
Egzaminy i inne zadania. Semestr I.

Poni»sze zadania s¡ wyborem zada« ze Wst¦pu do Informatyki z egzaminów jakie przeprowa-
dziªem w ci¡gu ostatnich lat. Ponadto doª¡czyªem szereg zada«, które pojawiaªy si¦ na ró»nych
sprawdzianach w tym okresie. Zadania obejmuj¡ materiaª pierwszego semestru.

Marek Zawadowski

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 4 lutego 2020.

Zadanie 1
Napisz funkcj¦, która obliczy warto±¢ funkcji okre±lon¡ na liczbach naturalnych wzorem:

f(n) =

{
n gdy n < 3,
f(n− 1) + f(n− 2) + f(n− 3) w przeciwnym przypadku.

Zadanie 2
Napisz funkcj¦, która dla dwóch liczb caªkowitych 2 ≤ b ≤ 10, d > 0 oraz pliku tekstowego
zawierajacego zapisy liczb caªkowitych dodatnich przy podstawie b (jedna liczba w jednej linii),
obliczy ile z tych liczb dzieli sie przez liczb¦ d. Na przykªad, dla b = 3, d = 2, i pliku

11

2101

21

funkcja powinna zwróci¢ warto±¢ 2.

Zadanie 3
Elementy tablicy a ró»nych liczb caªkowitych stanowi¡ ci¡g prawie uporz¡dkowany, o ile ka»dy
element tej tablicy stoi nie dalej ni» o dwa miejsca od miejsca, w którym by staª gdyby uporz¡d-
kowa¢ t¦ tablic¦.

Napisz funkcj¦, która sprawdzi, czy elementy w tablicy N ró»nych liczb caªkowitych stanowi¡
ci¡g prawie uporz¡dkowany. Na przyklad, elementy tablic

int a1[N]={1,3,0,5,2,6,4,8,10,7,9};

int a2[N]={1,3,0,5,2,6,4,7,8,10,9};

stanowi¡ ci¡gi prawie uporz¡dkowane a elementy tablic

int a3[N]={1,3,5,0,2,6,4,8,10,7,9};

int a4[N]={1,3,0,5,2,6,4,10,7,8,9};

nie stanowi¡ ci¡gów prawie uporz¡dkowanych.
Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n) i/lub u»ywaj¡ce dodatkowych tablic b¦d¡ oce-

niane w skali od 0 do 8 punktów.

Zadanie 4
Sformuªuj problem sortowania. Co to jest kopiec? Jak mo»na reprezentowa¢ kopiec w tablicy?
Opisz algorytm sortowania przez kopcowanie. Jaka jest zªo»ono±¢ tego algorytmu? Jaka jest
zo»ono±¢ algorytmu buduj¡cego kopiec w tablicy?

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 20 lutego 2019.



Zadanie 1
Napisz funkcj¦, która dla liczby caªkowitej n wi¦kszej od 1 zwróci liczb¦ m tak¡, »e m i n s¡
podzielne przez te same liczby pierwsze ale m nie dzieli si¦ przez »aden kwadrat liczby wi¦kszej
od 1.

Zadanie 2
Napisz funkcj¦, która maj¡c na wejsciu dwa pliki f i g: plik f przygotowany do czytania tak
formatowany, »e w ka»dej linii jest jedna liczba caªkowita nieujemna zapisana w systemie dzie-
wi¡tkowym oraz plik g przygotowany do pisania, przepisze wszystkie liczby z f do g (zachowuj¡c
ukªad jedna liczba w jednej linii) reprezentuj¡c je w ukªadzie trójkowym.

Przykªad: Je±li plik f wygl¡da tak:

845

762

67

to plik g powinien wyglada¢ tak:

221112

212002

2021

Zadanie 3
Dana jest tablica liczb n caªkowitych w której dwie liczby wyst¦puja ponad n/3 razy. Napisz
funkcj¦, która zwróci wi¦ksz¡ z tych liczb.

Dla tablicy A = [2, 3, 4, 5, 4, 5, 2, 5, 5, 5, 8, 4, 4, 5, 4, 4, 2] funkcja powinna zwróci¢ liczb¦ 5.
Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n) b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 8 punktów.

Zadanie 4
Sformuluj problem sortowania. Co to jest kopiec? Jak mo»na reprezentowa¢ kopiec w tablicy?
Opisz algorytm sortowania przez kopcowanie. Jaka jest zªo»ono±¢ tego algorytmu?

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 28 stycznia 2019.

Zadanie 1
Napisz funkcj¦, która dla liczby caªkowitej n wi¦kszej od 1 zwróci najwi¦ksz¡ liczb¦ k tak¡, »e
dla pewnej liczby pierwszej p, pk dzieli n.

Zadanie 2
Napisz funkcj¦, która dla pliku tekstowego i liczby k > 0 zwróci liczb¦ linii zaczynaj¡cych sie od
du»ej litery i dªu»szej ni» k znaków.

Zadanie 3
Napisz funkcj¦, która warto±ci n-elementowej tablicy liczb caªkowitych A uporzadkowanej niema-
lej¡co przepisze do tablicy B tak, aby tablica B byªa posortowana po warto±ciach bezwzgl¦dnych.
Elementy tablicy A o tych samych warto±ciach bezwzgl¦dnych mog¡ wyst¦powa¢ w tablicy B w
dowolnej kolejno±ci

Dla tablicyA = [−7,−4,−3, 0, 2, 5, 8] funkcja powinna zwróci¢ tablic¦B = [0, 2,−3,−4, 5,−7, 8].
Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n) b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 8 punktów.

Zadanie 4
Sformuªuj problem zgodnego wyboru zaj¦¢. Opisz sªowami alorytm rozwi¡zuj¡cy ten problem.
Jaka jest zªo»ono±¢ tego algorytmu? Które przedziaªy wybierze algorytm rozwiazuj¡cy pro-
blem zgodnego wyboru zaj¦¢ spo±ród nast¦puj¡cych: [0.5,1), [0.9,1.1), [4,1.5), [1.8.3), [0.2,1.4),
[1.1,1.8), [2.2,2.8), [3.1,4.4), [2,2.3), [4.3,4.5), [4.8,8.8), [5.7,6.1)?



Kolokwium ze Wst¦pu do Informatyki. 10 grudnia 2018.

Zadanie 1
Napisz funkcj¦, która dla dwóch liczb caªkowitych dodatnich m i n zwróci 1, gdy maj¡ te same
dzielniki pierwsze i 0 w przeciwnym przypadku.
Dla par liczb 2, 64 oraz 63, 147 funkcja powinna zwróci¢ 1 a dla par 10, 12 oraz 18, 27 funkcja
powinna zwróci¢ 0.

Zadanie 2
Napisz funkcj¦, która dla tablicy zawieraj¡cej liczby caªkowite przestawi tak elementy tej tablicy
by element najmniejszy w tablicy staª na pocz¡tku, a element najwi¦kszy na ko«cu.
Dla tablicyA = [12,−7, 18, 2,−2,−11, 7] funkcja powinna zwróci¢ tablic¦A = [−11,−7, 7, 2,−2, 12, 18].
Rozwi¡zania u»ywaj¡ce dodatkowej tablicy lub o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n) b¦d¡ oceniane w
skali od 0 do 5 punktów.

Zadanie 3
Sformuªuj problem sortowania ci¡gu liczb. Opisz algorytm sortowania przez scalanie. Jaka jest
zªo»ono±¢ tego algorytmu? Czy algorytm sortuj¡cy przy pomocy porówna« mo»e mie¢ lepsz¡
pesymistyczn¡ czasow¡ zªo»ono±¢ obliczeniow¡?

Opisz jak dziaªa algorytm scalania na tablicach A = [10, 12, 17, 20, 35] i B = [3, 4, 11, 15, 19] .

Egzamin Poprawkowy ze Wst¦pu do Informatyki. 23 lutego 2018.

Zadanie 1

Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która dla tablicy n liczb caªkowitych zwróci sume trzech
najwi¦kszych liczb tej tablicy.

Zadanie 2
Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która dla danego pliku tekstowego i ªa«cucha (stringu) s zwróci
liczbe wyst¡pie« sªowa s w pliku. Dla s = ‘ala′ i pliku

ala ala121 cos al a ala

alala ala ala.

funkcja powinna zwróci¢ liczb¦ 3.

