
Zadania przed sprawdzianem laboratoryjnym ze Wstępu do informatyki

grudzień 2013
Proponują: P.Kowalczyk, P.Krzyżanowski, M.Małogrosz, L.A.Nguyen, P.Siedlecki, S.Stawicki

Pisząc programy, pamiętajcie Państwo, by zamieszczać komentarze, dokumentujące je oraz objaśnia-
jące i uzasadniające poprawność ich działania. Nie zapomnijcie też o przetestowaniu programów!

Poniższe zadania są różnej skali trudności, od za łatwych, przez proste i średnie, aż po bardzo trudne
(jak na sprawdzian przy klawiaturze). Na sprawdzianie nie należy spodziewać się zadania istotnie
trudniejszego od tu zaprezentowanych. Jeśli nie powiedziano inaczej, w rozwiązaniach należy przyjąć,
że dane wejściowe są poprawne.

Prosimy nigdy nie zaczynać rozwiązywania zadania od wpisania kodu źródłowego programu do edy-
tora: najpierw warto pomyśleć i np. naszkicować na kartce papieru schemat algorytmu.

Życzymy miłej zabawy przy kartce papieru i klawiaturze!

Przyjmijmy, że wszystkie pliki, o których mowa poniżej, są plikami tekstowymi oraz

• w.txt zawiera liczby rzeczywiste oddzielone od siebie spacjami

• z.txt zawiera pewien tekst po angielsku (czyli zapisany znakami ASCII)

W zadaniach mogą pojawić się dodatkowe ograniczenia zawartości tych plików.

1. Napisz program, który sprawdzi, czy liczby w pliku w.txt są posortowane. Uwaga: Za łatwe
na sprawdzian, ale od czegoś trzeba zacząć. . .

2. Załóżmy, że liczby zapisane w pliku w.txt są ułożone w kolejności od najmniejszej do najwięk-
szej. Napisz program, który sprawdzi, czy w pliku w.txt znajduje się liczba 2013.12

3. Napisz program, który do pliku pierwsze.txt wypisze wszystkie znajdujące się w pliku w.txt
liczby całkowite, które jednocześnie są liczbami pierwszymi.

4. Przepisz zawartość z.txt na zm.txt, pomijając wszystkie wystąpienia sekwencji znaków moni-
tor. Uwaga: Dlaczego zadanie usunięcia wszystkich wyrazów „monitor” jest trudniejsze?

5. Napisz program, który w pliku z.txt każdą liczbę zastąpi sekwencją znaków ****.

6. Napisz program, który z tekstu z.txt usunie nadmiarowe spacje, a wynik wypisze na ekran.

7. W pliku w.txt jest nie więcej niż 2013 liczb całkowitych. Napisz program, który do pliku
tekstowego ws.txt zapisze te liczby — posortowane w kolejności od największej do najmniejszej
— tak, by każda liczba znajdowała się w osobnym wierszu.

8. Niech N = 32 i niech liczby zawarte w pliku w.txt określają relację na zbiorze {1, 2, 3, . . . , N}2

przez N następujących po sobie par liczb naturalnych odpowiedniej wielkości. Napisz program,
który sprawdzi, czy wczytana relacja jest funkcją {1, 2, 3, . . . , N}→ {1, 2, 3, . . . , N}. Jeśli rela-
cja ta jest funkcją, to program ma dodatkowo określić, czy funkcja ta jest iniekcją.

9. Wczytaj z klawiatury liczbę naturalną dodatnią N . Znajdź jej przedstawienie (tzw. kodowanie



Fibonacciego) w postaci

N =
m�

k=2

fk · Fk,

gdzie fm = 1, fk ∈ {0, 1} zaś Fk to wyrazy ciągu Fibonacciego (dla przypomnienia: F0 = 0,
F1 = 1 oraz Fk = Fk−1 + Fk−2 dla k > 1). Wypisz liczby fm, fm−1, . . . , f2 na ekran, z kopią do
pliku w.txt.

10. Na odcinku [0, 1] w punkcie xi = i/101 gdzie i = 1, 2, . . . , 100 siedzi mrówka mi. W chwili
t = 0 mrówka mi zaczyna iść z szybkością v ze zwrotem zi. Jeżeli dwie mrówki się spotkają,
to zmienia się zwrot ich marszu na przeciwny. Jeżeli mrówka dojdzie do końca odcinka, to z
niego spada. Napisz program, który wczyta z pliku ciąg z1 z2 . . . z100 liczb ze zbioru {−1, 1}
wyznaczających początkowe zwroty marszu mrówek (−1 = lewo, 1 = prawo) oraz szybkość v i
zwróci na ekran czas, po jakim ostatnia mrówka spadnie z odcinka.

11. W pliku w.txt znajdują się cztery wiersze, zawierające kolejno:

• liczbę naturalną dodatnią n,

• liczbę naturalną dodatnią k,

• ciąg liczb a0, a1, . . . , ak−1 oddzielonych spacjami,

• ciąg b0, b1, . . . , bk−1 oddzielonych spacjami.

Program ma wypisać na ekran liczbę xn, gdzie ciąg (xm)
∞

m=0
spełnia równanie rekurencyjne

x0 = a0, . . . , xk−1 = ak−1,

xm = bk−1xm−1 + bk−2xm−2 + . . .+ b0xm−k, dla m � k.

12. W pierwszej linii pliku tekstowego tin.txt podane są dwie liczby m,n � 72, oddzielone spacją
i oznaczające wymiary pewnej prostokątnej tablicy znaków. W każdym z następnych m wierszy
znajduje się n znaków. Kolejny wiersz jest ostatni w pliku i znajduje się w nim sekwencja kilku
liczb oddzielonych spacjami. Oznaczają one ciąg operacji, które chcemy wykonać na wczytanej
tablicy znaków, o następującym znaczeniu:

• 3 — symetria osiowa względem osi pionowej przechodzącej przez środek obrazka

• 4 — jw. względem osi poziomej

• 5 — symetria środkowa

Na wczytanej tablicy należy wykonać zadane operacje, a wynik — końcową postać tablicy
znaków — zapisać do pliku wyjściowego tout.txt Uwaga: To zadanie można oczywiście roz-
budować (dla własnej satysfakcji) o implementację innych operacji, np. obrotów o wielokrotność
kąta prostego lub wypełnianie wzorkiem, itp....

13. Uwaga: więcej zadań — na sprawdzianie!


