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Ćwiczenie 2
Procedury i funkcje
Przykład 1
Zdefiniuj funkcję do realizacji operacji potęgowania xn (n - naturalne). Zastosuj funkcję w
przykładowych obliczeniach.
Rozwiazanie:
program potegowanie;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses SysUtils;
var

x: real;
n: integer;

function Potega(podstawa: real; wykladnik: integer): real;
var
wynik: real;
i: integer;
begin
wynik:=1;
for i:=1 to wykladnik do
wynik:=wynik*podstawa;
potega:=wynik; { przypisanie wyniku pod nazwę funkcji }
end;
begin
writeln('Podaj podstawe: ');
readln(x);
writeln('Podaj wykladnik: ');
readln(n);
writeln(x:8:2, ' do potegi ', n, ' = ', Potega(x, n):8:2);
writeln(‘Czekam na Enter…’); readln;
end.
Zadanie 1
Wykorzystaj zamieszczoną w przykładzie funkcję Potega do obliczenia:
a) wartości wyraŜenia:

(a x + b x )
(a +b)

y

x+ y

Przetestuj działanie programu dla a=y=3, b=x=2.
b) wartości potęgi liczby 2 dla kolejnych wartości wykładnika od 1 do 20.

Zadanie 2
Napisz funkcję obliczająca wartość n! dla argumentów całkowitych (załoŜenie 1 <=n <=30).
Przetestuj działanie funkcji w programie:
a) wyznaczającym wartość symbolu (dla danych n i k):
n
n!
  =
 k  k!(n − k )!
b) wyświetlającym wartości silni dla n z przedziału (n1, n2).
Zadanie 3
Zdefiniować funkcję, która dla zadanej liczby a>0 wyznacza przybliŜoną wartość jej pierwiastka
korzystając z rekurencyjnego wzoru:


a
xn+1 = 0.5 xn + 
xn 

Obliczenia naleŜy zakończyć, gdy:

n = 0, 1, 2....

xn+1 − xn < ε
Liczba ε oznacza dokładność obliczeń, np. ε=0,001. Przyjąć x0=1.
Funkcję wykorzystać do policzenia poniŜszych wartości (w wczytywane):
2

5

2w

w+3

Uwaga: W zapisie treści funkcji naleŜy wykorzystać poniŜszy algorytm.
xn=1

x=xn

xn=0.5*(x+a/x)
N

|xn-x|<ε

T

Przykład 2
Danych jest n liczb rzeczywistych (n<=10). Napisz program wczytujący dane do tablicy, a
następnie wyświetlający je na ekranie.
Rozwiązanie.
program Tablica;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses SysUtils;
type Tab=array[1..10] of real;
var n, i: integer;
a: Tab;
procedure czytaj(var n: integer; var x: Tab);
var i: integer;
begin

write('N='); readln(n);
writeln('Podaj ', n, ' liczb');
for i := 1 to n do
begin
write('Liczba ', i, ' wynosi: '); readln(x[i]);
end;
end;
procedure drukuj(n: integer; x: Tab);
var i: integer;
begin
writeln('Tablica ', n, ' elementowa');
for i := 1 to n do
writeln(x[i]:8:2);
end;
begin
czytaj(n, a);
writeln('Ten program wczytuje ciag liczb a potem go wyswietla');
drukuj(n, a);
writeln('Czekam na Enter...'); readln;
end.
Zadanie 3
Zmodyfikuj program z przykładu 2 w taki sposób by wyznaczać (z wykorzystaniem zapisu
funkcji):
- wartość elementu maksymalnego,
- wartość średniej,
- wartość odchylenia średniego
D=

1
∑ (x i − x ) 2
n i

Zadanie 4
Danych jest n par liczb (n<=10). Pierwsza liczba w parze oznacza ilość towaru, a druga jego
cenę. Opracować program, który:
- wczytuje dane do dwóch tablic, (maksymalnie 30 asortymentów towarów),
- wpisuje do trzeciej tablicy wartości poszczególnych towarów, a następnie drukuje te wartości
Wczytywanie tablicy jej wydruk oraz wyznaczanie wartości towarów zapisać w postaci procedur.

