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Zakres
• Rola i dobór zmiennych sterujących oraz
pomocniczych pętli
• Budowanie warunków końca pętli
• Algorytmy iteracyjne (zliczanie, sumowanie,
maksimum, minimum, obliczanie szeregów)
• Równoważność pętli
• Programowanie proceduralne - podział zadania
na podprogramy-funkcje, menu sterujące.
• Zakres widoczności i przesłanianie
identyfikatorów

Zad1 (obowiązkowe)
Napisz program wyświetlający na ekranie za pomocą funkcji printf kody ASCCI oraz
odpowiadające im znaki (wg podanego poniżej zrzutu z ekranu). Wykonaj trzy
funkcje działajace w jednym programie lub trzy osobne programy, w których:
1. Zastosuj pętle for oraz funkcję printf().
2. Zastosuj pętlę while oraz funkcję printf().
3. Zastosuj pętlę do while oraz funkcję printf().

Zad2 (obowiązkowe)
3. Napisz program, wykonujący dowolne proste operacje matematyczne (np.
arytmetyczne, rachunek relacyjny, rachunek zdań).
Zastosuj:
3.1 funkcje scanf() do wprowadzania argumentów oraz operatorów
3.2 funkcje printf() do wyświetlania na ekranie menu oraz wyników działań.
3.3. pętle do while do powtarzania działań oraz instrukcje switch do wyboru
działania.
Należy wykonać dwie kolejne wersje programu, w jednej z nich zastosuj pętlę while, a
w drugiej for – oceń przydatność tych pętli

Zad3 (dodatkowe)
Oblicz sumę szeregu typu Pi: 1-1/3+1/5-1/7....Podaj z klawiatury wartośc
zmiennej eps spełniającą warunki: 00.0000001<eps<1. Jest to tzw
dokładność, która oznacza, że suma szeregu po dodaniu kolejnego elementu
różni się od poprzedniej o wartość mniejszą niż eps (każda suma różni się,
ponieważ jest sumą różnej liczby elementów) – i wtedy należy zakończyć
liczenie sumy tego szeregu.

Zad4 (dodatkowe)
Algorytm Euklidesa - wyznacz największy wspólny podzielnik dwóch liczb naturalnych
a i b za pomocą algorytmu Euklidesa. Wykonaj schemat blokowy programu i napisz
program wg podanego algorytmu – czyli koncepcji projektu.
1. Podaj liczbę a
2. Podaj liczbę b
3. Wybierz liczbę większą z liczb a i b
4. Przypisz liczbę niemniejszą do x1 oraz pozostałą liczbę do x2
5. Wyznacz resztę z dzielenia x3:=x1 mod x2
6. Jeśli x3>0, wykonaj x1:=x2, x2:=x3, x3:=x1 mod x2 w przeciwnym wypadku
przejdź do kroku 7. Należy powtarzać tak długo krok 6, aż x3<=0
7. Teraz x2 jest największym wspólnym podzielnikiem – wyświetl go na ekranie.
Wyjaśnienie:
Wyrażenie x3:=x1 mod x2 oznacza, że reszta z dzielenia x1 przez x2 jest
przypisana do x3

