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Algorytmy, dane, notacjeAlgorytmy, dane, notacje
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Użytkownika interesuje CO potrafi zrobić komputer a nie JAK to robi... .

Spojrzenie użytkownika — komputer to czarna skrzynkaSpojrzenie użytkownika — komputer to czarna skrzynka
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Spojrzenie programisty — komputer od środkaSpojrzenie programisty — komputer od środka

Programista musi wiedzieć jak zmusić komputer, żeby zrobił to co trzeba.
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Algorytm, czyli JAK TO SIĘ ROBI!Algorytm, czyli JAK TO SIĘ ROBI!

Programista musi znać sposób rozwiązania problemu, który stanowi 
przedmiot programu. Ten sposób określa algorytm.

Algorytm określa dane oraz skończony ciąg operacji, jakie należy na 
tych danych wykonać, aby rozwiązać dowolny problem z określonej klasy.

Inaczej mówiąc, algorytm określa dane oraz plan akcji, jakie należy 
wykonać, aby osiągnąć założony cel.



  

66Podstawy programowania|Podstawy programowania|

Cechy algorytmuCechy algorytmu

Poprawny — dla każdego poprawnego zestawu informacji wejściowych 
prowadzić do poprawnych rezultatów. 

Jednoznaczny —  każdorazowo, dla każdego poprawnego zestawu 
informacji wejściowych, prowadzić do tych samych rezultatów.

Szczegółowy — aby ktoś albo coś wykonujący algorytm rozumiał 
dokładnie opisane operacje i potrafił je wykonać. 

Uniwersalny —  pozwalał na rozwiązanie dowolnego problem z 
określonej klasy, a nie dotyczył pewnych przypadków.

Algorytm ma być:



  

Metody zapisu algorytmówMetody zapisu algorytmów
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Język naturalny (potoczny) określający ciąg kroków algorytmu. 

Notacje graficzne, najpopularniejsze są schematy blokowe.

Pseudokod — połączenie języka naturalnego i notacji matematycznej
z elementami języków programowania.

Zapis w postaci kodu programu w pewnym języku programowania. 

Wykorzystuje się różne metody zapisu algorytmów: 



  

Co to za „dane”, co to za „operacje”?Co to za „dane”, co to za „operacje”?
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Urządzenia 
wejścia
i
wyjścia

Procesor
i
spółka

Pamięć
podręczna
procesora 

Pamięć
zewnętrzna

Wykonanie programu
Obliczenia, sterowanie, nawroty, 

decyzje itp., itd. ...

Wykonanie programu
Obliczenia, sterowanie, nawroty, 

decyzje itp., itd. ...

Operacje wejścia-wyjściaOperacje wejścia-wyjścia

Dane, które program pamięta
 w czasie swojego działania

Dane, które program pamięta
 w czasie swojego działania

Dane, które mają być zapamiętane trwaleDane, które mają być zapamiętane trwale



  

Java, kompilacja, uruchomienieJava, kompilacja, uruchomienie



  

JDK i środowisko NetBeansJDK i środowisko NetBeans
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Teoretycznie do programowania w języku Java wystarczy dobry edytor tekstowy 
oraz JDK – Java Development Kit, do pobrania:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Wersja SE – Standard Edition zawiera wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia 
przygody z programowaniem w języku Java.

Jednak po zainstalowaniu JDK trzeba się będzie posługiwać linią poleceń aby 
kompilować i uruchamiać programy.

Znacznie wygodniejsze jest pobranie i zainstalowanie NetBeans – zintegrowanego 
środowiska dla programistów.



  

Kompilacja i uruchamianie programu z linii poleceńKompilacja i uruchamianie programu z linii poleceń
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Załóżmy, że w pliku DzienDobry.java mamy program w języku Java, 
wypisujący tekst Dzień dobry! 