Zadanie 3
Dana jest tablica n liczb calkowitych, taka, »e liczby parzyste w tej tablicy sa uporz¡dkowane
rozsn¡co, a liczby nieparzyste w tej tablicy sa uporzadkowane malej¡co, to znaczy: dla 1 ≤ i <
j ≤ n je±li A[i] mod 2 =0 =A[j] mod 2 to A[i]<A[j], oraz je±li A[i] mod 2 =1 =A[j] mod 2 to
A[i]>A[j]. Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n) b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 8 punktów,
ale funkcja mo»e uzywa¢ dodatkowej tablicy n liczb caªkowitych.

Zadanie 4
Sformuluj problem zgodnego wyboru zaj¦c. Opisz sªowami alorytm rozwi¡zujacy ten problem.
Opisz dziaªenie tego algorytmu dla przedziaªow: [1.2,1.6), [3.5,5), [1,3.3), [0.2,1.1), [1.1,1.6),
[1,7.9), [3.5,4.4), [2,1.3), [4.3,4.6), [4.8,8.8), [5.7,6.1), [10,11). Jaka jest zªo»ono±¢ tego algorytmu?



Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 2 lutego 2018.

Zadanie 1
Liczby caªkowite n > 0, m > 0 s¡ 7-podobne je±li najwi¦ksza cyfra wyst¦puj¡ca w obu w zapisie
7-kowym jest taka sama. Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która dla dwóch liczb caªkowitych
dodatnich n i m zwróci true, je±li n i m s¡ podobne oraz false w przeciwnym razie.

Zadanie 2
Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która dla danego pliku tekstowego i liczby naturalnej zwróci
liczb¦ sªów skªadaj¡cych si¦ wyª¡cznie z liter. Dla pliku

ala 121 a234 23

12e12 34 35.

funkcja powinna zwróci¢ liczb¦ 3.

Zadanie 3
Dana jest tablica n liczb caªkowitych dodatnich. Napisz funkcj¦, która zwróci dªugo±¢ naj-
dlu»szego podciagu scisle rosnacego w tej tablicy. Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n2)
b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 8 punktów, ale funkcja mo»e uzywa¢ dodatkowej tablicy n liczb
caªkowitych.

Zadanie 4
Sformuªuj problem scalania. Sformuªuj problem sortowania. Opisz algorytm sortowania przez
scalanie. Jak¡ zªo»ono±¢ ma ten algorytm? Czy sortuj¡c za pomoc¡ porówna« mo»na skonstru-
owa¢ algorytm o lepszej pesymistycznej zªo»ono±ci?

Kolokwium ze Wst¦pu do Informatyki. 11 grudnia 2017.

Zadanie 1
Napisz funkcj¦, która dla dwóch liczb caªkowitych dodatnich m i n zwróci true, gdy maj¡ one
nieparzyst¡ liczb¦ wspólnych dzielników pierwszych oraz zwróci false, w przeciwnym przypadku.
Dla par liczb 35, 49 oraz 48, 60 funkcja powinna zwróci¢ true a dla par 13, 14 oraz 18, 27 false.

Zadanie 2
Napisz procedur¦, która dla danej tablicy typu tab=array[1..n] of integer zawieraj¡cej
wyª¡cznie liczby 0, 1, 2 tak pozamienia jej miejscami by zera staªy przed dwójkami i nie zmieni
miejsc jedynek.
Dla tablicyA = [2, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 0] procedura powinna zwróci¢ tabliceA = [0, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 2].
Rozwi¡zania u»ywaj¡ce dodatkowej tablicy lub o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n) b¦d¡ oceniane w
skali od 0 do 5 punktów.

Zadanie 3
Sformuªuj problem sortowania ci¡gu liczb. Zde�niuj pojecie kopca? Opisz algorytm sortowa-
nia przez kopcowanie. Jaka jest zªo»ono±¢ algorytmu sortowania przez kopcowanie? Opisz ja-
kie zamiany elementów w tablicy A = [10, 18, 17, 15, 14, 12, 11, 9, 8, 6, 5, 4] wykona procedura
kopcuj(1,12) na tablicy.

Egzamin Poprawkowy ze Wst¦pu do Informatyki. 24 lutego 2017.



Zadanie 1
Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która zwróci liczb¦ lokalnych ekstremów w tablicy n liczb caªko-
witych. Je±li 1 < k < n, to tablica A ma ekstremum lokalne w k, gdy (A[k]−A[k− 1]) ∗ (A[k]−
A[k + 1]) > 0.

Np. Dla tablicy liczb 1, 2, 3, 2,−1, 3, 4, 2 funkcja powinna zwróci¢ warto±¢ 3.

Zadanie 2
Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która dla danego pliku tekstowego zwróci numer linii zawieraj¡cej
najdªu»sze sªowo w pliku.

Przez sªowo rozumiemy dowolny ci¡g znaków zaczynaj¡cy si¦ po spacji lub pocz¡tku linii i
ko«cz¡cy si¦ spacj¡, ko«cem linii lub ko«cem pliku.

Zadanie 3
Napisz funkcje, która dla danej tablicy n liczb zawierajacej jedynie wartosci ze zbioru {0, 1, 2}
zwróci liczb¦ 3-elementowych podciagów ±ci±le rosn¡cych w tej tablicy. Na przykªad dla tablicy
0, 0, 1, 1, 2, 2 funkcja powinna zwróci¢ warto±¢ 8, a dla tablicy 0, 1, 2, 0, 1, 2 funkcja powinna
zwróci¢ warto±¢ 4. W przypadku braku takich podciagów funkcja powinna zwroci¢ 0.

Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n) b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 8 punktów.

Zadanie 4
Sformuªuj zadanie sortowania tablicy N liczb rzeczywistych. Sformuªuj zadanie scalania dwóch
tablic. Opisz algorytm sortowania przez scalanie. Jaka jest zªo»ono±¢ tego algorytmu?

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 30 stycznia 2017.

Zadanie 1
Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która dla dwóch liczb caªkowitych dodatnich n i m zwróci
najmniejsz¡ liczb¦ pierwsz¡ p tak¡, »e p2 dzieli n i m, oraz zwroci 0, gdy nie ma liczby pierwszej,
której kwadrat dzieli n i m.

Zadanie 2
Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która dla danego pliku tekstowego i liczby naturalnej k > 1
zwróci true, je±li w tym pliku jest wi¦cej sªów o dªugo±ci wi¦kszej ni» k ni» sªów od dªugo±ci
co najwy»ej k i false w przeciwnym przypadku. Przez sªowo rozumiemy dowolny ci¡g znaków
zaczynaj¡cy si¦ po spacji lub pocz¡tku linii i ko«cz¡cy si¦ spacj¡, ko«cem linii lub ko«cem pliku.

Zadanie 3
Dana jest posortowana tablica n liczb caªkowitych dodatnich oraz liczba caªkowita x. Napisz
procedur¦, która znajdzie i zwróci poprzez parametry dwie liczby z tej tablicy takie, »e x równa
si¦ ich sumie lub dwa zera je±li takich liczb nie ma.

Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n) b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 8 punktów.

Zadanie 4
Sformuªuj problem wyszukiwania najdªu»szego wspólnego podci¡gu. Opisz algorytm rozwi¡zu-
j¡cy ten problem wykorzystuj¡cy technik¦ programowania dynamicznego. Jaka jest zªo»ono±¢
tego algorytmu?

Egzamin Poprawkowy ze Wst¦pu do Informatyki. 18 lutego 2016.

Zadanie 1
Zmienna typu tab=array[1..8] of integer zawiera reprezentacj¦ 7-kow¡ liczby caªkowitej
(czyli liczby 0-6). Napisa¢ funkcj¦, która zwróci warto±¢ tej liczby. Dla tablicyA = [0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1]
funkcja powinna zwróci¢ warto±¢ 64.



Zadanie 2
Dany jest plik tekstowy dane.txt. Napisac procedur¦, ktora wyprodukuje plik tekstowy wy-
niki.txt zawieraj¡cy wszystkie sªowa na litere `a' i tylko te z zachowaniem odpowiednich linii.

Przyklad. Dla pliku
`ala ola as
ela cos
alek'

procedura powinna zwroci¢ plik
`ala as

alek'

Zadanie 3
Napisa¢ funkcj¦, która w tablicy n liczb caªkowitych policzy, ile razy wyst¦puje druga co do
wielkosci liczba tej tablicy. Dla tablicy A = [7, 1, 3, 5, 3, 1, 1, 7] powinna zwróci¢ warto±¢ 3.

Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n) b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 8 punktów.

Zadanie 4
Sformuªuj problem znajdowania najdªu»szego wspólnego podci¡gu. Opisz slowami algorytm znaj-
dowania najdªu»szego wspólnego podci¡gu. Opsz jak ten algorytm zbuduje najdlu»szy wspólny
podci¡g dla ci¡gow ABCADA i ADACA. Jaka jest zªo»ono±¢ tego algorytmu?

