
  
1. Napisz program, działaj ący podobnie jak lab4_1.exe, który w opcjach wywołuj e 

funkcje, które wykonuj ą nast ępuj ące czynno ści na tablicy zdefiniowanej jako 
int liczniki_liter[N], gdzie N jest równe 26: 

   1.1. Wstawia do wszystkich elementów tablicy war to ść 0 – zerowanie elementów 
tablicy jako liczników naci śni ętych klawiszy z małymi literami alfabetu 
angielskiego. 

   1.2. Zlicza naci śni ęte klawisze ze znakami małych liter (a..z)-  czyli dodaje   
1 do elementu tablicy o indeksie równym kodowi ASCI I naci śni ętego 
klawisza ('a'..'z'). Indeksy tablicy nale Ŝy obliczy ć jako z-97 (97 jest 
kodem ASCII znaku 'a', natomiast z jest wprowadzony m znakiem). Tak 
obliczone warto ści indeksów nale Ŝy sprawdzi ć, czy z-97>=0 && z-97<=25, 
poniewa Ŝ wyznaczaj ą one graniczne warto ści indeksów dla tablicy, która 
zawiera 26 elementów. 

   1.3. Wy świetla na ekranie informacje o liczbie wprowadzonyc h małych liter w 
formie tabelki (ka Ŝdy element tablicy liczniki_liter o warto ści wi ększej 
od zera przechowuje liczb ę naci śnietego klawisza o kodzie ASCII:  

        indeks elementu +’a’ . Np. 1+’a’ jest kodem litery ‘b’). 
   
lub 
  
 2. Napisz program, działaj ący podobnie jak lab4_1.exe, który w opcjach wywołuj e 

funkcje, które wykonuj ą nast ępuj ące czynno ści na tablicy zdefiniowanej jako 
int liczniki_liter [N], gdzie N jest równe 26: 

   2.1. Wstawia do wszystkich elementów tablicy war to ść 0 – zerowanie elementów 
tablicy jako liczników naci śni ętych klawiszy z małymi literami alfabetu 
angielskiego.    

   2.2. Zlicza naci śni ęte klawisze ze znakami małych liter (a..z)-  czyli dodaje 
1 do elementu tablicy o indeksie równym kodowi ASCI I naci śni ętego 
klawisza ('a'..'z'). Indeksy tablicy nale Ŝy obliczy ć jako z-97 (97 jest 
kodem ASCII znaku 'a', natomiast z jest wprowadzony m znakiem). Tak 
obliczone warto ści indeksów nale Ŝy sprawdzi ć, czy z-97>=0 && z-97<=25, 
poniewa Ŝ wyznaczaj ą one graniczne warto ści indeksów dla tablicy, która 
zawiera 26 elementów. 

 
         Wprowadzony znak jest zapisany do kolejneg o elementu tablicy       

zdefiniowanej jako char lan[M]. Nale Ŝy sprawdzi ć, czy liczba znaków 
równa ile nie przekracza warto ści  M. 

   2.3. Wy świetla na ekranie informacje o liczbie wprowadzonyc h małych liter w 
formie tabelki oraz wprowadzony ci ąg znaków. 

 
Uwaga: 
Funkcje powinny przekazywa ć tablice znaków przez list ę parametrów. 
W zadaniu 1 do przekazania jest jedna tablica liczniki_liter.  
W zadaniu 2 do przekazania s ą dwie tablice: lan i liczniki_liter. 