Kompilację programu uruchamiamy wywołując kompilator javac:

W przypadku błędu w programie:

Uruchomienie programu:



  

Pierwsza przymiarka — program, który robi nicPierwsza przymiarka — program, który robi nic

public class DzienDobry 
{
    public static void main(String[] args) 
    {
        
    }
}

public class DzienDobry 
{
    public static void main(String[] args) 
    {
        
    }
}

Klasa – coś, co opakowuje treść naszego programu

Uwaga – nazwa tej klasy powinna być taka, jak nazwa pliku

Klasa – coś, co opakowuje treść naszego programu

Uwaga – nazwa tej klasy powinna być taka, jak nazwa pliku

Plik    D z i e n D o b r y . j a v a
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Pierwsza przymiarka — program, który robi nicPierwsza przymiarka — program, który robi nic

public class DzienDobry 
{
    public static void main(String[] args) 
    {
        
    }
}

public class DzienDobry 
{
    public static void main(String[] args) 
    {
        
    }
}

To jest element, od którego rozpoczyna się wykonanie programu

Ten element nazywany jest funkcją lub metodą, 
ta funkcja nazywa się main 

To jest element, od którego rozpoczyna się wykonanie programu

Ten element nazywany jest funkcją lub metodą, 
ta funkcja nazywa się main 
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Pierwsza przymiarka — program, który robi nicPierwsza przymiarka — program, który robi nic

public class DzienDobry 
{
    public static void main(String[] args) 
    {
        
    }
}

public class DzienDobry 
{
    public static void main(String[] args) 
    {
        
    }
}

Nagłówek funkcji main Nagłówek funkcji main 
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Pierwsza przymiarka — program, który robi nicPierwsza przymiarka — program, który robi nic

public class DzienDobry 
{
    public static void main(String[] args) 
    {
        
    }
}

public class DzienDobry 
{
    public static void main(String[] args) 
    {
        
    }
}

Treść funkcji main, tu będziemy wpisywać program

Treść funkcji nazywa się często jej ciałem (ang. body)

Treść funkcji main, tu będziemy wpisywać program

Treść funkcji nazywa się często jej ciałem (ang. body)

Tu będą instrukcje programu
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Funkcja — matematyka Funkcja — matematyka 
a programowaniea programowanie



  

Funkcje, co to ma wspólnego z matematyką?Funkcje, co to ma wspólnego z matematyką?

Czynności zapisywane w języku Java są dzielone na bloki zwane funkcjami 
lub metodami.

Funkcje w programowaniu przypominają nieco funkcje matematyczne.

Definicja funkcji określa jej nazwę, argumenty oraz ciało.

g  (  x  )  =  2x + 5
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Funkcje, co to ma wspólnego z matematyką?Funkcje, co to ma wspólnego z matematyką?

Akcje  zapisywane w języku Java są dzielone na bloki zwane metodami 
lub funkcjami.

Funkcje w programowaniu przypominają nieco funkcje matematyczne.

Definicja funkcji określa jej nazwę, argumenty oraz ciało.

g  (  x  )  =  2x + 5

Nazwa funkcji Argument Ciało funkcji
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Funkcje, co to ma wspólnego z matematyką?Funkcje, co to ma wspólnego z matematyką?

Zdefiniowana funkcja, to coś, co potencjalnie może zadziałać.

Aby funkcja zadziałała, należy jej użyć, inaczej mówiąc wywołać.

g  (  x  )  =  2x + 5

z =   g ( 2 )   + 5

Wywołanie funkcji,
jej rezultatem jest liczba

Wywołanie funkcji powoduje wykonanie jej ciała oraz udostępnienie 

w miejscu wywołania rezultatu funkcji.

Rezultat funkcji w matematyce ma zwykle wartość liczbową.
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Funkcje, co to ma wspólnego z matematyką?Funkcje, co to ma wspólnego z matematyką?