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 28 stycznia 2016.

Zadanie 1
Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która dla liczby caªkowitej dodatniej n zwróci true, je±li wi¦cej
zer wyst¦puje w zapisie n przy podstawie 2 ni» przy podstawie 3 i false w przeciwnym przypadku.

Zadanie 2
Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która dla danego pliku tekstowego zwraca liczb¦ linii tego pliku
w którym wyst¦puje sªowo `abc'.

Zadanie 3
Dana jest tablica A:array[1..n] of integer oraz liczba k, taka ze 1 <= k < n. Napisa¢
procedur¦, która tak poprzestawia elementy tej tablicy, »eby speªniony byª warunek: dla ka»dego
i, je±li 1 ≤ i < k to A[i] ≤ A[k] oraz je±li k + 1 ≤ i ≤ n to A[k] ≤ A[i].

Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n ∗ k) b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 8 punktów.

Zadanie 4
Sformuªuj problem sortowania. Sformuªuj problem scalania. Opisz algorytm sortowania przez
scalanie. Jak¡ zªo»ono±¢ ma ten algorytm? Czy sortuj¡c za pomoc¡ porówna« mo»na skonstru-
owa¢ algorytm o lepszej pesymistycznej zªo»ono±ci obliczeniowej?

Egzamin Poprawkowy ze Wst¦pu do Informatyki. 18 lutego 2015.

Zadanie 1
Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która dla danej tablicy n liczb caªkowitych z przedziaªu od 1 do
n obliczy ile ró»nych liczb znajduje si¦ w tej tablicy.



Zadanie 2
Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która dla danego pliku tekstowego zwraca liczb¦ sªów skªadaj¡-
cych si¦ wyª¡cznie z maªych liter. Sªowo jest to dowolny ci¡g znaków, który nie zawiera znaku
spacji, ko«ca linii i ko«ca pliku i ko«czy si¦ spacj¡, ko«cem linii lub ko«cem pliku. Dla pliku

ala ola ela ?444? Jan
cos kask +adam+

funkcja powinna zwróci¢ warto±¢ 5.

Zadanie 3
Dana jest tablica A zawier¡jaca n liczb caªkowitych. Znale¹¢ taki fragment A[i],..,A[j], »e jego
suma jest najwi¦ksza. Zakªadamy, »e fragment pusty (dªugo±ci 0) ma sum¦ 0.

Rozwi¡zania u»ywaj¡ce dodatkowej tablicy lub o zªo»ono±ci wi¦kszej niz O(n) b¦d¡ oceniane
w skali od 0 do 8 punktów.

Zadanie 4
Sformuªuj problem zgodnego wyboru zaj¦¢. Opisz sªowami alorytm rozwiazuj¡cy ten problem.
Jaka jest zªo»ono±¢ tego algorytmu? Jakie przedziaªy wybierze algorytm rozwi¡zuj¡cy problem
zgodnego wyboru zaj¦¢ spo±ród nast¦puj¡cych:

[1,1.5), [4.5,5), [2,3.3), [0.2,1.1), [1.1,1.6), [2.3,2.9), [3.1,4.4), [2,2.3), [4.4,4.6), [4.8,8.8), [5.7,6.1).

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 28 stycznia 2015.

Zadanie 1
Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która dla pary liczb naturalnych dodatnich n i k zwróci true,
gdy k-at¡ cyfr¡ rozwini¦cia dwójkowego n jest 1, false w przeciwnym przypadku. Dla pary 19 i
2 funkcja powinna zwróci¢ true, a dla par 19 i 3 oraz 19 i 10 funkcja powinna zwróci¢ false.

Zadanie 2
Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która dla danego pliku tekstowego zwraca liczb¦ sªów znajduj¡-
cych si¦ w tym pliku, które zaczynaj¡ si¦ i ko«cz¡ tym samym znakiem. Sªowo jest to dowolny
ci¡g znaków, który nie zawiera znaku spacji, ko«ca linii i ko«ca pliku i ko«czy si¦ spacj¡, ko«cem
linii lub ko«cem pliku. Dla pliku

ala ola ela ?444?
cos kask +jola+

funkcja powinna zwróci¢ warto±¢ 5.

Zadanie 3

Dana jest tablica n liczb caªkowitych o wyrazach ze zbioru {1, . . . , k}, k < n. Wiadomo, »e
jedna z tych liczb wyst¦puje w tablicy ponad n/2 razy. Napisa¢ funkcj¦, która znajdzie t¦ liczb¦.
Na przykªad dla n = 12, k = 4 i tablicy A = [1, 4, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2] funkcja powinna zwroci¢
liczb¦ 2.

Rozwi¡zania u»ywaj¡ce dodatkowej tablicy lub o zªo»ono±ci wi¦kszej niz O(n) b¦d¡ oceniane
w skali od 0 do 10 punktów.

Zadanie 4
Sformuluj problem sortowania. Co to jest kopiec? Jak mo»na reprezentowa¢ kopiec w tablicy?
Opisz algorytm sortowania przez kopcowanie. Jaka jest zªo»ono±¢ tego algorytmu?



Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 3 marca 2014.

Zadanie 1
Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która sprawdzi, czy w zapisie w systemie o podstawie 7 danej
liczby naturalnej n wyst¦puj¡ tylko cyfry parzyste.

Dla dla n = 100 funkcja powinna zwróci¢ warto±¢ true a dla n = 15 funkcja powinna zwróci¢
warto±¢ false.

Zadanie 2
Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która dla danego pliku tekstowego i liczby caªkowitej dodatniej
k zwraca liczb¦ wszystkich sªów tego pliku dªugo±ci k. Sªowo jest to dowolny ci¡g znaków, który
nie zawiera znaku spacji, ko«ca linii i ko«ca pliku i ko«czy si¦ spacj¡, ko«cem linii lub ko«cem
pliku.

Zadanie 3
Tablica A zawiera n ró»nych liczb rzeczywistych dodatnich, posortowanych rosn¡co. Napisz
funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która obliczy ile mo»na utworzy¢ ró»nych trapezów równoramiennych,
których boki maj¡ dªugo±ci wyst¦puj¡ce w tej tablicy.

Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n2) b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 8 punktów.

Zadanie 4
Sformuªuj zadanie sortowania tablicy N liczb rzeczywistych. Jakie znasz algorytmy rozwi¡zuj¡ce
ten problem? Opisz dziaªanie jednego z nich. Jaka jest zªo»ono±¢ obliczeniowa tego algorytmu?

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 28 stycznia 2014.

Zadanie 1
Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która dla liczby naturalnej n wyznaczy liczb¦ wszystkich par
liczb caªkowitych (x, y) takich, »e x2 + y2 ≤ n2.

Zadanie 2
Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która dla danego pliku tekstowego zwraca maksymaln¡ liczb¦
sªów znajduj¡cych si¦ w jednej linii tego pliku. Sªowo jest to dowolny ci¡g znaków, który nie
zawiera znaku spacji, ko«ca linii i ko«ca pliku i ko«czy si¦ spacj¡, ko«cem linii lub ko«cem pliku.

Zadanie 3
Elementy posortowanej ±ci±le rosn¡co tablicy A, zawieraj¡cej N liczb caªkowitych, przesuni¦to
cyklicznie o pewn¡ liczb¦ miejsc w prawo. Napisz funkcj¦ w j¦zyku Pascal, która zwróci naj-
wi¦kszy element w tej tablicy.

Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(lnn) b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 8 punktów.

Zadanie 4
Sformuªuj problem wyszukiwania najdªu»szego wspólnego podci¡gu. Opisz algorytm rozwi¡zu-
j¡cy ten problem, wykorzystuj¡cy technik¦ programowania dynamicznego. Jaka jest zªo»ono±¢
tego algorytmu?

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 4 marca 2013.



Zadanie 1
Napisz funkcj¦, która dla liczby caªkowitej dodatniej n zwraca true, o ile liczba n zapisana w
systemie pozycyjnym przy podstawie 7 jest palindromem. W przeciwnym przypadku funkcja
powinna zwróci¢ false.

Palindrom to ci¡g znaków, który je±li zostanie odwrócony pozostaje tym samym ci¡giem. Na
przykªad 14641 jest plindromem.

Zadanie 2
Napisz funkcj¦, która dla danego pliku tekstowego zwraca liczb¦ sªów w pliku tekstowym ko«-
cz¡cych si¦ liter¡ `z'.

Sªowo jest to dowolny ci¡g znaków nie zawieraj¡cy znaku spacji, ko«ca linii ani ko«ca pliku,
ko«cz¡cy si¦ spacj¡, ko«cem linii lub ko«cem pliku.

