
Przykłady programów przetwarzaj ących pliki w formacie tekstowym i binarnym 
znajduj ą si ę w katalogach PlikiBinarne i  PlikiTekstowe. Program lab7.exe 
prezentuje przykładowe działanie opcji programów, z  których jeden nale Ŝy 
napisa ć. 
  
1.  Napisz program, który przetwarza tablic ę N struktur typu OSOBA (OSOBA 
tab[N]), zawieraj ących składowe nazwisko typu char nazwisko[dl] i srednia typu 
float. Nale Ŝy napisa ć program, który w opcjach wywołuje nast ępuj ące funkcje:    
   1.1. wprowadzaj ącą dane do tablicy - po jednej danej, podaj ąc miejsce do 

wstawienia o warto ści miejsce>=0 && miejsce<=ile ( ile-liczba elementów 
wstawionych do tablicy, miejsce – indeks w tablicy). Liczba elementów 
ile musi spełnia ć warunek: ile<N, czyli tablica nie mo Ŝe by ć pełna.  
1.1.1. Nale Ŝy rozsun ąć elementy w tablicy, je śli element o indeksie 

miejsce ju Ŝ istnieje ( lab7.exe, opcja a) – wy Ŝej oceniane  
        1.1.2. lub przestawi ć ten element na koniec wstawionych danych 

(tab[ile]=tab[miejsce] i tab[miejsce]=nowa_dana] or az ile++) -  
ni Ŝej oceniane. 

   1.2. wy świetlaj ącą zawarto ść tablicy ( lab7.exe, opcja g) 
   1.3. wyszukuj ącą osob ę w tablicy wg podanych warto ści ( lab7.exe, opcja b) 
   1.4. usuwaj ącą wybran ą osob ę podaj ąc indeks miejsce tego elementu z tablicy. 

Tablica nie mo Ŝe by ć pusta i indeks miejsce musi spełnia ć warunki: 
miejsce>=0 && miejsce<=ile-1 – wy Ŝej oceniane  

        1.4.1. Nale Ŝy  zsun ąć elementy ( lab7.exe, opcja c) – wy Ŝej oceniane 
        1.4.2.lub wpisa ć ostatni elementu na miejsce usuwanego 

(tab[miejsce]=tab[ile-1] i ile--) -  ni Ŝej oceniane. 
   1.5. zapisuj ącą dane z tablicy do pliku dyskowego w formacie tekst owym za 

pomocą funkcji fprintf ( lab7.exe, opcja l),  
   1.6. odczytuj ącą dane z pliku w postaci tekstowej za pomoc ą funkcji fscanf i 

zapisuj ąca je do tablicy ( lab7.exe, opcja m).  
   1.7. odczytuj ącą dane z pliku w postaci tekstowej za pomoc ą funkcji fscanf i 

drukuj ącą je na ekranie ( lab7.exe, opcja n). 
   1.8. zapisuj ącą dane z tablicy do pliku dyskowego w formacie binar nym za 

pomocą funkcji fwrite ( lab7.exe, opcja i),  
   1.9. odczytuj ącą dane z pliku w w formacie binarnym za pomoc ą funkcji fread i 

zapisuj ącą je do tablicy ( lab7.exe, opcja j).  
   1.10. odczytuj ącą dane z pliku w w formacie binarnym za pomoc ą funkcji fread 

i drukuj ącą je na ekranie ( lab7.exe, opcja k).  
   1.11. wyznaczaj ącą osob ę z najwy Ŝsz ą średni ą ( lab7.exe, opcja e). 
 
lub 
2. Napisz program, który przetwarza tablic ę N struktur typu Osoba (OSOBA 
tab[N]), zawieraj ących składowe nazwisko typu char nazwisko[dl] i srednia typu 
float. Nale Ŝy napisa ć program, który w opcjach wywołuje nast ępuj ące funkcje:    
   2.1. wprowadzaj ącą dane do tablicy - po jednej danej, podaj ąc miejsce do 

wstawienia o warto ści miejsce>=0 && miejsce<=ile ( ile-liczba elementów 
wstawionych do tablicy, miejsce – indeks w tablicy). Liczba elementów 
ile musi spełnia ć warunek: ile<N, czyli tablica nie mo Ŝe by ć pełna. 

