
W każdym z poniższych zadań należy napisać zarówno osobną funkcję zgodną ze specyfikacją  
zadania,  jak  i  korzystającą  z  tej  funkcji  funkcję  main,  której  zadaniem  jest  pobranie  
parametrów  z wiersza polecenia (argc,  argv). Jeśli użytkownik nie podał parametrów, lub  
podał nieprawidłowe, program powinien wypisać właściwy sposób użycia oraz zakończyć się  
niezerowym kodem wyjścia.

Podpowiedź: do  konwersji  parametrów z  typu  tekstowego  (char*)  na  typ  liczbowy (int) 
można wykorzystać funkcję atoi.

1. Napisz  funkcję,  która  otrzymuje  dwa  argumenty:  dodatnią  liczbę  całkowitą  n  oraz  n-
elementową tablicę tab o elementach typu int i zwraca jako wartość średnią arytmetyczną 
elementów tablicy tab.

2. Napisz funkcję, która otrzymuje dwa argumenty: dodatnią liczbę całkowitą n oraz dwie n-
elementowe tablice tab o elementach typu double przechowujące n-wymiarowe wektory i 
zwraca jako wartość iloczyn skalarny wektorów otrzymanych w argumentach.

3. Napisz funkcję otrzymującą jako argumenty wskaźniki do dwóch zmiennych typu int, która 
zamienia ze sobą wartości wskazywanych zmiennych tylko wtedy, gdy wskazywana przez 
drugi argument zmienna jest mniejsza od zmiennej wskazywanej przez pierwszy argument.

4. Napisz  funkcję  dlugosc,  która  jako  argument  otrzymuje  napis  (parametr  typu  char*)  i 
zwraca jako wartość jego długość (liczbę znaków).

5. Napisz funkcję porownaj,  która jako argumenty otrzymuje dwa napisy (parametry typu 
char*) i zwraca 1 gdy napisy są takie same i 0 w przeciwnym przypadku.

6. Napisz  funkcję,  która  jako  argumenty  otrzymuje  dwa  napisy  i  zwraca  wartość  1,  gdy 
pierwszy  napis  jest  wcześniejszy  w  kolejności  leksykograficznej  i  0  w  przeciwnym 
przypadku.



Przypomnienie: Możemy definiować  struktury czyli złożone typy danych składające się z 
wielu wartości,  potencjalnie różnych typów. Definicję struktury umieszczamy na zewnątrz 
funkcji (w praktyce, zaraz po dyrektywach #include).

Przykład:

struct liczba_zespolona {
  double real;
  double imag;
}; // tutaj musi być średnik!

Poszczególne pola struktury możemy niezależnie przypisywać i odczytywać. Służy do tego 
operator „kropka” + nazwa pola. Wewnątrz funkcji możemy więc napisać np.:

struct liczba_zespolona x; // zmienna lokalna typu struktury
x.real = 5.0;  // przypisanie pola real
x.imag = -3.0; // przypisanie do pola imag

Struktury możemy przekazywać do funkcji i z funkcji tak jak typy proste. Możemy więc 
napisać funkcję jak poniżej:

struct liczba_zespolona oblicz_sprzezenie(struct liczba_zespolona z)
{
  struct liczba_zespolona wynik;
  wynik.real = z.real;
  wynik.imag = -z.imag;
}

7. Zdefiniuj strukturę trojkat przechowującą długości boków trójkąta. Napisz funkcję, która 
otrzymuje jako argument zmienną typu struct trojkat, a zwraca jako wartość pole powierzchni 
(double) trójkąta przekazanego w argumencie.

8. Zdefiniuj strukturę osoba przechowującą numer i nazwisko (char*) osoby.  Napisz funkcję, 
która otrzymuje jako argument tablicę zmiennych typu osoba, a zwraca jako wartość strukturę 
osoby  o  najdłuższym nazwisku.  Nazwiska  wczytywane  z  wiersza  poleceń  powinny  mieć 
przypisywane kolejne numery (1, 2, 3, etc.)


