
Języki i metody programowania.  Ćwiczenie 2.

Standardowe typy danych

Cel ćwiczenia: Definiowanie stałych i deklarowanie zmiennych o typach prostych: całkowi-
tych, rzeczywistych, znakowych i logicznych. Nadawanie wartości zmiennym. Typ łańcu-
chowy. Wyprowadzanie stałych i zmiennych.

1. Zdefiniować dwie stałe całkowite a=25 i b=1247. Wyprowadzić stałe na ekran jedna pod
drugą na 5 polach.

2. Zdefiniować dwie stałe rzeczywiste x=1.237 i y=375.493. Wyprowadzić stałe na ekran
jedna pod drugą na 9 polach z 2 miejscami po przecinku.

3. Zadeklarować zmienną inicjowaną (const) typu real z wartością początkową w = 2.3456.
Wyprowadzić zmienną na ekran z rosnącą precyzją, tj. bez cyfr po przecinku, z jedną cy-
frą po przecinku, dwoma, trzema oraz czterema cyframi po przecinku. Kolejne wartości
zmiennych wyprowadzać jedna pod drugą. Określić sposób zaokrąglania liczb.

4. Zadeklarować dwie zmienne w1, w2 typu boolean oraz dwie zmienne c1, c2 typu char.
W programie głównym zmodyfikować wartości zmiennych następująco: w1=False,
w2=True oraz  c1=’A’, c2=#97. Wyprowadzić zmienne logiczne i znakowe na ekran.

5. Zadeklarować dwie zmienne im, naz typu string (zmienne łańcuchowe). W programie
głównym podstawić im=’Jan’ oraz naz=’Nowakowski’. Wyprowadzić zmienne na ekran
jedna obok drugiej z odstępem jednej spacji. Wczytać nowe wartości zmiennych z kla-
wiatury. Wyprowadzić zmienne na ekran jedna pod drugą na 20 polach każdą.

6. Wyprowadzić na ekran następujące teksty (s – spacja):    ssss1
sss12
ss123
s1234 .

7. W programie głównym zadeklarować następujące zmienne inicjowane o typach prostych:
const xs: shortint = -120;

xb: byte = 200;
xi: integer = 32000;
xw: word = 50000;
xl: longint = 600000;
xc: char = #65;
xg: single = 6.123456789;
xr: real = 6.123456789012345;
xd: double = 6.1234567890123456789;
xe: extended = 6.1234567890123456789012;
xp: comp = -9.2E5;

  Wyprowadzić zmienne na ekran za pomocą procedury writeln. Dla liczb rzeczywistych
  dobrać format wydruku tak, aby wyprowadzić możliwie największą liczbę cyfr dokładnych.

8. Wczytać z klawiatury za pomocą procedury readln nowe wartości zmiennych zadeklaro-
wanych w poprzednim zadaniu (np. xs=130, xb=260). Wyprowadzić zmodyfikowane
zmienne na ekran.