 2.1.1. Nale Ŝy rozsun ąć elementy w tablicy, je śli element o indeksie 
miejsce ju Ŝ istnieje ( lab7.exe, opcja a) – wy Ŝej oceniane 

 2.1.2. lub przestawi ć ten element na koniec wstawionych danych 
(tab[ile]=tab[miejsce] i tab[miejsce]=nowa_dana] or az ile++) - 
ni Ŝej oceniane. 

   2.2. wy świetlaj ącą zawarto ść tablicy ( lab7.exe, opcja g) 
   2.3. wyszukuj ącą osob ę w tablicy wg podanych warto ści ( lab7.exe, opcja b) 
   2.4. usuwaj ącą wybran ą osob ę podaj ąc składowe tego elementu z tablicy. 

Tablica nie mo Ŝe by ć pusta.  
2.4.1. Nale Ŝy  zsun ąć elementy ( lab7.exe, opcja d) – wy Ŝej oceniane. 



2.4.2.lub wpisa ć ostatni elementu na miejsce usuwanego 
(tab[miejsce]=tab[ile-1] i ile--). Miejsce jest ind eksem 
znalezionego elementu w tablicy - ni Ŝej oceniane. 

  
   2.5. dopisuj ącą dane z tablicy do pliku dyskowego w formacie tekst owym za 

pomocą funkcji fprintf (podobnie jak w lab7.exe, opcja l),  
   2.6. odczytuj ącą dane z pliku w postaci tekstowej za pomoc ą funkcji fscanf i 

zapisuj ącą je do tablicy (podobnie jak w lab7.exe, opcja m) – wolno 
odczyta ć co najwy Ŝej N elementów.  

   2.7. odczytuj ącą dane z pliku w postaci tekstowej za pomoc ą funkcji fscanf i 
drukuj ącą je na ekranie ( lab7.exe, opcja n). 

   2.8. dopisuj ącą dane z tablicy do pliku dyskowego w formacie binar nym za 
pomocą funkcji fwrite (podobnie jak w lab7.exe, opcja i),  

   2.9. odczytuj ącą dane z pliku w w formacie binarnym za pomoc ą funkcji fread i 
zapisuj ącą je do tablicy (podobnie jak w lab7.exe, opcja j) - – wolno 
odczyta ć co najwy Ŝej N elementów.  

   2.10. odczytuj ącą dane z pliku w w formacie binarnym za pomoc ą funkcji fread 
i drukuj ącą je na ekranie ( lab7.exe, opcja k).  

   2.11. wyznaczaj ącą średni ą ocen ę ( lab7.exe, opcja f). 
 
 

  Uwagi: 
   1. Zastosuj funkcje fwrite do zapisu w pliku zaw arto ści tablicy oraz fread do 

czytania zawarto ści pliku i zapisu do tej tablicy – format binarny 
zawarto ści pliku.  

   2. Zastosuj funkcje fprintf do zapisu w pliku za warto ści tablicy  oraz fscanf 
do czytania zawarto ści pliku i zapisu do tej tablicy – format tekstowy 
zawarto ści pliku.   

   3. Operacje zapisu i odczytu danych nale Ŝy zabezpieczy ć przed bł ędami we/wy 
oraz brakiem miejsca w tablicy. 

   4. Program lab7.exe oraz programy (pliki z rozsz erzeniem exe) umieszczone w 
podkatalogach PlikiBinarne i PlikiTekstowe do uruch omienia wymagaj ą 
bibliotek cc32360mt.dll oraz cc3260.dll, które s ą dostarczane wraz ze 
środowiskiem Borland BuilderC++ 6.0. Je śli nie jest ono zainstalowane, 
nale Ŝy uruchomia ć programy umiejscawiaj ąc te biblioteki w katalogu 
bie Ŝącym, w którym znajduj ą si ę te programy. Biblioteki znajduj ą si ę w 
katalogach inflab1-inflab3. 


