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Zadania

a) (Z zeszłych zajęć) Program obliczający liczbę cyfr podanej liczby naturalnej (0, 1, 2, ...).
(Uwaga! W pascalu dzielenie całkowitoliczbowe wykonujemy za pomocą operacji div, czyli
podzielenie x przez 10 wygląda następująco:

x:= x div 10;

b) Napisz program obliczający sumę cyfr wczytanej na wejściu liczby.
c) Napisz (korzystając z funkcji Case) program obliczający liczbę poszczególnych cyfr wczytanej
na wejściu liczby.

d) Napisz program wczytujący dziesięć liczb i wypisujący je w odwrotnej kolejności.
e) Napisz program wczytujący dziesięć liczb i wypisujący największą z nich.
f) Napisz program wczytujący n liczb (n podaje użytkownik) i wypisujący ich średnią (rzeczy-
wistą).

g) Napisz program czytania rozmiaru n (skończona liczba naturalna) i rysowania macierzy o
rozmiarach n x n typu lewa-dolna. Macierz lewa-dolna zawiera na głównej przekątnej i pod
tą przekątną znaki X, natomiast powyżej głównej przekątnej są znaki spacji. Oto przykład
macierzy lewa-dolna dla n=4:

X
XX
XXX
XXXX

h) Napisz program sprawdzania, czy podana liczba naturalna jest liczbą pierwszą. Wskazówka:
wykorzystaj metodę sita Eratostenesa*1.

Zadanie domowe (5pkt)

Napisz program wypisujący w jednej linii Twoje imię i nazwisko oraz numer indeksu.
Następnie wyliczy wszystkie dzielniki całkowite Twojego numeru indeksu oraz zapisze je do
tablicy.
Następnie poprosi użytkownika o liczbę dzielników m, które chciałby on wypisać.
Następnie w pętli m razy zapyta użytkownika o numer dzielnika n i dla każdej podanej liczby
wypisze n-ty dzielnik numeru indeksu lub napis ’Mój indeks nie ma tylu dzielników!’ jeżeli
n przekroczy dostępną liczbą dzielników (zakładamy, że użytkownik nie może wpisać liczby
mniejszej niż 1).

1 Zadanie zrobimy jeżeli starczy czasu na zajęciach, wtedy też ewentualnie wytłumaczymy sobie metodę sita
Eratostenesa
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Algorytmy i programowanie DAPR LM0
Przykład działania:

->Marcin Witkowski 12

->Podaj liczbę dzielników

3

->Podaj numer dzielnika

1

->1

5

->6

7

->Mój indeks nie ma tylu dzielników!

Gdzie przez -> oznaczone są linie wypisywane przez program (reszta linii wprowadza użyt-
kownik).
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