
Informatyka 1. INF & EIT. Ćwiczenie 8. 
 

Tablice wielo-indeksowe 
Zagadnienia: 
definiowanie i deklarowanie (typedef) tablic, których elementami są inne tablice; inicjowanie 
tablic; wykonywanie operacji na tablicach; wyprowadzanie zawartości tablic na ekran; tablice 
kwadratowe; dostęp do tablic za pomocą wskaźników; przekazywanie tablic do funkcji.  
 
1. Dane są tablice int A[2][4] = {1,2,3,4,5,6}, int B[][4] = {{1,2}, {3,4},{5,6,7}}, int C[][4] 

= {{1,2},3,4,5,6}, int D[][4] ={{1},{2,3,4},5,6}. Wyprowadzić zawartości tablic na 
ekran, wykorzystując identyfikatory A, B, C, D. 

 
2. Wykorzystując specyfikator typu typedef zdefiniować dwuwymiarową tablicę liczb 

całkowitych typu int o nw wierszach oraz nk kolumnach, gdzie nw, nk są stałymi. 
a) Zainicjować tablicę losowymi liczbami całkowitymi należącymi do przedziału [-5,11). 
b) Wyprowadzić zawartość tablicy wierszami na ekran. 
c) Wyznaczyć wartość elementu maksymalnego oraz współrzędne (wiersz, kolumna) 

wszystkich wystąpień elementu maksymalnego w tablicy.  
 
3. Opracować funkcje inicjujące tablicę double tab[nw][nk] (nw, nk - stałe) liczbami 

rzeczywistymi (wiersz nw=0 - zerami, wiersz nw=1 - jedynkami, ..., wiersz j < nw - 
liczbami o wartości j) oraz funkcje wyprowadzające zawartość tablicy wierszami na 
ekran. Dane są następujące prototypy:   
a) void initD1(double tab[nw][nk], int w1, int w2); 
b) void initD2(double tab[][nk], int w1, int w2); 
c) void initD3(double *tab, int w1, int w2); 
d) void pisz1(double  tab[][nk], int w1, int w2); 
e) void pisz2(double *tab, int w1, int w2). 
Parametry w1 < nw i w2 < nk określają wymiary inicjowanej lub wyprowadzanej podtab-
licy. Przetestować działanie funkcji w programie głównym. W szczególności zainicjować 
tablicę nw=7, nk=3 za pomocą funkcji initD1 i wyprowadzić za pomocą pisz1 i pisz2.  

 
4. Zdefiniować tablicę kwadratową o rozmiarze n złożoną z liczb całkowitych typu unsigned 

i zainicjować ją losowymi wartościami należącymi do zbioru {0, 1}. 
a)  Wyprowadzić zawartość tablicy wierszami na ekran.   
b) Obliczyć sumę elementów tablicy i wyprowadzić otrzymaną wartość na ekran. 
c) Obliczyć sumę elementów na przekątnych tablicy (są dwie przekątne). 

 
5. Zainicjować losowymi wartościami całkowitymi, należącymi do przedziału [-10,10], 

dwuwymiarową tablicę int tab[nw][nk] o nw wierszach oraz nk kolumnach, gdzie nw, nk 
są stałymi. Wyprowadzić na ekran tablicę dwuwymiarową. 
a) Opracować program sortujący każdy wiersz tablicy int tab[nw][nk]. Wyprowadzić na 

ekran zawartość tablicy przed i po sortowaniu. 
b) Opracować program sortujący każdą kolumnę tablicy int tab[nw][nk]. Wyprowadzić 

na ekran zawartość tablicy przed i po sortowaniu.   
 
6. Dana jest tablica dwuwymiarowa int tab[nw][nk], gdzie nw i nk są stałymi. Niech 

int *wsk = (int *) tab. Zainicjować tablicę losowymi zerami i jedynkami. Wyprowadzić 
zawartość tablicy wierszami na ekran. Obliczyć sumę elementów tablicy wykorzystując 
następujące fragmenty kodu: 
a) tab[i][j];  b) *(tab+i) + j; c) tab[0][i∗nk + j] ;  d) wsk[i∗nk + j].  


