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Łańcuchy znaków

Oprócz liczb możemy w językach programowania działać także na znakach, czy też słowach.
Służy do tego typ string. Przykładowy program wczytujący słowo i wypisujący jego litery po
jednej w każdej z linii wygląda następująco:

program Slowa;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses

SysUtils;

var

s: string;

i : Integer;

begin

readln(s);

for i:=1 to length(s) do

writeln(s[i],’ ’);

readln;

end.

Zadania

a) Napisz program, który wczytuje słowo i sprawdza czy jest ono palindromem (słowem, które
wygląda tak samo czytane od początku jak i od końca):

b) Napisz program czytania rozmiaru n (skończona liczba naturalna) i rysowania kwadratu o
rozmiarach n x n. Np dla n=4 wyglądałoby to następująco:
XXXX
X X
X X
XXXX

c) Napisz program obliczający, dla zadanych liczb n i k, wartość symbolu
(n
k

)
przy użyciu

tablicy jednowymiarowej.
d) Napisz program, który za pomocą rekurencji odwraca zawartość tablicy jednowymiarowej.
e) Napisz program wyliczający rekurencyjnie sumę pierwszych n elementów ciągu arytmetycz-

nego (tak jak w linku http://www.math.grin.edu/~stone/scheme-web/sum-of-progression.
html)
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f) Napisz program scalania ciągów, który polega na łączeniu dwóch posortowanych ciągów liczb

w jeden posortowany ciąg.

Przekazywanie tablicy dwuwymiarowej

Aby przekazać do procedury czy funkcji tablice dwuwymiarową należy po poleceniu uses a
przed var wpisać polecenie type i po nim zdefiniować pewien typ tablicowy, analogicznie jak
to ma miejsce poniżej i dalej posługiwać się właśnie tym zdefiniowanym typem. Zdefiniowanie
sposobu indeksowania tablicy przy definicji typu narzuca funkcjom i procedurom jej numeracje
(to znaczy, że przy takiej definicji w procedurze, czy.

uses

SysUtils;

type

macierz = Array[1..10,1..10] of Integer;

var

m:macierz;

procedure p(m1:macierz);

begin

m1[1,1]:=0; /* macierz m1 jest dostępna pod indeksami 1..10, 1..10 */

m1[10,10]:=0; /* nie występuje w tym wypadku numerowanie indeksami od zera! */

end;

Zadania Domowe (8pkt) - do 24.00 dnia 3.IV.2011 r.

Napisz program, który pozwoli na wczytanie dwóch macierzy A i B (rozmiaru 3x3) i na-
stępnie udostępni użytkownikowi do wyboru opcje (menu będzie pokazywane wielokrotnie, aż
do wpisania przez użytkownika zera):

0 - wyjdź z programu

1 - dodaj do macierzy A macierz B

2 - dodaj do macierzy B macierz A

3 - zeruj główną przekątną macierzy A

4 - zeruj główna przekątną macierzy B

5 - podaj max wartość macierzy A

6 - podaj max wartość macierzy B

7 - wypisz macierz A

8 - wypisz macierz B

9 - sprawdź czy suma elementów macierzy A i B jest liczbą pierwszą

gdzie, przy dodawaniu dwóch macierzy wywoływana będzie procedura

dodaj(var pierwsza:macierz; druga: macierz);

a przy zerowaniu wywoływana będzie rekurencyjna procedura (można to zrobić bez reku-
rencji ale chcemy tu sztucznie nawet ją wykorzystać).
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zeruj(var pierwsza:macierz;rozmiar:integer);

Do szukania max wykorzystamy funkcję o deklaracji

szukMax(m:macierz):integer;

do wypisania macierzy wykorzystamy procedurę o deklaracji

wypisz(m:macierz);

do sprawdzania pierwszości wykorzystamy funkcje o deklaracji

pierwsza(m1:macierz;m2:macierz):boolean;
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