W trakcie wywołania funkcji argument, wstępujący w wywołaniu wstawiany jest do 

argumentu funkcji.

g  (  x  )  =  2x + 5

z =   g (  2  )   + 5 9

2

x = 2
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Funkcja main, obsługa wyjściaFunkcja main, obsługa wyjścia



  

Wyprowadzanie komunikatówWyprowadzanie komunikatów
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public class DzienDobry 
{
    public static void main(String[] args) 
    {
       System.out.println("Dzie  dobry!"); ń
    }
}

public class DzienDobry 
{
    public static void main(String[] args) 
    {
       System.out.println("Dzie  dobry!"); ń
    }
}

Wyprowadzenie informacji do standardowego strumienia
wyjściowego programu

Wyprowadzenie informacji do standardowego strumienia
wyjściowego programu



  

Funkcje, co to ma wspólnego z matematyką?Funkcje, co to ma wspólnego z matematyką?
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Klasa realizująca 
operacje systemowe
Klasa realizująca 

operacje systemowe

S y s t e m . o u t . p r i n t l n ( " D z i e ń  d o b r y ! " ) ;

Obiekt out operujący na strumieniu
wyjściowym programu

Obiekt out operujący na strumieniu
wyjściowym programu

Akcja wykonywana przez
obiekt out

Akcja wykonywana przez
obiekt out



  

Standardowe strumienie na poziomie systemu operacyjnegoStandardowe strumienie na poziomie systemu operacyjnego
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Program jako
proces

Pamięć 
operacyjna

stdout

stderr

stdinSystem.out, System.in, System.err 
odpowiadają odpowiednio strumieniom 
stdout, stdin, stderr

System.out, System.in, System.err 
odpowiadają odpowiednio strumieniom 
stdout, stdin, stderr

stdin — standardowy strumień wejściowy programu, jest zwykle skojarzony
z klawiaturą;

stdout — standardowy strumień wyjściowy programu, jest zwykle skojarzony

z ekranem monitora;

stderr — standardowy strumień wyjściowy błędów programu, jest zwykle 
skojarzony również z ekranem monitora.



  

Pierwszy programPierwszy program



  

Przykład programu Przykład programu 

Należy napisać program pozwalający na przeliczenie odległości podanej 
w kilometrach na mile amerykańskie.

Odległość w milach = 0.625 · odległość w kilometrach

Odległość w kilometrach = 1.6 · odległość w milach
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Krok 1-szy — komunikat powitalny + zachęta do pisania Krok 1-szy — komunikat powitalny + zachęta do pisania 

public class Km2Mile 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    System.out.println("Przeliczanie odległo ci wyra onej w kilometrach na mile"ś ż );
    System.out.print("Podaj odległo ć w kilometrach: "ś );
  }
}

public class Km2Mile 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    System.out.println("Przeliczanie odległo ci wyra onej w kilometrach na mile"ś ż );
    System.out.print("Podaj odległo ć w kilometrach: "ś );
  }
}
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—

Funkcja print nie przenosi kursora do następnej liniiFunkcja print nie przenosi kursora do następnej linii



  

A co z przeliczaniem z kilometrów na mile?A co z przeliczaniem z kilometrów na mile?

100 km,
ile to mil?

Pamięć
podręczna
procesora 

Operacja odczytu 
z klawiatury

Operacja odczytu 
z klawiatury 100

100

Czy w tym problemie występują jakieś dane?
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Jak dane są przechowywane w pamięci operacyjnej?Jak dane są przechowywane w pamięci operacyjnej?
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Zmienna jest to element programu, rezydujący w pamięci operacyjnej, 

przeznaczony do przechowywania wartości.

Zmienna jest to element programu, rezydujący w pamięci operacyjnej, 

przeznaczony do przechowywania wartości.

Każda zmienna ma swój typKażda zmienna ma swój typ

Każda zmienna ma swoją nazwęKażda zmienna ma swoją nazwę

ZmiennaZmienna Pamięć operacyjnaPamięć operacyjna



  

Rola nazwy zmiennejRola nazwy zmiennej
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Nazwa zmiennej jednoznacznie identyfikuje ją w programie.

Posługując się nazwą zmiennej, odwołujemy się do zapisanej w niej wartości.

Nazwa zmiennej jednoznacznie identyfikuje ją w programie.