Zadanie 3
Dana jest tablica n liczb rzeczywistych uporz¡dkowana niemalej¡co. Liczby te reprezentuj¡
prawe ko«ce n przedziaªów domkni¦tych. Przedziaªy o numerach parzystych maj¡ dªugo±¢ 2,
a o nieparzystych maj¡ dªugo±¢ 1. Napisz funkcj¦, która zwróci liczb¦ k tak¡, »e maksymalny
podzbiór przedziaªów rozª¡cznych w zbiorze tych n przedziaªów ma k elementów.

Przykªad. Tablica [1.2, 2.1, 2.1, 3.6] reprezentuje przedziaªy [0.2, 1.2], [0.1, 2.1], [1.1, 2.1], [1.6, 3.6].
Funkcja powinna zwróci¢ warto±¢ 2.

Uwaga. Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n) b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 8 punktów.

Zadanie 4
Sformuªuj problem scalania. Jaka jest zªo»ono±¢ tego problemu? Opisz algorytm sortowania
przez scalanie. Jak¡ zªo»ono±¢ ma ten algorytm? Czy sortuj¡c za pomoc¡ porówna« mo»na
skonstruowa¢ algorytm o lepszej pesymistycznej zªo»ono±ci?

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 28 stycznia 2013.

Zadanie 1
Napisz funkcj¦, która dla pary liczb caªkowitych dodatnich n i m zwraca true, o ile w zapi-
sie liczby n przy podstawie 5 wyst¦puje mniej cyfr nieparzystych ni» w zapisie liczby m przy
podstawie 5. W przeciwnym przypadku funkcja powinna zwróci¢ false.

Przykªad. Dla liczb n = 10010 = 4005 i m = 3210 = 1125 funkcja powinna zwróci¢ true, a
dla liczb n = 15510 = 11105 i m = 3110 = 1115 funkcja powinna zwróci¢ false.

Zadanie 2
Napisz funkcj¦, która dla danego pliku tekstowego zwraca liczb¦ niepustych linii zaczynaj¡cych
si¦ i ko«cz¡cych tym samym znakiem.

Zadanie 3
W posortowanej niemalej¡co tablicy A typu tab = array[1..n] of integer poprzestawiano
pewne liczby na pierwszych k miejscach, gdzie k ≤ n. Napisz funkcj¦, która zwróci dªugo±¢
najkrótszego fragmentu tablicy, którego posortowanie wystarczy, by przywróci¢ porz¡dek w caªej
tablicy.

Przykªad. Dla tablicy A = [1, 3, 2, 4, 5, 8] funkcja powinna zwróci¢ warto±¢ 2, dla A =
[4, 3, 2, 6, 9, 11] warto±¢ 3, dla A = [4, 3, 2, 1] warto±¢ 4, a dla tablicy A = [1, 2, 3, 4] warto±¢
0.

Uwaga. Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n) b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 8 punktów.



Zadanie 4
Zde�niuj co to znaczy, »e liczby w tablicy n-elementowej tworz¡ kopiec? Podaj pesymistyczny
czas, w jakim mo»na utworzy¢ kopiec w tablicy n-elementowej? Jakie porównania wykona pro-
cedura kopcuj(1,15) na poni»szej tablicy 15-elementowej?

[5, 16, 17, 15, 9, 13, 7, 6, 8, 7, 8, 12, 7, 2, 7]

Czy po wykonaniu tej procedury liczby w tej tablicy b¦d¡ tworzyªy kopiec?

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 27 lutego 2012.

Zadanie 1
Napisz procedur¦, która sprawdza na jak¡ liter¦ zaczyna si¦ najwi¡cej sªow w piku tekstowym.
Sªowo jest to ci¡g znaków ko«cz¡cy si¦ spacj¡, ko«cem linii lub ko«cem pliku.

Zadanie 2
Napisz funkcj¦, która sprawdza czy rozkªadzie na czynniki pierwsze dwóch liczb caªkowitych
dodatnich wyst¦puj¡ te same liczby pierwsze. Np. dla liczb 6 i 72 funkcja powinna zwróci¢
warto±¢ true, a dla 6 i 9 false.

Zadanie 3
Dana jest liczba caªkowita k i tabica A typu tab= array[1..n] of integer, posortowana male-
j¡co. Napisz funkcj¦ obliczaj¡c¡ na ile sposobów mo»na przedstawi¢ k jako sum¦ dwóch ro»nych
liczb z tablicy A.

Przykªad. Dla tablicy A = [9, 7, 5, 4, 3, 2, 1,−2] i liczby k = 8 funkcja powinna zwróci¢
warto±¢ 2.

Uwaga. Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n) b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 8 punktów.

Zadanie 4
Sformuªuj problem sortowania. Na czym polega konstrukcja algorytmów metod¡ 'dziel i rz¡d¹'?
Opisz algorytm skonstruowany metod¡ 'dziel i rz¡d¹', który sortuje tablic¦ n liczb caªkowitych.
Jak¡ zªo»ono±¢ ma ten algorytm? Czy sortuj¡c za pomoc¡ przyrówna« mo»na skonstruowa¢
algorytm o lepszej pesymistycznej zªo»ono±ci czasowej?

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 30 stycznia 2012.

Zadanie 1
Dany jest plik tekstowy, w którym w ka»dej linii jest zapisana jedna liczba caªkowita dodatnia
w systemie siódemkowym. Napisz procedur¦, która sprawdzi czy wszystkie liczby w tym pliku
dziel¡ si¦ przez 3.

Zadanie 2
Dany jest plik tekstowy we.txt. Napisz procedur¦, która znajduje wszystkie sªowa zaczynaj¡ce
si¦ liter¡ `a' i wypisuje je do pliku tekstowego wy.txt. Sªowo jest to dowolny ci¡g znaków nie
zawieraj¡cy znaku spacji, ko«ca linii i ko«ca pliku.

Zadanie 3
Tablica A typu tab= array[1..n] of integer jest posortowana niemalej¡co. Napisz funkcj¦,
która zwróci liczb¦ podci¡gów tablicy A takich, »e ich wyrazy s¡ takie same, a dªugo±¢ jest równa
warto±ciom tych wyrazów.

Przykªad. Dla tablicy A = [1, 2, 3, 3, 3] funkcja powinna zwróci¢ warto±¢ 2, a dla A = [2, 3]
warto±¢ 0.

Uwaga. Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n) b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 8 punktów.



Zadanie 4
Co to znaczy, »e liczby w tablicy n-elementowej tworz¡ kopiec? W jakim czasie mo»na utworzy¢
kopiec w tablicy n-elementowej? Jakie porównania wykona procedura kopcuj(1,11) na poni»szej
tablicy 14-elementowej?

[1, 12, 14, 7, 8, 13, 9, 6, 4, 7, 11, 15, 17, 20]

Jak¡ zªo»ono±¢ ma algorytm sortowania przez kopcowanie?

Egzamin Poprawkowy ze Wst¦pu do Informatyki. 3 marca 2011.

Zadanie 1
Napisa¢ funkcj¦, która dla danych dwóch liczb caªkowitych (integer) sprawdza czy suma ich
cyfr w reprezentacji w ukªadzie siódemkowym jest taka sama.

Zadanie 2
Napisa¢ funkcj¦, która dla danego pliku tekstowego zwróci liczb¦ linii zawieraj¡cych wi¦cej du-
»ych liter ni» maªych.

Zadanie 3
Napisa¢ funkcj¦, która dla danej tablicy uporz¡dkowanej n liczb caªkowitych zwraca dªugo±¢
najdªu»szego podci¡gu arytmetycznego tego ci¡gu o ró»nicy 5. Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej
ni» O(n) b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 8 punktów.

Zadanie 4
Sformuªuj problem zgodnego wyboru zaj¦¢. Jaka jest zªo»ono±¢ problemu zgodnego wyboru
zaj¦¢? Jakie przedziaªy wybierze algorytm rozwi¡zuj¡cy problem zgodnego wyboru zaj¦¢ spo±ród
nast¦puj¡cych:

[11,11.6), [14.8,15), [12.1,13.3), [10.2,10.6), [15.1,16), [12.3,12.9), [12.5,13), [10,10.3), [14.4,15.3),
[11.2,11.8), [14.7,15.1).

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 31 stycznia 2011.

