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Pętle

Korzystając w programie z pętli możemy wpływać na ich wykonanie za pomocą specjalnych
operacji
break; i continue;

break powoduje przerwanie wykonywania pętli, np:

for i:=1 to 10 do

Begin

write(i,’ ’);

if(i>=5) break;

End;

będzie skutkowało wypisaniem na ekran wartości

1 2 3 4 5

continue wymusza przejście do następnego wykonania pętli, np:

for i:=1 to 10 do

Begin

if(i mod 2 = 0)

continue;

else

write(i,’ ’);

End;

będzie skutkowało wypisaniem na ekran wartości

1 3 5 7 9

Wypisywanie

Standardowe wypisanie wartości zmiennej typu rzeczywistego jest mało przejrzyste, np. po-
lecenie:

Writeln(-3.4);

bedzie skutkowało wyswietleniem

-3.40000000000000E+0000,

co oznacza −3.4·100. Aby wypisać liczbę w bardziej przystępny sposób stosujemy dodatkowe
parametry w operacji writeln:

Writeln(wartość :liczba miejsc :miejsc po przecinku );
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Np:

Writeln(-3.4:10); //wyświetli ’-3.4E+0000’ - 10 znaków
Writeln(-3.4:5:2); //wyświetli ’-3.40’ - 5 znaków, w tym 2 po przecinku
Writeln(-3.4:8:2); //wyświetli ’ -3.40’ - 8 znaków (dopełnione spacjami z przodu)

Zadania

a) (z zeszłych zajęć) Korzystając z pętli For napisz program wczytujący n liczb (użytkownik
najpierw podaje n, a następnie n liczb rzeczywistych) i wypisujący ich średnią (rzeczywistą)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

b) Korzystając z instrukcji Case napisz program wczytujący 10 liczb i wypisujący na ekran ile
z nich było parzystych a ile nieparzystych.

c) Korzystając z pętli While napisz program, który wypisuje na ekran sumę liczb podawanych
przez użytkownika aż do momentu gdy poda on 0.

d) Korzystając z pętli While i operacji break napisz program, który wypisuje na ekran sumę
liczb podawanych przez użytkownika aż do momentu gdy poda on 0 lub suma przekroczy
100.

e) Korzystając z pętli Repeat napisz program, który dla zadanej liczby n policzy sumę
∑n
i=1
1
n .

f) (z zeszłych zajęć) Napisz program czytania rozmiaru n (skończona liczba naturalna) i ryso-
wania 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

g) Korzystając z pętli While napisz program, który wczyta dwie 5-elementowe posortowane
rosnąco tablice i połączy je w jedną 10-elementową tablicę posortowaną rosnąco.

Literatura

• (Typy danych) http://main.edu.pl/user.phtml?op=lesson&n=5&page=pascal
• (Tablice i for) http://main.edu.pl/user.phtml?op=lesson&n=9&page=pascal
• (Case) http://main.edu.pl/ser.phtml?op=lesson&n=7&page=pascal

Zadanie domowe (5pkt) - do 14.III.2011 r.

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.
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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).

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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