y+=1; continue; a=y++;} 

b) Zamień pętle for na pętlę do-while i podaj ile wyniesie a i y po wykonaniu pętli: 

for (a=2, y=1; y<5; y+=1) 
  {a+=y; continue; a=y++;} 
 
c) Dodatkowo narysuj schematy blokowe algorytmów lub rozpisz je w postaci listy kroków. 
 

Zad. 5. Jaki będzie wynik działania poniższego programu? 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 



dr inż. Roman Ptak roman.ptak.staff.iiar.pwr.wroc.pl 

main() 
{ int *p, K[][5]={{1,2,3,4},{5,6,7},{8,9},{10}}; 
  p=*K; 
  cout << *p << endl; // .....   
  p=K[1]; 
  cout << *p << endl; // .....   
  p=*K+2; 
  cout << *p << endl; // .....   
  p=*(K+2); 
  cout << *p << endl; // .....   
  p=K[1]+1; 
  cout << *p << endl; // .....   

  cout  << *K << endl; // .....   

  cout  << **K << endl; // .....   

  cout  << **K+3 << endl; // .....   

  cout  << *(*K+3) << endl; // .....   

  cout << K[2][3] << endl; // .....   

} 
 

Zad. 6. Napisz funkcję wyświetlający choinkę według poniższego przykładu. Wysokość 
choinki powinna być zadawana z programu głównego. 
 
    * 
   *** 
  ***** 
 ******** 
    # 
 

Zad. 7. Napisz program operujący na tablicy liczbowej. Opracuj funkcję do losowego 
wypełniania zawartości tablicy oraz funkcje do obliczania średnich: arytmetycznej, mediany 
i mody. Z funkcji głównej wywołaj zdefiniowane funkcje i wyświetl uzyskane wartości 
średnich. W wariancie: a) zadeklaruj tablicę globalną; b) tablica liczb jest jako zmienna 
lokalna funkcji głównej main(); c) zastosuj zmienną dynamiczną do przechowywania liczb.  
 

Zad. 8. W nawiązaniu do zadania poprzedniego opracuj funkcję a) obliczającą średnią 
arytmetyczną liczb z tablicy spełniających warunek mieszczenia się w zakresie min, max. 
Ponadto należy wyzerować elementy tablicy większe od wartości max. 
Prototyp funkcji: float srednia_zakres(int * t, int n, int min, int max) 
 

Zad. 9. Proszę odpowiedzieć na pytania: 

a) czy poniższa pętla się wykona? 

  for (;;) printf("%d, %c\n",i,i); Odp.  ..........................  

b) która komórka tabeli zostanie wydrukowana? 
  i=1; ++i; 
  printf(" %d", tab[i]); Odp.  ..........................  

c) ile razy wykona się pętla (ile wyświetli znaków „x”)? 
  int licznik=1;  
  while (licznik<10) { printf( "x" ); ++licznik; }; Odp.  ........................  

d) podaj przykład instrukcji warunkowej Odp.  ........................  

Zad. 10. Znajdź błędy w instrukcjach (jeśli występują). Jak usunąć błędy? 
Int a=7; int b=5.0; float l2, 22; !7=<!5; 2||(6=0); 0?1?2; 


