
Informatyka II. INF & EIT. Ćwiczenie 6. 
 

Łańcuchy 
 
Zagadnienia: Łańcuchy (teksty) jako tablice znaków. Tablice wskaźników na łańcuchy. 
Dynamiczne tablice na dynamiczne łańcuchy. Sortowanie tablic łańcuchów. 
 
1. Opracować funkcję, która wczytuje tekst z klawiatury do tablicy tab złożonej z N elementów 

typu char, gdzie N jest stałą w programie. Wyprowadzić na ekran zawartość tablicy po jed-
nym znaku w wierszu. Przekopiować zawartość tablicy tab do tablicy dest (strcpy). Wypro-
wadzić zawartość tablicy dest oraz długość zapisanego w niej łańcucha na ekran (strlen).   

 
2. Zdefiniować tablicę postaci char tekst[]=”To jest dana” lub wczytać tekst złożony z trzech 

wyrazów z klawiatury. Przekopiować wyrazy łańcucha tekst (trzy wyrazy) do trzech tablic 
typu char t[20]. Każdy wyraz powinien znaleźć się w osobnej tablicy. Wyprowadzić zawar-
tości tablic na ekran. Program powinien działać dla dowolnego tekstu złożonego z trzech 
wyrazów rozdzielonych pewną liczbą spacji.  

 
3. Zdefiniować dwuwymiarową tablicę łańcuchów char t[][20] zainicjowaną dowolnymi 

tekstami, np. char t[][20]={”jeden”, ”dwa”, ”trzy”, ”cztery”}. Opracować funkcje: 
a) wyprowadzającą zawartość tablicy na ekran; 
b) sortującą elementy tablicy według kodów ASCII za pomocą standardowej funkcji qsort 

języka C, zawartej w bibliotece stdlib; po sortowaniu tablica powinna zawierać następu-
jącą sekwencję danych: ”cztery”, ”dwa”, ”jeden”, ”trzy”. 

 
4. Zadeklarować typ td określający tablicę złożoną z 20 elementów typu char. Utworzyć dyna-

micznie N tablic typu td, gdzie N jest stałą, i zapamiętać adres początku pierwszej tablicy w 
zmiennej char (*T)[20]. Wczytać do utworzonych tablic N łańcuchów. Posortować alfabe-
tycznie elementy każdego łańcucha za pomocą standardowej funkcji qsort języka C (np. dla 
danych ”jeden”, ”dwa”, ”trzy”, ”cztery” po sortowaniu każdego łańcucha z osobna w tablicy 
powinny znajdować się elementy: ”deejn”, ”adw”, ”rtyz”, ”certyz”).  

 
5. Zdefiniować zainicjowaną tablicę wskaźników na teksty char *t[]={”osa”, ”dom”, ”kasa”}. 

Posortować elementy tablicy (zmienić kolejność wskaźników) za pomocą: 
a) standardowej funkcji qsort języka C, 
b) algorytmu sortowania bąbelkowego, 
tak, aby wskazywały na dane posortowane alfabetycznie. Po sortowaniu w tablicy powinna 
znajdować się sekwencja adresów odpowiadająca łańcuchom: ”dom”, ”kasa”, ”osa”.  

 
6. Utworzyć dynamicznie tablicę złożoną z n wskaźników na łańcuchy, gdzie n jest wczytywa-

ne z klawiatury, i zapamiętać adres początku tablicy w zmiennej char **wt. Wczytywać 
łańcuchy z klawiatury do bufora. Dla każdego wczytanego łańcucha przydzielić dynamicznie 
pamięć na stercie i przekopiować zawartość bufora w przydzielony obszar pamięci. Adres 
początku łańcucha wpisać do elementu wt[i], i=0,1,...,n-1. Posortować alfabetycznie elemen-
ty każdego łańcucha za pomocą standardowej funkcji qsort języka C (np. dla danych ”osa”, 
”dom”, ”kasa” po sortowaniu każdego łańcucha z osobna wskaźniki powinny wskazywać na 
teksty postaci: ”aos”, ”dmo”, ”aaks”).  

 