Zadanie 1
Napisa¢ procedur¦, która dla liczby rzeczywistej dodatniej x i caªkowitej dodatniej k wypisuje na
ekranie liczb¦ x w systemie dwójkowym z dokªadno±ci¡ do k miejsc po przecinku. Na przykªad
dla liczb x = 10.625 i k = 3 procedura powinna wypisa¢ 1010.101 a dla liczb x = 6.35 i k = 4
procedura powinna wypisa¢ 110.0101.

Uwaga. frac(x) to funkcja zwracaj¡ca cz¦±¢ uªamkow¡ liczby rzeczywistej x, trunc(x) to
funkcja, której warto±ci s¡ typu integer, zwracaj¡c¡ cz¦±¢ caªkowit¡ liczby rzeczywistej x.

Zadanie 2
Dana jest tablica A zªo»ona z n liczb caªkowitych, która powstaªa przez przypadkowe scalenie
dwóch ci¡gów niemalej¡cych, tzn. istniej¡ zbiory rozª¡czne I, J ⊆ {1, . . . , n} takie, »e I ∪ J =
{1, . . . , n} oraz A[i] ≤ A[j] o ile i < j oraz i, j ∈ I lub i, j ∈ J .

Napisa¢ procedur¦, która uporz¡dkuje niemalej¡co tak¡ tablic¦.
Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n) b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 8 punktów.

Zadanie 3
Napisa¢ procedur¦, która dla danego pliku tekstowego przepisze wyst¦puj¡ce w nim sªowa 5-
literowe do drugiego pliku. Sªowa maj¡ by¢ wpisane w tych samych liniach co w pierwszym pliku
i na pocz¡tku ka»dej linii tworzonego pliku ma by¢ wypisany numer tej linii.



Sªowo jest to ci¡g znaków ko«cz¡cy si¦ spacj¡, ko«cem linii lub ko«cem pliku. Zakªadamy,
»e sªowa w tym pliku nie przekraczaj¡ 200 liter.

Na przykªad dla pliku

Na skraju malej wyspy stala latarnia

Miala ksztalt wysokiej wiezy

procedura powinna stworzy¢ plik

1 malej wyspy stala

2

3 Miala wiezy

Zadanie 4
Zde�niuj co to znaczy, »e liczby w n-elementowej tablicy tworz¡ kopiec. Wypisz jakie zamiany zo-
stan¡ wykonane podczas wykonania procedury kopcuj(1,10) na tablicy [12, 3, 13, 5, 8, 14, 28, 16, 35, 40].
Jak¡ zªo»ono±¢ ma algorytm sortowania przez kopcowanie?

Egzamin Poprawkowy ze Wst¦pu do Informatyki. 4 marca 2010.

1. Napisa¢ procedure, która dla danej liczby caªkowitej n wi¦kszej od 1 wypisuje na ekranie
rozkªad n na czynniki pierwsze w kolejno±ci od najwi¦kszych czynników do najmniejszych.

2. Napisa¢ funkcj¦, która dla danego pliku tekstowego zwraca maksymalna liczb¦ wyst¡pie«
ci¡gu znaków 'abc' w jednej linii pliku tekstowego.

3. Dana jest tablica n ró»nych liczb caªkowitych uporz¡dkowana w sposób rosn¡cy oraz liczba
caªkowita k. Sprawdzi¢ czy k jest sum¡ dokªadnie jednej pary ró»nych liczb z tej tablicy.
Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n) b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 8 punktów.

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 2 lutego 2010.

1. Napisa¢ funkcj¦, która zwraca znak wyst¦puj¡cy w pliku tekstowym najwi¦ksz¡ liczb¦ razy
po rz¡d.

2. Napisz funkcj¦, która dla danej liczby caªkowitej dodatniej n zwraca iloczyn jej dzielników
pierwszych, których kwadraty te» s¡ dzielnikami n. Dla liczby 180 = 2 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 3 ∗ 5 funkcja
powinna zwróci¢ warto±¢ 6.

3. Dana jest tablica n liczb caªkowitych, w której znajduj¡ si¦ dwa ci¡gi (po kolei) jeden
uporz¡dkowany ±ci±le rosn¡co drugi ±ci±le malej¡co. Napisa¢ funkcj¦, która sprawdza czy
dana liczba wyst¦puje w tej tablicy. Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(ln(n)) b¦d¡
oceniane w skali od 0 do 8 punktów.

Egzamin Poprawkowy ze Wst¦pu do Informatyki. 5 marca 2009.

1. Napisz procedur¦, która oblicza splot dwóch ci¡gów (n+ 1)-elementowych liczb rzeczywi-
stych reprezentowanych w tablicach typu tab=array[0..n] of integer.

Splotem ci¡gów a0, . . . , an i b0, . . . , bn nazywamy taki ci¡g c0, . . . , cn, »e cm =
∑m

i=0 ai ·bm−i
dla m = 0, . . . , n.



2. Dany jest plik tekstowy we.txt. Znale¹¢ i wypisa¢ na plik wy.txt wszystkie sªowa, które
ko«cz¡ si¦ t¡ sam¡ liter¡, któr¡ si¦ zaczynaj¡. Sªowo jest to ci¡g maªych liter angielskich
ko«cz¡cy si¦ znakiem ró»nym od maªej litery, ko«cem linii lub ko«cem pliku. Zakªadamy,
»e sªowa w tym pliku nie przekraczaj¡ 200 liter.

3. Napisz procedur¦, która dla danej liczby caªkowitej nieujemnej n wypisuje na ekranie w
systemie pozycyjnym siódemkowym sum¦ cyfr liczby n zapisanej w systemie siódemkowym.
Na przykªad liczba 121 to (232)7 oraz 2 + 3 + 2 = (10)7. Zatem na ekranie wypisujemy w
tym przypadku 10.

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 26 stycznia 2009.

1. Napisz funkcj¦, która dla danej liczby caªkowitej dodatniej n zwraca liczb¦ z ni¡ zaprzy-
ja¹nion¡, o ile taka istnieje, a 0 w przeciwnym przypadku.

Liczby caªkowite dodatnie m i n s¡ zaprzyja¹nione, gdy suma dzielników m mniejszych od
m jest równa n oraz suma dzielników n mniejszych od n jest równa m. Na przykªad, liczba
6 = 1 + 2 + 3 jest zaprzyja¹niona sama ze sob¡, a liczba 220 = 1 + 2 + 4 + 71 + 142 jest
zaprzyja¹niona z liczb¡ 284 = 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110.

2. Napisz funkcj¦, która dla pliku tekstowego i liczby caªkowitej dodatniej p zwraca numer
linii, w której wyst¦puje najwi¦ksza liczba sªów dªugo±ci p. Sªowo jest to ci¡g maªych liter
ko«cz¡cy si¦ znakiem ró»nym od maªej litery, ko«cem linii lub ko«cem pliku.

3. Napisz funkcj¦, która dla tablicy typu array[1..n] of integer zawieraj¡cej liczby do-
datnie zwraca liczb¦ trójek pitagorejskich w tej tablicy. Rozwi¡zania o zªo»ono±ci przekra-
czaj¡cej O(n2) b¦d¡ oceniane w skali 1 do 4 punktów.

Trzy liczby caªkowite dodatnie a < b < c stanowi¡ trójk¦ pitagorejsk¡, o ile a2 + b2 = c2.

Egzamin Poprawkowy ze Wst¦pu do Informatyki. 4 marca 2008.

1. Sªowo jest to ci¡g maªych liter alfabetu angielskiego. Dowolny znak ró»ny od maªej litery
oraz koniec linii ko«czy sªowo. Napisa¢ procedur¦, która maj¡c plik tekstowy we.txt stwo-
rzy plik wy.txt i wpisze do niego wszystkie sªowa zaczynaj¡ce si¦ od litery 'a' o dªugo±ci
niewi¦kszej ni» 4. Na przykªad, je±li plik we.txt wygl¡da tak: 'ala, basia, aniaH, a? i
agnieszka' to plik wy.txt po wykonaniu tej procedury powinien wyglada¢ tak: 'ala ania a'.

2. Algorytm sortowania plików sekwencyjnych Merge-Sort polega na naprzemiennym wyko-
nywaniu procedury ROZDZIEL i POLACZ. Procedura ROZDZIEL wstawia co drug¡ nie-
malej¡ca sekwencj¦ liczb z tablicy T1 do tablicy T2 i co drug¡ niemalej¡ca sekwencj¦ liczb
z tablicy T1 do tablicy T3. Procedura POLACZ ª¡czy pary sekwencji z tablic T2 i T3 w
pojedy«cze niemalej¡ce sekwencje w tablicy T1. Po takiej operacji liczba sekwencji nie-
malej¡cych zmniejsza si¦ z k do bk+1

2 c. I po O(ln(n)) krokach otrzymujemy posortowan¡
tablic¦ T1.

