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Pascal

Budowa Programu:

programNazwa ; {nazwa programu (obowiązkowa i nie może się powtórzyć w programie)}
const
stala = 12; { deklaracja stałej o nazwie stala i wartości 12}

var
zmienna : typZmiennej; { deklaracja zmiennej typu typZmiennej}

begin { początek programu}
... { wnętrze programu}
... { instrukcje}

end. { koniec programu}

Typy zmiennych:

Logiczne

boolean true lub false
Całkowite

shortint -128 ... 127
byte 0 ... 255
integer -32768 ... 32767
word 0 .. 65535
longint -2147483648 ... 2147483647
Int64 −263 ... 263 − 1

Rzeczywiste

real 5.0 · 10−324 ... 1.7 · 10308

single 1.5 · 10−45 ... 3.4 · 1038

double 5.0 · 10−324 ... 1.7 · 10308

extended 3.6 · 10−4952 ... 1.1 · 104932

comp −263 + 1 ... 263 − 1
Znakowe

char znak kodu ASCII (np. litera, plus czy inne symbole)
string ciąg znaków

Tabela 1. Typy danych
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Podstawowe operacje:

Wypisywanie na ekran
* Write - wypisuje na ekran
* Writeln - wypisuje na ekran i przechodzi do nowej linii
Wczytywanie z ekranu
* Read - wczytuje dane z ekranu i zapisuje do zmiennej
* Readln - wczytuje dane z ekranu - zapisuje do zmiennej i przechodzi do nowej linii

Operacje arytmetyczne:

Operator Działanie Przykład
:= przypisanie wartości zm:=0;
= porównanie wartości if (zm=0) then...
+ dodawanie do zmiennej zm := zm + 3;
− odejmowanie od zmiennej zm := zm - 3;
∗ mnożenie przez zmienną lub wartość zm := zm * 3;
/ dzielenie przez zmienną lub wartość zm := zm / 2;
mod reszta z dzielenia zm := zm mod 10;
div wartość całkowita z dzielenia zm := zm div 10;

Tabela 2. Operacje arytmetyczne

analogicznie zamiast konkretnych wartości możemy operować na samych zmiennych:

Operator Działanie Przykład
:= przypisanie wartości zm:=zm2;
= porównanie wartości if (zm=zm2) then...
+ dodawanie do zmiennej zm := zm + zm2;
− odejmowanie od zmiennej zm := zm - zm2;
∗ mnożenie przez zmienną lub wartość zm := zm * zm2;
/ dzielenie przez zmienną lub wartość zm := zm / zm2;
mod reszta z dzielenia zm := zm mod zm2;
div wartość całkowita z dzielenia zm := zm div zm2;

Tabela 3. Operacje arytmetyczne
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Operacje logiczne:

Operator Działanie Przykład
AND logiczny operator ’i’ if (zm>0 and zm2<10) then...
OR logiczny operator ’lub’ if (zm>0 or zm2<10) then...
NOT negacja if (not (zm>0)) then...
XOR różnica symetryczna if (zm>0 xor zm2<10) then...
= równe if (zm=zm2) then...
< mniejsze if (zm<zm2) then...
> większe if (zm>zm2) then...
<= mniejsze równe if (zm<=zm2) then...
>= większe równe if (zm>=zm2) then...
<> różne if (zm<>zm2) then...

Tabela 4. Operacje logiczne

Warunki:

Instrukcja warunkowa IF:

if {warunek logiczny} then
begin
...{instrukcje}

end else
begin
...{instrukcje}

end;

Instrukcja warunkowa CASE:

case zmienna of
wartosc1 : begin... end;
wartosc2 : begin... end;
...
else begin... end;

end;

Pętle:

Pętla FOR:

for zmienna := wartosc to wartosc2 do
begin
...{instrukcje}

end;
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oraz wersja ze zmniejszanym licznikiem:

for zmienna := wartosc downto wartosc2 do
begin
...{instrukcje}

end;

Pętla WHILE...DO:

while ( {warunek logiczny} ) do
begin
...{instrukcje}

end;

Pętla REPEAT...UNTIL:

repeat
...{instrukcje}

until ( {warunek logiczny} );

Tablice:

Definicja tablicy jednowymiarowej:

var nazwaTablicy : array [1..100] of Integer;

Definicja tablicy dwuwymiarowej:

var nazwaTablicy : array [1..100,1..100] of Integer;

Użycie tablicy :

nazwaTablicy[3]:= 10;
for i := 1 to 10 do
begin
Write(Podaj liczbę na i-te miejsce tablicy:);
Readln( nazwaTablicy[i] );

end;
for i := 1 to 10 do
begin
Writeln(Element , i , tablicy wynosi: , nazwaTablicy[i] );

end;
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