Posługując się nazwą zmiennej, odwołujemy się do zapisanej w niej wartości.

Każda zmienna ma swoją nazwę

Nazwy zmiennych powinny być 
unikatowe w obrębie danego

 fragmentu programu

Każda zmienna ma swoją nazwę

Nazwy zmiennych powinny być 
unikatowe w obrębie danego

 fragmentu programu

To słowo, skrót, akronim lub ich zbitek, 

wymyślony przez programistę.

Zwykle nazwa zmiennej może zawierać 

tylko litery, cyfry i znaki podkreślenia.

Nazwa zmiennej:



  

Rola typu zmiennejRola typu zmiennej
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Typ zmiennej określa jakie wartości można do niej wstawiać.Typ zmiennej określa jakie wartości można do niej wstawiać.

Każda zmienna ma swój typKażda zmienna ma swój typ

Jakie wartości może przyjmować 

konkretna zmienna, i z jakiego zakresu 

mogą one pochodzić.

Jakie operacje można wykonywać na 

zmiennej.

Ile bajtów zmienna zajmuje w pamięci 

operacyjnej.

Typ zmiennej określa dokładnie:



  

Zmienne a przeliczenie odległościZmienne a przeliczenie odległości
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Świat użytkownika

Świat programisty

100 km,
ile to mil?

Odczytaj liczbę
 z klawiatury

Odczytaj liczbę
 z klawiatury

Przelicz na mile:

Przemnóż zawartość
 zmiennej Kilometry przez 0.625 

i wstaw do zmiennej Wynik 

Przelicz na mile:

Przemnóż zawartość
 zmiennej Kilometry przez 0.625 

i wstaw do zmiennej Wynik 

Wyprowadź zawartość 
zmiennej Wynik

Wyprowadź zawartość 
zmiennej Wynik

Zmienna
 Kilometry
Zmienna

 Kilometry

Zmienna
 Wynik

Zmienna
 Wynik



  

Zmienne a przeliczenie odległościZmienne a przeliczenie odległości
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Świat użytkownika

Świat programisty

100 km,
ile to mil?

Odczytaj liczbę
 z klawiatury

Odczytaj liczbę
 z klawiatury

Przelicz na mile:

Przemnóż zawartość
 zmiennej Kilometry przez 0.625 

i wstaw do zmiennej Wynik 

Przelicz na mile:

Przemnóż zawartość
 zmiennej Kilometry przez 0.625 

i wstaw do zmiennej Wynik 

Wyprowadź zawartość 
zmiennej Wynik

Wyprowadź zawartość 
zmiennej Wynik

Zmienna
 Kilometry
Zmienna

 Kilometry

Zmienna
 Wynik

Zmienna
 Wynik

Czy to już jest algorytm?

Tak! Tylko algorytmy zwykle się 

zapisuje inaczej... .

Czy to już jest algorytm?

Tak! Tylko algorytmy zwykle się 

zapisuje inaczej... .



  

Algorytm przeliczenia odległości — opis słownyAlgorytm przeliczenia odległości — opis słowny
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Niech  Kilometry i Wynik będą  zmiennymi typu liczba rzeczywista.

Wyświetl informacje o programie.

Wyświetl tekst zachęty do wprowadzenia liczby kilometrów.

Odczytaj liczbę z klawiatury, zapisz w zmiennej Kilometry.

Przelicz na mile: Wynik = zawartość zmiennej Kilometry pomnożonej przez 

0.625.

Wyprowadź Wynik na ekran. 