Napisz procedur¦ ROZDZIEL opisan¡ powy»ej.

Na przykªad, je±li n = 8 oraz T1 = [1, 3, 5, 2, 4, 3, 1, 4], to po wykonaniu procedury
ROZDZIEL T2 = [1, 3, 5, 3, *, *, *, *], a T3 = [2, 4, 1, 4, *, *, *, *] (* oznacza dowoln¡
liczb¦).

3. Tablica A typu array[1..n] of integer miaªa struktur¦ kopca, ale k-aty wyraz tej ta-
blicy zostaª zamieniony na dowoln¡ liczb¦ caªkowit¡. Napisa¢ procedur¦, która maj¡c tak¡
tablic¦ A i liczb¦ k przywróci w A struktur¦ kopca.



Uwaga. Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(ln(n)) b¦d¡ oceniane w skali od 1 do 4
punktów.

Tablica A ma struktur¦ kopca je±li A[i div 2]>= A[i] dla 1 < i <= n.

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 28 stycznia 2008.

1. Dane s¡ dwie liczby naturalne x i p, p > 1, x > 0. Napisa¢ procedur¦, która znajduje takie
liczby k i c, »e liczb¦ x mo»na zapisa¢ w reprezentacji przy podstawie p jako (a1, ...ak)p ∗pc
i c jest najwi¦ksz¡ mo»liw¡ tak¡ liczb¡. Czyli znale¹¢ liczb¦ cyfr znacz¡cych i mno»nik
skaluj¡cy. Np. dla liczby x = 18300 i p = 10 mamy x = 183 ∗ 102 czyli procedura powinna
zwróci¢ (3, 2), a dla liczby x = 350 = (1010)7 i p = 7 mamy x = (101)7 ∗71 czyli procedura
powinna zwróci¢ (3, 1).

2. Dany jest plik tekstowy A.txt. Przepisa¢ ten plik na plik B.txt usuwaj¡c wszystkie wyst¡-
pienia sekwencji znaków 'egzamin'.

3. Tablica A typu array[1..n] of integer; ma struktur¦ kopca od miejsca k do miejsca m je±li
dla 2k <= i <= m speªnia A[i div 2]>= A[i]. Napisa¢ procedur¦, która maj¡c tablic¦
o strukturze kopca od k do n tak permutuje elementy tablicy by tablica miaªa struktur¦
kopca od 1 do n. Rozwi¡zania o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n) b¦d¡ oceniane w skali od 1
do 4 punktów.

Egzamin Poprawkowy ze Wst¦pu do Informatyki. 9 marca 2007.

1. Napisa¢ funkcj¦, która dla danej liczby naturalnej n sprawdza czy zapis tej liczby w ukªadzie
trójkowym jest palindromem. Sªowo jest palindromem gdy po odwróceniu pozostaje tym
samym sªowem. Na przykªad liczba 20102 jest palindromem.

2. Napisa¢ funkcj¦, która dla danej tablicy typu tab = array[1..n] of real zawieraj¡cej ró»ne
liczby dodatnie zwraca liczb¦ elementów maksymalnego podzbioru tych liczb tak, by ka»de
3 liczby z tego podzbioru mogªy by¢ dªugo±ciami boków trójk¡ta.

3. Napisa¢ procedur¦, która dla danego pliku tekstowego we.txt tworzy wersj¦ sformatowan¡
tego pliku wy.txt tak aby:

(a) ka»da linia miaªa 80 znaków;

(b) prawy i lewy margines miaª po 5 znaków, to jest by tekst byª zapisany od kolumny 6
do 75.

(c) kolumna 6 zawieraªa znak ró»ny od spacji (czyli w tym miejscu ewentualne spacje z
pliku we.txt pomijamy), a kolumna 75 niekoniecznie.

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 27 stycznia 2007.

1. Tablica A typu tab = array[1..n] of integer jest permutacj¡ zbioru {1,...,n}, gdy ka»da liczba
z {1,...,n} wyst¦puje w A dokªadnie jeden raz. A jest zªo»eniem permutacji B i C, gdy
A[i]=B[C[i]] dla i=1,..,n. Napisa¢ procedur¦, która dla danych permutacji A i B znajduje
permutacj¦ C tak¡, »e A jest zªo»eniem B i C.

2. Tablica A typu tab (j.w.) zawiera ci¡g liczb caªkowitych. Napisa¢ procedur¦ wybieraj¡c¡ z
tego ci¡gu wszystkie (co najmniej trzyelementowe) sekwencje stanowi¡ce ci¡g arytmetyczny
i wypisuj¡c¡ je na ekran. np. dla ci¡gu 5, -7, -3, -1, 1 2 4 6 8 3 -2 4 -8 16 40 nale»y wypisa¢:
-3 -1 1
2 4 6 8
8 3 -2
-8 16 40



3. W pliku tekstowym we.txt s¡ liczby zapisane w systemie 8-kowym oddzielone spacj¡ lub
ko«cem linii. Napisa¢ procedur¦, która wypisuje te liczby do pliku tekstowego wy.txt w po-
staci dziesi¦tnej z zachowaniem struktury pliku wej±ciowego. Kody cyfr '0'..'9' s¡ kolejnymi
liczbami. Mo»na u»y¢ funkcji ord(c:char):integer, która zwraca kod znaku c.

Egzamin Poprawkowy ze Wst¦pu do Informatyki. 10 marca 2006.

Zadanie 1
Dla liczby caªkowitej dodatniej k, okre±lona jest relacja binarna ∼k na liczbach caªkowitych
dodatnich tak, »e a ∼k b wtedy i tylko wtedy gdy dla dowolnej liczby pierwszej p i dowolnej
liczby caªkowitej dodatniej l niewi¦kszej od k, pl|a wtedy i tylko wtedy gdy pl|b. Napisz funkcj¦
która dla liczb caªkowitych dodatnich a, b, k zwraca warto±¢ true wtedy i tylko wtedy gdy a ∼k b.

Zadanie 2
Napisz funkcj¦, która dla danego pliku tekstowego zwraca ªa«cuch (string) zªo»ony z ró»nych
maªych liter wyst¦puj¡cych w tym pliku, w kolejno±ci ich pierwszego wyst¡pienia.
Przykªad. Je±li w pliku jest tekst: 'LALA ala ela albert?' to funkcja powinna zwróci¢ ªa«cuch:
'alebrt'.

Zadanie 3
W pewnym fragmencie tablicy uporz¡dkowanej niemalej¡co A typu array[1..n] of integer

poprzestawiano wyrazy. Napisa¢ procedur¦, która zastosowana dla takiej tablicy zwróci liczby
1 ≤ l < p ≤ n, takie, »e ró»nica p− l jest najmniejsza oraz tablica A po uprz¡dkowaniu wyrazów
pomi¦dzy l a p b¦dzie ponownie uporz¡dkowan¡ tablic¡. Zakªadamy, »e w tablicy s¡ co najmniej
dwa wyrazy, które nie stoj¡ na wªa±ciwym miejscu.

Uwaga. Rozwi¡zania o zªo»ono±ci przekraczaj¡cej O(n) b¦d¡ oceniane w skali od 0 do 4
punktów.

Ka»de zadanie nale»y rozwi¡za¢ na osobnej kartce.

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 30 stycznia 2006.

Zadanie 4
Napisz funkcj¦, która dla posortowanej niemalej¡co tablicy n liczb caªkowitych dodatnich T,
zwraca taki element a, »e liczby a, a2, a3 wyst¦puj¡ w tablicy T , lub zero gdy nie ma takiego
elementu.

Uwaga. Rozwi¡zania o zªo»ono±ci przekraczaj¡cej O(n) b¦d¡ oceniane w skali od 1 do 4
punktów.

Zadanie 5
Ci¡g b0, . . . , bm−1 jest przesuni¦ciem ci¡gu a0, . . . , an−1 je±li n = m oraz istnieje liczba caªkowita
dodatnia k taka, »e ai = b(i+k)mod n dla i = 0, . . . , n− 1. Ka»da linia pliku p1.txt i pliku p2.txt
zawiera ci¡g parami ró»nych maªych liter. Napisz funkcj¦ sprawdzaj¡c¡ czy ka»da linia pliku
p2.txt zawiera ci¡g liter b¦d¡cy przesuni¦ciem ci¡gu w odpowiadaj¡cej mu linii pliku p1.txt.

Zadanie 6
Napisz funkcj¦, która sprawdza czy dana liczba caªkowita jest kwadratem iloczynu swoich dziel-
ników pierwszych.

