
Informatyka 1. INF & EIT. Ćwiczenie 7. 
 

Tablice jedno-indeksowe 
Zagadnienia: 
definiowanie i deklarowanie (typedef) tablic; inicjowanie tablic; wykonywanie operacji na 
tablicach; wyprowadzanie zawartości tablic na ekran; dostęp do tablic za pomocą wskaźni-
ków; przekazywanie tablic do funkcji; sortowanie tablic. 
  
1. Wykorzystując specyfikator typu typedef zdefiniować typ ttab reprezentujący tablicę liczb 

złożoną z 10 elementów typu long. Zainicjować tablicę typu ttab losowymi liczbami 
całkowitymi należącymi do przedziału [-90000,90000). Wyprowadzić zawartość tablicy 
na ekran. Znaleźć element minimalny i maksymalny w tablicy, a następnie wyprowadzić 
te elementy na ekran.   

 
2. Dana jest tablica jednowymiarowa double tab[n], gdzie n jest stałą w programie, oraz 

wskaźnik double *wsk = tab. Zainicjować tablicę losowymi zerami i jedynkami. 
Wyprowadzić tablicę na ekran. Obliczyć sumę elementów tablicy wykorzystując następu-
jące fragmenty kodu: 
a) tab[i];  b) tab+i;  c) wsk+i;  d) wsk++.  

 
3. Opracować funkcje umożliwiające inicjację tablicy int tab[n] (n-stała) losowymi liczbami 

całkowitymi należącymi do przedziału [0, 100) oraz funkcję wyprowadzającą zawartość 
tablicy na ekran. Dane są następujące prototypy:   
a) void init1(int tab[n], int ile_zain); 
b) void init2(int *tab, int ile_zain); 
c) void init3(int tab[], int ile_zain); 
d) void pisz(int tab[], int ile_pisz).  
Przetestować działanie funkcji w programie głównym. 

 
4. Zainicjować tablicę int tab[N] losowymi danymi należącymi do przedziału [0, 50) (np. 

wykorzystać funkcję rand; N - stała). Opracować funkcję sortującą rosnąco elementy 
tablicy za pomocą algorytmu prostego wybierania. Zasada działania algorytmu: 
a) niech int i=0; 
b) w zbiorze elementów od tab[i] do tab[n-1] znaleźć element minimalny; 
c) wymienić element minimalny z elementem tab[i]; 
d) podstawić i=i+1; 
e) powtórzyć kroki od b) do e) dla i=1,2,...,n-1. 
Wyprowadzić zawartość tablicy na ekran przed i po sortowaniu.  
 

5. Dana jest tablica znaków unsigned char t[20]. Zainicjować tablicę losowymi znakami 
należącymi do przedziału [32,255]. Wyprowadzić zawartość tablicy na ekran w postaci 
kod - znak (np. 65 - 'A'). 

 
6. Wczytać z klawiatury dwie liczby naturalne x i y. Wpisać do tablicy A kolejne cyfry 

liczby x oraz do tablicy B kolejne cyfry liczby y w taki sposób, aby mniej znaczące cyfry 
liczb zajmowały pozycje tablicy o mniejszych indeksach, np. dla x = 352 tablica A 
powinna zawierać: A[0]=2; A[1]=5; A[2]=3. Opracować funkcję pisemnego dodawania 
liczb zapisanych w tablicach A i B. Wynik umieścić w tablicy C. Wyprowadzić, jedna 
pod drugą, liczby zapisane w tablicach A, B i C na ekran (zapis dodawania pisemnego). 

 