Algorytm



  

Algorytm przeliczenia odległości — schemat blokowyAlgorytm przeliczenia odległości — schemat blokowy
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StartStart

StopStop

Wynik := Kilometry * 0.625Wynik := Kilometry * 0.625

Wyświetl info Wyświetl info 

Wczytaj Kilometry Wczytaj Kilometry 

Wyświetl Wynik Wyświetl Wynik 



  

Podstawowe elementy schematów blokowychPodstawowe elementy schematów blokowych
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StartStart StopStop

Bloki początku i końca algorytmu:

Blok operacji wejścia/wyjścia

Blok wykonawczy

Blok decyzyjny



  

Podstawowe elementy schematów blokowychPodstawowe elementy schematów blokowych
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Blok operacji wykonywanej poza rozważanym algorytmem

Łączniki  stronnicowe

Łącznik międzystronnicowy

Punkt łączący i komentarz objaśniający



  

Kod programu jako forma zapisu algorytmuKod programu jako forma zapisu algorytmu
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Ostateczną formą zapisu algorytmu 
jest kod programu, który można 

skompilować lub poddać 
interpretacji 



  

Kod programu jako forma zapisu algorytmuKod programu jako forma zapisu algorytmu
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public class Km2Mile 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    double kilometry, wynik;

    System.out.println("Przeliczanie odległo ci wyra onej w kilometrach na mile"ś ż );
    System.out.print("Podaj odległo ć w kilometrach: "ś );
  }
}

public class Km2Mile 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    double kilometry, wynik;

    System.out.println("Przeliczanie odległo ci wyra onej w kilometrach na mile"ś ż );
    System.out.print("Podaj odległo ć w kilometrach: "ś );
  }
}

Zmienne trzeba zadeklarować — tzn. poinformować kompilator o ich nazwie
i typie. Zmienne w Javie mogą być deklarowane w dowolnym 

miejscu dozwolonym syntaktyką języka, jednak umieszczanie ich na
początku bloku jest dobrą praktyką 

Zmienne trzeba zadeklarować — tzn. poinformować kompilator o ich nazwie
i typie. Zmienne w Javie mogą być deklarowane w dowolnym 

miejscu dozwolonym syntaktyką języka, jednak umieszczanie ich na
początku bloku jest dobrą praktyką 

float to typ zmiennopozycyjny, służący do reprezentowania liczb rzeczywistych 

pojedynczej precyzji, double to typ zmiennopozycyjny, służący do reprezentowania 

liczb rzeczywistych podwójnej precyzji precyzji.

int to typ całkowitoliczbowy, służący do reprezentowania liczb całkowitych ze 

znakiem, o zakresie zależnym od implementacji.



  

Wczytywanie danych ze strumienia wejściowegoWczytywanie danych ze strumienia wejściowego
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We większości języków programowania to zwykle prosta operacja. W języku 
Java każdy istniejący sposób jest paranoicznie nieintuicyjny i zawiły. 

Należy:

Zaimportować pakiet zawierający definicję klasy Scanner:

import java.util.Scanner;import java.util.Scanner;

Zadeklarować i utworzyć obiekt scanera powiązany ze strumieniem 
wejściowym programu:

Scanner wejscieProgramu = new Scanner( System.in );Scanner wejscieProgramu = new Scanner( System.in );

Pobrać następną liczbę rzeczywistą oczekującą w strumieniu wejściowym: 

kilometry = wejscieProgramu.nextDouble();kilometry = wejscieProgramu.nextDouble();



  

Wczytywanie danych ze strumienia wejściowegoWczytywanie danych ze strumienia wejściowego
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import java.util.Scanner;

public class Km2Mile 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    double kilometry, wynik;
    Scanner wejscieProgramu = new Scanner( System.in );

    System.out.println("Przeliczanie odległo ci wyra onej w kilometrach na mile"ś ż );
    System.out.print("Podaj odległo ć w kilometrach: "ś );

    kilometry = wejscieProgramu.nextDouble();
  }
}

import java.util.Scanner;

public class Km2Mile 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    double kilometry, wynik;
    Scanner wejscieProgramu = new Scanner( System.in );

    System.out.println("Przeliczanie odległo ci wyra onej w kilometrach na mile"ś ż );
    System.out.print("Podaj odległo ć w kilometrach: "ś );

    kilometry = wejscieProgramu.nextDouble();
  }
}



  

Wczytywanie danych ze strumienia wejściowegoWczytywanie danych ze strumienia wejściowego
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import java.util.Scanner;

public class Km2Mile 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    double kilometry, wynik;
    Scanner wejscieProgramu = new Scanner( System.in );