Ka»de zadanie nale»y rozwi¡za¢ na osobnej kartce.

Egzamin Poprawkowy ze Wst¦pu do Informatyki. 28 lutego 2005.
Cz¦±¢ II: Zadania.



Zadanie 1
Dany s¡ 2 pliki tekstowe we1.txt i we2.txt zawieraj¡ce uporz¡dkowane niemalej¡co ci¡gi liczb
caªkowitych. Napisz procedur¦, która utworzy plik tekstowy wy.txt zawieraj¡cy uporz¡dkowany
niemalej¡co ci¡g zªo»ony ze wszystkich liczb wyst¦puj¡cych w obu plikach wej±ciowych. Liczby
w pliku wyj±ciowym maj¡ by¢ oddzielone jedn¡ spacj¡.

Zadanie 2
Tablica X zadeklarowana jako array[1..n] of integer zawiera ci¡g liczb caªkowitych. Napisa¢
procedur¦, która konstruuje tablic¦ Y: array[1..m] of integer tak¡, »e Y[i]=liczba warto±ci
w X mniejszych lub równych od i.
Uwaga 1: liczby w tablicy X nie musz¡ nale»e¢ do przedziaªu <1,m>.
Uwaga 2: zªo»ono±¢ jest wa»na i w szczególno±ci rozwi¡zania rz¦du O(n2) b¦d¡ oceniane w skali
od 0 do 4.

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 25 stycznia 2005.
Cz¦±¢ II: Zadania.

Zadanie 1
Dany jest plik tekstowy we.txt. Napisz procedur¦, która przekopiuje caª¡ zawarto±¢ pliku we.txt

na plik tekstowy wy.txt w taki sposób, aby wszystkie linie (ewentualnie z wyj¡tkiem ostatniej,
która mo»e by¢ krótsza) miaªy 80 znaków.

Zadanie 2
Dane s¡ trzy uporz¡dkowane rosn¡co ci¡gi liczb caªkowitych reprezentowane w postaci tablic
zadeklarowanych jako: (poni»ej n1, n2, n3 s¡ zadeklarowane jako const)

var A:array[1..n1] of integer;

B:array[1..n2] of integer;

C:array[1..n3] of integer;

Napisa¢ procedur¦, która policzy, ile jest takich warto±ci w tablicach A,B,C, które wyst¦puj¡ we
wszystkich trzech tablicach jednocze±nie.

Egzamin ze wst¦pu do Informatyki. 27 Stycze« 2004.
Cz¦±¢ II: Zadania.

27 stycznia 2004

Zadanie 1
Napisz funkcj¦, która dla danego pliku tekstowego dane.txt zwraca numer linii w której sekwen-
cja liter 'ab' wyst¦puje najwi¦ksz¡ liczb¦ razy.

Zadanie 2
Tablica A typu array[1..2*n] of integer, zawieraj¡ca liczby nieujemne, opisuje poprawne
'parowanie nawiasów', je±li dla czterech ró»nych liczb 1 ≤ i1 < i2 ≤ 2 ∗ n, 1 ≤ j1 < j2 ≤ 2 ∗ n
takich, »e A[i1] = A[i2] oraz A[j1] = A[j2] zachodzi dokªadnie jeden z warunków

1. i1 < j1 < j2 < i2 i A[i1] < A[j1]

2. j1 < i1 < i2 < j2 i A[j1] < A[i1]

3. i2 < j1

4. j2 < i1



Na przykªad, dla n = tablica

A = [2, 3, 4, 4, 5, 5, 3, 2, 8, 8, 2, 6, 6, 6, 6, 2]

opisuje poprawne parowanie nawiasów:

{ [ ( − ) ( − ) ] } ( − ) [ ( − ) ( − ) ]

Napisz procedur¦, która dla tablicy A typu array[1..2*n] of integer sprawdza czy opisuje
ona poprawne 'parowanie nawiasów'.

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki, 21 stycznia 2003.

Zadanie 1
Dany jest plik tekstowy we.txt oraz tablica kodu zadeklarowana jako:

kod: array['a'..'z'] of char;

zawieraj¡ca pewien kod dla maªych liter alfabetu. Napisa¢ w j¦zyku Pascal procedur¦ koduj, która
wyprodukuje plik tekstowy wy.txt zawieraj¡cy tekst wej±ciowy, w którym maªe litery zostan¡
zakodowane, zgodnie z kodem podanym w tablicy kod, a reszta tekstu pozostanie bez zmian.

Zadanie 2
Dana jest tablica A[1..n] of integer. Napisa¢ program w j¦zyku Pascal, który znajduje drugi co
do wielko±ci element tej tablicy (o ile taki istnieje).

Zadanie 3
Napisa¢ funkcj¦ w j¦zyku Pascal:

function D(n:integer):integer;

która dla danej liczby n ≥ 0 zwraca pierwsz¡ od lewej cyfr¦ w zapisie dziesi¦tnym tej liczby. Np.
D(10)=1, D(15)=1, D(278)=2, D(0)=0.

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 29 stycznia 2002.

Zadanie 1
Dany jest plik tekstowy plik.txt. Napisa¢ program w j¦zyku Pascal, który policzy jaka jest
maksymalna liczba sªów w jednej linii tego pliku.

Sªowo jest to ci¡g znaków bez spacji, znaków ko«ca linii i ko«ca pliku po którym nast¦puje
spacja, znak ko«ca linii, lub ko«ca pliku.

Zadanie 2
Napisa¢ procedur¦ w j¦zyku Pascal, która przestawia wyrazy danej tablicy n liczb rzeczywistych
tak by liczby ujemne staªy przed wyrazami równymi 0 a liczby dodatnie staªy na ko«cu.

Preferowane s¡ rozwi¡zania dziaªaj¡ce w czasie O(n). Rozwi¡zania rz¦du O(n2) b¦d¡ punk-
towane w skali 0-4pkt.

Zadanie 3
Napisa¢ procedur¦ w j¦zyku Pascal, która dla danej liczby caªkowitej dodatniej n wypisuje na
ekranie dzielniki pierwsze n, ka»dy jeden raz.

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki. 25 stycznia 2000.



Zadanie 1
Napisz funkcj¦ o nagªówku function ile(var we:text):integer licz¡c¡ ile razy w pliku teksto-
wym we.txt wyst¦puje sªowo 'egzamin'.

Zadanie 2
Relacja liniowego porz¡dku R na zbiorze {1, . . . , n} jest reprezentowana w tablicy A : ar-
ray[1..n,1..n] of boolean tak, »e iRj wtedy i tylko wtedy gdy A[i, j] = true. Napisa¢ proce-
dur¦, która wypisuje zbiór {1, . . . , n} w porz¡dku R.

Zadanie 3
Ci¡g liczb caªkowitych zapisany jest w tablicy A : array[1..n] of integer. Ci¡g ten jest skle-
jeniem ci¡gu niemalej¡cego i nierosn¡cego (jeden za drugim), tzn. jest speªniony jest jeden z
warunków:

1. ci¡g jest niemalej¡cy

2. ci¡g jest nierosn¡cy

3. istnieje k takie, »e 1 < k < n i A[i] ≤ A[i+1] dla 1 ≤ i < k, a A[i] ≥ A[i+1] dla k ≤ i < n.

Napisa¢ program, który wypisuje wszystkie elementy tego ci¡gu w porz¡dku niemalej¡cym i
dziaªa w czasie liniowym wzgl¦dem n.

Egzamin ze Wst¦pu do Informatyki, 4 lutego 1999.

Zadanie 1
Napisa¢ procedur¦ sprawdzaj¡c¡ czy w zapisie w ukªadzie trójkowym danej liczby caªkowitej
wyst¦puj¡ tylko cyfry parzyste.

Zadanie 2
Dana jest tablica kwadratowa REL zadeklarowana jako: array[1..n,1..n] of boolean, reprezen-
tuj¡ca relacj¦ dwuargumentow¡ R na zbiorze {1, . . . , n}: REL[i, j] = true wtedy i tylko wtedy
gdy zachodzi R(i, j). Napisa¢ program badaj¡cy czy relacja R jest przechodnia.

Zadanie 3
Ci¡g liczb caªkowitych zapisany jest w tablicy A: array[1..n] of integer. Napisa¢ program, który
pozostawi w tablicy A po jednym wyst¡pieniu znajduj¡cych si¦ w niej liczb ró»nych od zera, a
pozostaªe wyst¡pienia zast¡pi zerami.

Egzamin Poprawkowy ze Wst¦pu do Informatyki, 3 marca 1998.

