
Kolokwia. Semestr I.

Poni»sze zadania s¡ wyborem zada« ze Wst¦pu do Informatyki z kolokwiów jakie przeprowa-
dziªem w ci¡gu ostatnich lat. Zadania obejmuj¡ materiaª pierwszego semestru.

Marek Zawadowski

Kolokwium ze Wst¦pu do Informatyki. 9 grudnia 2019.

Zadanie 1

Napisz funkcj¦, która dla liczby caªkowitej dodatniej zªo»onej n zwróci iloczyn dwóch najwi¦k-
szych liczb pierwszych dziel¡cych n.
Dla liczby 2926 = 2 ∗ 7 ∗ 11 ∗ 19 funkcja powinna zwróci¢ 209 = 11 ∗ 19.

Zadanie 2

Napisz funkcj¦, która dla tablicy a zawieraj¡cej n liczb caªkowitych i liczby k sprawdzi czy w
tablicy a jest k s¡siaduj¡cych ze sob¡ elementów uporz¡dkowanych ±ci±le rosn¡co, tzn. zwróci 1,
gdy taki ci¡g elementów istnieje, i zwróci 0 w przeciwnym przypadku.
Dla tablic a = [12, 9, 7, 8, 23, 7], a = [12, 9, 7, 8, 23, 241, 7] i liczby k = 3 funkcja powinna zwróci¢
1, a dla tablic a = [12, 9, 7, 8, 8, 23, 241, 7], a = [12, 13, 14, 8, 5, 6, 7, 7], i liczby k = 4 funkcja
powinna zwróci¢ 0.

Zadanie 3

Sformuªuj problem znajdowania najdªu»szego wspólnego podci¡gu. Opisz algorytm znajdowania
najdªu»szego wspólnego podci¡gu. Jaka jest zªo»ono±¢ tego algorytmu? Zde�niuj klas¦ funkcji
Ω(f(n)) dla funkcji f : N → N .

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 tablicy
A = [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] .

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 maja one
nieparzyst¡ liczb¦ wspólnych dzielników pierwszych oraz zwróci false, w przeciwnym przypadku.

Dla liczb par 35, 49 oraz 48, 60 funkcja powinna zwrócic 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 zawiaraj¡cej wy-
ª¡cznie liczby 0, 1, 2 tak pozamienia jej miejscami by zera staªy przed jednynkami 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 kopiec? Opisz algorytm sorto-
wania przez kopcowanie. Jaka jest zªo»ono±¢ algorytmu sortowania przez kopcowanie? Opisz
jakie zamiany elementów w tablicy A = [10, 18, 17, 15, 14, 12, 11, 9, 8, 6, 5, 4] wykona procedura
kopcuj(1,12) na tablicy.

Kolokwium ze Wst¦pu do Informatyki. 12 grudnia 2016.

Zadanie 1

Napisz funkcj¦, która dla dwóch liczb caªkowitych dodatnich m i n zwróci true, gdy maj¡ one
wspólny dzielnik wi¦kszy od 1 oraz zwróci false, w przeciwnym przypadku.

Zadanie 2

Dana jest tablica A typu tab1. Napisz procedur¦ o nagªówku

procedure tablice(var A : tab1; var B : tab2);

która wypeªni tablic¦ B typu tab2 w taki sposób, »e B[i] b¦dzie liczb¡ wyrazów tablicy A o
warto±ciach mniejszych lub równych i. Deklaracje typów

type

tab1 = array [1..n] of integer;

tab2 = array [1..m] of integer;

Uwaga. Tablica A nie musi zawiera¢ wyª¡cznie liczb z przedziaªu od 1 do m.
Rozwi¡zania u»ywaj¡ce dodatkowej tablicy lub o zªo»ono±ci wi¦kszej ni» O(n + m) b¦d¡

oceniane w skali od 0 do 5 punktów.

Zadanie 3

Sformuªuj problem scalania dwóch tablic. Opisz algorytm sortowania przez scalanie. Jaka jest
zªo»ono±¢ algorytmu sortowania przez scalanie? Zde�niuj klas¦ funkcji O(f(n)) dla funkcji f :
N → N .

Kolokwium ze Wst¦pu do Informatyki. 7 grudnia 2015.

Zadanie 1

Napisz funkcj¦, która dla danej liczby caªkowitej n wi¦kszej od 1 zwróci najwi¦kszy dzielnik
pierwszy n. W szczególno±ci jesli n jest liczb¡ pierwsz¡ funkcja powinna zwróci¢ n.



Zadanie 2

Napisz funkcj¦, która dla tablicy n liczb caªkowitych A, w której nie wszystkie warto±ci s¡ równe,
zwróci drugi co do wielko±ci element w tablicy.

Na przykªad dla tablicy A = [2, 3, 5, 11,−1, 11, 8, 4], funkcja powinna zwróci¢ warto±¢ 8.

Zadanie 3

Zde�niuj co to znaczy, »e program I jest poprawny ze wzgl¦du na warunek pocz¡tkowy P i
warunek ko«cowy Q. Zde�niuj klas¦ funkcji O(f(n)) dla funkcji f : N → N . Jaka jest zªo»ono±¢
algorytmu sortowania przez scalanie?