    System.out.println("Przeliczanie odległo ci wyra onej w kilometrach na mile"ś ż );
    System.out.print("Podaj odległo ć w kilometrach: "ś );

    kilometry = wejscieProgramu.nextDouble();
  }
}

import java.util.Scanner;

public class Km2Mile 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    double kilometry, wynik;
    Scanner wejscieProgramu = new Scanner( System.in );

    System.out.println("Przeliczanie odległo ci wyra onej w kilometrach na mile"ś ż );
    System.out.print("Podaj odległo ć w kilometrach: "ś );

    kilometry = wejscieProgramu.nextDouble();
  }
}

Import pakietu zawierającego klasę Scanner. Można też:
import java.util.*;
Przyda się gdy będziemy korzystać z większej liczby klas pakietu

Ma marginesie — kompilator domyślnie importuje pakiety:
import java.lang.*
Dlatego można korzystać np.. z klasy System 

Import pakietu zawierającego klasę Scanner. Można też:
import java.util.*;
Przyda się gdy będziemy korzystać z większej liczby klas pakietu

Ma marginesie — kompilator domyślnie importuje pakiety:
import java.lang.*
Dlatego można korzystać np.. z klasy System 



  

Wczytywanie danych ze strumienia wejściowegoWczytywanie danych ze strumienia wejściowego

4343Podstawy programowania|Podstawy programowania|

import java.util.Scanner;

public class Km2Mile 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    double kilometry, wynik;
    Scanner wejscieProgramu = new Scanner( System.in );

    System.out.println("Przeliczanie odległo ci wyra onej w kilometrach na mile"ś ż );
    System.out.print("Podaj odległo ć w kilometrach: "ś );

    kilometry = wejscieProgramu.nextDouble();
  }
}

import java.util.Scanner;

public class Km2Mile 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    double kilometry, wynik;
    Scanner wejscieProgramu = new Scanner( System.in );

    System.out.println("Przeliczanie odległo ci wyra onej w kilometrach na mile"ś ż );
    System.out.print("Podaj odległo ć w kilometrach: "ś );

    kilometry = wejscieProgramu.nextDouble();
  }
}

Utworzenie nowego obiektu klasy Scanner o nazwie wejscieProgramu,
Powiązanie go ze strumieniem System.in
Utworzenie nowego obiektu klasy Scanner o nazwie wejscieProgramu,
Powiązanie go ze strumieniem System.in



  

Wczytywanie danych ze strumienia wejściowegoWczytywanie danych ze strumienia wejściowego
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import java.util.Scanner;

public class Km2Mile 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    double kilometry, wynik;
    Scanner wejscieProgramu = new Scanner( System.in );

    System.out.println("Przeliczanie odległo ci wyra onej w kilometrach na mile"ś ż );
    System.out.print("Podaj odległo ć w kilometrach: "ś );

    kilometry = wejscieProgramu.nextDouble();
  }
}

import java.util.Scanner;

public class Km2Mile 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    double kilometry, wynik;
    Scanner wejscieProgramu = new Scanner( System.in );

    System.out.println("Przeliczanie odległo ci wyra onej w kilometrach na mile"ś ż );
    System.out.print("Podaj odległo ć w kilometrach: "ś );

    kilometry = wejscieProgramu.nextDouble();
  }
}

Pobranie następnej oczekującej liczby rzeczywistej typu double
Zapisanie jej do zmiennej kilometry 
Pobranie następnej oczekującej liczby rzeczywistej typu double
Zapisanie jej do zmiennej kilometry 



  

Obliczenie rezulatatuObliczenie rezulatatu

4545Podstawy programowania|Podstawy programowania|

import java.util.Scanner;

public class Km2Mile 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    double kilometry, wynik;
    Scanner wejscieProgramu = new Scanner( System.in );