Zadanie 1
Dany jest plik tekstowy we.txt zawieraj¡cy liczby caªkowite oddzielone ci¡giem spacji. Napisa¢
program w j¦zyku Pascal, który skopiuje zawarto±¢ tego pliku na plik tekstowy wy.txt z zacho-
waniem jego struktury liniowej, ale dokonuj¡c takiego rozmieszczenia liczb w linii, aby tworzy
one kolumny o szeroko±ci 10 znaków z liczb¡ wyrównan¡ do prawej strony.

Zadanie 2
Dane s¡ dwie tablice A,B : array [1..n] of integer, zawieraj¡ce ró»nowarto±ciowe ci¡gi liczb caªko-
witych. Napisa¢ funkcj¦ PERM, której warto±ci¡ b¦dzie true je±li ci¡g A jest permutacj¡ ci¡gu
B, a false w przeciwnym przypadku.

Zadanie 3
Dana jest tablica A : array [1..2*n] of integer, zawieraj¡ce liczby ujemne i dodatnie. Wiadomo,
»e liczb dodatnich jest dokªadnie n. Napisa¢ program w j¦zyku Pascal, który tak poprzestawia
liczby w tablicy A, aby ujemne znalazªy si¦ na pozycjach parzystych a dodatnie na pozycjach
nieparzystych. (Uwaga: nie mo»na korzysta¢ z tablic pomocniczych.)



Zadania z ró»nych testów

Tablice

Zadanie 1
Napisz funkcj¦ o warto±ciach boolowskich sprawdzaj¡c¡ czy dwie tablice typu tab maj¡ te same
wyrazy (z t¡ sam¡ krotno±ci¡). tab=array[1..n]of integer

Zadanie 2
Napisz procedur¦, która transponuje macierz n× n liczb rzeczywistych.

Zadanie 3
Napisz funkcj¦, która znajduje ile liczb w tablicy liczb rzeczywistych A jest wi¦kszych od ±redniej
wszystkich liczb z tej tablicy. Przykªad. A = [1, 3, 2.5, 3.5, 20], ±rednia 6, liczba wi¦kszych od
±redniej 1.

Zadanie 4
Napisz funkcj¦ która oblicza ±redni¡ arytmetyczn¡ liczb z tablicy liczb rzeczywistych.

Zadanie 5
Napisa¢ procedur¦ w j¦zyku Pascal, która przestawia wyrazy danej tablicy n liczb rzeczywistych
tak by liczby ujemne staªy przed wyrazami równymi 0 a liczby dodatnie staªy na ko«cu.

Preferowane s¡ rozwi¡zania dziaªaj¡ce w czasie O(n). Rozwi¡zania rz¦du O(n2) b¦d¡ punk-
towane w skali 0-4pkt.

Zadanie 6
Napisz funkcj¦, która oblicza iloczyn dodatnich liczb z tablicy n liczb rzeczywistych. Przykªad.

Dla A = [0.1,−3, 2.5,−3.5, 20], procedura powinna zwróci¢ wynik 5.

Zadanie 7
Napisa¢ procedur¦ w j¦zyku Pascal, która przestawia wyrazy danej tablicy n liczb rzeczywistych
tak by liczby ujemne staªy przed wyrazami równymi 0 a liczby dodatnie staªy na ko«cu.

Preferowane s¡ rozwi¡zania dziaªaj¡ce w czasie O(n). Rozwi¡zania rz¦du O(n2) b¦d¡ punk-
towane w skali 0-4pkt.

Zadanie 8
Dana jest tablica A[1..n,1..m] of integer posortowana rosn¡co i wierszami i kolumnami oraz
liczba x. Napisa¢ program sprawdzaj¡cy czy x wyst¦puje w A. Nale»y zwróci¢ uwag¦ na efek-
tywno±¢ programu.

Preferowane s¡ rozwi¡zania dziaªaj¡ce w czasie O(n+m). Rozwi¡zania rz¦du O(n∗m) b¦d¡
punktowane w skali 0-4pkt.

Zadanie 9
Ci¡g liczb caªkowitych zapisany jest w tablicy A : array[1..n] of integer. Napisa¢ procedur¦, która
znajduje wyraz wyst¦puj¡cy najcz¦±ciej w tym ci¡gu oraz liczb¦ jego wyst¡pie«.

Pliki

Zadanie 10
Napisz funkcj¦, która dla danego pliku tekstowego zwraca znak, który wyst¡piª najwi¦ksz¡ liczb¦
razy pod rz¡d.



Zadanie 11
Dany jest plik tekstowy plik.txt. Napisa¢ program w j¦zyku Pascal, który policzy jaka jest
maksymalna liczba sªów w jednej linii tego pliku.

Sªowo jest to ci¡g znaków bez spacji, znaków ko«ca linii i ko«ca pliku po którym nast¦puje
spacja, znak ko«ca linii, lub ko«ca pliku.

Zadanie 12
Napisz procedur¡ obliczaj¡c¡ maksymaln¡ dªugo±¢ sªowa w pliku tekstowym.

Zadanie 13
Napisz procedur¡ obliczaj¡c¡ liczb¦ sªów trzyliterowych w pliku tekstowym.

Zadanie 14
Napisz procedur¡ obliczaj¡c¡ liczb¦ sªów palindromów w pliku tekstowym.

Sªowo jest palindromem gdy zapisane od tyªu jest tym samym sªowem (np. kajak, potop).

Zadanie 15
Napisz procedur¦ o nagªówku procedure linie(var f,g:text);, która zastosowana do zmien-
nej plikowej typu text stowarzyszonej z plikiem zewn¦trznym przepisuje ten plik do drugiego
pliku usuwaj¡c linie zaczynaj¡ce si¦ of znaku '%'.

Zadanie 16
Dany jest plik tekstowy we.txt. Napisa¢ program w j¦zyku Pascal, który skopiuje zawarto±¢ tego
pliku na plik tekstowy wy.txt z zachowaniem jego struktury, ale dokonuj¡c kompresji spacji, tzn.
ci¡gi spacji zostan¡ zast¡pione jedn¡ spacj¡.

Zadanie 17
Napisz procedur¦ o nagªówku procedure linie(var f:text);, która zastosowana do zmiennej
plikowej typu text stowarzyszonej z plikiem zewn¦trznym usuwa z niego nadmiar pustych linii.
Tzn. w miejscach gdzie jest szereg pustych linii pozostawia jedn¡ a reszt¦ usuwa. Przykªad.

Procedura ma zamieni¢ plik po lewej stronie na plik po prawej stronie

Ala ma kota. Ala ma kota.

Ala ma kota.

Ala ma kota. Ala ma kota.

Ala ma kota.

Ala ma kota.

Ala ma kota.

Zadanie 18
Napisz funkcj¦ o nagªówku function ile(var we:text):integer licz¡c¡ ile razy w pliku teksto-
wym we.txt wyst¦puje litera 'a' bezpo±rednio po sobie.

Inne zadania

Zadanie 19
Napisz procedur¦, która dla danej liczby caªkowitej dodatniej, wypisuje ci¡g wykªadników przy
kolejnych liczbach pierwszych a» do ostatniego niezerowego.

Przykªad. Dla n = 756 = 22 ∗ 33 ∗ 71 procedura wypisze 2 3 0 1. Dla n = 512 = 29 procedura
wypisze 9.



Zadanie 20
Napisz procedur¦, która dla danej liczby caªkowitej dodatniej, wypisuje jej dzielniki pierwsze
(ka»dy dzielnik jeden raz).

Zadanie 21
Napisz funkcj¦ obliczaj¡c¡ najmniejsz¡ wspóln¡ wielokrotno±¢ dwóch liczb naturalnych dodat-
nich.

Zadanie 22
Napisz funkcj¦ sprawdzaj¡c¡ czy dana liczba caªkowita n jest podzielna przez liczb¦ swoich
dzielników mniejszych od n.

Zadanie 23
Napisz funkcj¦ sprawdzaj¡c¡ czy dana liczba caªkowita n jest sum¡ swoich dzielników mniejszych
od n.

Zadanie 24
Napisa¢ procedur¦ w j¦zyku Pascal, która dla danej liczby caªkowitej dodatniej n wypisuje na
ekranie dzielniki pierwsze n, ka»dy jeden raz.

Zadanie 25
Napisa¢ procedur¦ lub funkcj¦ w j¦zyku Pascal, zwracaj¡c¡ warto±¢ true je±li w zapisie w
ukªadzie trójkowym danej liczby caªkowitej wyst¦puj¡ tylko cyfry parzyste, a false w przeciwnym
przypadku.