    System.out.println("Przeliczanie odległo ci wyra onej w kilometrach na mile"ś ż );
    System.out.print("Podaj odległo ć w kilometrach: "ś );

    kilometry = wejscieProgramu.nextDouble();
    
    wynik = kilometry * 0.625;
  }
}

import java.util.Scanner;

public class Km2Mile 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    double kilometry, wynik;
    Scanner wejscieProgramu = new Scanner( System.in );

    System.out.println("Przeliczanie odległo ci wyra onej w kilometrach na mile"ś ż );
    System.out.print("Podaj odległo ć w kilometrach: "ś );

    kilometry = wejscieProgramu.nextDouble();
    
    wynik = kilometry * 0.625;
  }
}

Wyznaczenie rezultatuWyznaczenie rezultatu



  

Wyprowadzenie rezulatatuWyprowadzenie rezulatatu
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import java.util.Scanner;

public class Km2Mile 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    double kilometry, wynik;
    Scanner wejscieProgramu = new Scanner( System.in );

    System.out.println("Przeliczanie odległo ci wyra onej w kilometrach na mile");ś ż
    System.out.print("Podaj odległo ć w kilometrach: ");ś

    kilometry = wejscieProgramu.nextDouble();
    
    wynik = kilometry * 0.625;
 
    System.out.print("To w milach: ");
    System.out.println(wynik);
  }
}

import java.util.Scanner;

public class Km2Mile 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    double kilometry, wynik;
    Scanner wejscieProgramu = new Scanner( System.in );

    System.out.println("Przeliczanie odległo ci wyra onej w kilometrach na mile");ś ż
    System.out.print("Podaj odległo ć w kilometrach: ");ś

    kilometry = wejscieProgramu.nextDouble();
    
    wynik = kilometry * 0.625;
 
    System.out.print("To w milach: ");
    System.out.println(wynik);
  }
}

Wyprowadzenie wynikówWyprowadzenie wyników



  

Ćwiczenia do samodzielnejĆwiczenia do samodzielnej
realizacjirealizacji



  

ĆwiczeniaĆwiczenia

Ćwiczenie 1. Napisać program wyliczający pole trójkąta — program wczytuje 

wysokość h, podstawę a (są to dowolne liczby rzeczywiste), oblicza pole (P=(a * 

h)/2) i wyświetla wynik. Zakładamy, że długości a i h są wyrażone w centymetrach, 

wynik ma być wyrażony w metrach kw.. Program powinien na samym początku 

wyświetlić krótką informację o jego przeznaczeniu oraz zatrzymać swoje wykonanie 

po wyświetleniu wyniku — do czasu naciśnięcia klawisza Enter.

Ćwiczenie 2. Napisać program wyliczający pole koła oraz kwadratu na nim 

opisanego — program wczytuje promień r (to dowolna liczba rzeczywista), oblicza 

pole (P= π*r2), długość boku a kwadratu opisanego na takim okręgu, oraz jego pole 

(P=a2) i wyświetla te wyniki. Program powinien na samym początku wyświetlić 

krótką informację o jego przeznaczeniu oraz zatrzymać swoje wykonanie po 

wyświetleniu wyniku — do czasu naciśnięcia klawisza Enter.
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ĆwiczeniaĆwiczenia

Ćwiczenie 3. Funkcja liniowa ma równanie y=ax+b. Napisać program wyliczający 

miejsce zerowe dla dowolnego równania liniowego ax+b= 0 — program wczytuje 

współczynniki a i b (są to dowolne liczby rzeczywiste) i wyświetla wynik. Program 

powinien na samym początku wyświetlić krótką informację o jego przeznaczeniu 

oraz zatrzymać swoje wykonanie po wyświetleniu wyniku — do czasu naciśnięcia 

klawisza Enter.

Ćwiczenie 4. Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym może być określona 

uproszczonym wzorem v=s/t, gdzie s to droga przebyta w czasie t. Napisać program 

wyliczający prędkość v — program wczytuje drogę s i czas jej przebycia t (są to 

dowolne liczby rzeczywiste) i wyświetla wynik. Program powinien na samym 

początku wyświetlić krótką informację o jego przeznaczeniu oraz zatrzymać swoje 

wykonanie po wyświetleniu wyniku — do czasu naciśnięcia klawisza Enter.
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ĆwiczeniaĆwiczenia

Ćwiczenie 5. Cena brutto to cena netto powiększona o pewien podatek, wyrażony 

procentowo. Jeżeli coś kosztuje netto 100zł, a kwota podatku to 22%, cena brutto 

wynosi 122zł. Napisać program, który wyznaczy cenę brutto na podstawie ceny 

netto oraz podatku wyrażonego procentowo — program wczytuje cenę netto, 

podatek wyrażony procentowo (są to dowolne liczby rzeczywiste) i wyświetla wynik. 

Program powinien na samym początku wyświetlić krótką informację o jego 

przeznaczeniu oraz zatrzymać swoje wykonanie po wyświetleniu wyniku— do czasu 

naciśnięcia klawisza Enter.

Ćwiczenie 6. Wynagrodzenie pewnego pracownika to liczba przepracowanych 

godzin przemnożona przez stawkę godzinową. Napisać program, który wyznaczy 

wynagrodzenie pracownika po wczytaniu liczby przepracowanych godzin oraz 

stawki (są to dowolne liczby rzeczywiste). Dodatkowo program ma wyznaczyć, ile 

pracownik zarobił na dniówkę, zakładając, że pracuje zawsze, równo 8 godzin. 

Program powinien na samym początku wyświetlić krótką informację o jego 

przeznaczeniu oraz zatrzymać swoje wykonanie po wyświetleniu wyników— do 

czasu naciśnięcia klawisza Enter.
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ĆwiczeniaĆwiczenia

Ćwiczenie 7. Szybkostrzelność teoretyczna karabinka automatycznego AK 

(Automat Kałasznikowa) wynosi 600strzałów/minutę. Magazynek karabinka mieści 

30 naboi. Napisać program, który wczyta wyrażony w sekundach czas (dowolna 

liczba całkowita) trwania ognia ciągłego, prowadzonego z takiego karabinka. 

Ćwiczeniem programu jest wyznaczyć liczbę magazynków, które trzeba by 

wymienić, aby strzelać ogniem ciągłym przez wprowadzony czas. Program powinien 

na samym początku wyświetlić krótką informację o jego przeznaczeniu oraz 

zatrzymać swoje wykonanie po wyświetleniu wyniku— do czasu naciśnięcia 

klawisza Enter.

Ćwiczenie 8. Sportowiec w trakcie jednego treningu spala średnio 1500 kalorii. 

Napisać program, który wczyta: ile razy sportowiec trenuje w tygodniu, i ile planuje 

tygodni trenować (dowolne liczby całkowite). Na tej podstawie program ma 

wyliczyć ile kilokalorii sportowiec spali w tym okresie czasu. Program powinien na 

samym początku wyświetlić krótką informację o jego przeznaczeniu oraz zatrzymać 

swoje wykonanie po wyświetleniu wyniku— do czasu naciśnięcia klawisza Enter.
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ĆwiczeniaĆwiczenia

Ćwiczenie 9. Samochody z silnikiem wysokoprężnym (diesel) są zwykle droższe 

od tych, z silnikiem benzynowym. Jednak spalają średnio mniej paliwa. Niestety od 

jakiegoś czasu olej napędowy jest droższy od benzyny. Należy napisać program, 

który wyliczy po ilu latach różnica w cenie zakupu auta z silnikiem diesla zwróci się 

z powodu mniejszego spalania. Program wczytuje:

• cenę auta z silnikiem benzynowym i jego średnie spalanie na 100 km,

• cenę auta z silnikiem wysokoprężnym i jego średnie spalanie na 100 km,

• cenę benzyny,

• cenę oleju napędowego,

• szacowany roczny przebieg w kilometrach. 
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Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

Pytania? Polemiki?
Teraz, albo:

roman.siminski@us.edu.pl
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