LISTA ALGORYTMÓW
1. Algorytm mnożenia dwóch liczb nieujemnych całkowitych przy pomocy dodawania
2. Algorytm dzielenia z resztą dwóch liczb całkowitych (nieujemnej przez dodatnią) przy pomocy
odejmowania
3. Zsumować 1000 kolejnych liczb nieparzystych zaczynając od 7 (ogólnie zsumować N kolejnych liczb
nieparzystych zaczynając od K)
4. Napisać program sumujący liczby dwucyfrowe podzielne przez 7
5. Algorytm znajdowania NWP(x,y) (dwa różne algorytmy + podstawa matematyczna)
6. Algorytm obliczający NWW(x,y) (algorytm iteracyjny bez użycia wzoru (x*y)/NWP(x,y))
7. Algorytm znajdowania sumy podzielników danej liczby
8. Sprawdzić czy dana liczba jest liczbą doskonałą (tzn. suma wszystkich mniejszych od niej
podzielników jest równa tej liczbie – np. 6, 28)
9. Dla zadanej liczby naturalnej x > 2 znaleźć liczbę zaprzyjaźnioną o ile istnieje.
10. Algorytm obliczający sumę, tych spośród liczb a1,..., an , dla których liczba k≠0 jest podzielnikiem
11. Algorytm znajdowania liczby wystąpień danej liczby k w ciągu a1,..., an
12. Algorytm znajdowania elementu minimalnego i maksymalnego w ciągu a1,..., an.
13. Algorytm sprawdzający czy ciąg liczb a1,..., an jest słabo rosnący
14. Algorytm obliczania n-tego wyrazu ciągu Fibonacciego (F0=0, F1=1, Fn=Fn-2+Fn-1)
15. Algorytm odwracania kolejności elementów w ciągu a1,..., an
16. Algorytm obliczający iloczyn skalarny dwóch wektorów z sprawdzaniem wymiarów (we: n, m,
x1,…,xn, oraz y1, …,ym)
17. Obliczyć wyrazy ciągu y1, …,yn na podstawie ciągu x1,…,xn, gdzie y1 = x1 a yi = średniej arytm. xi-1 i xi
(i>1).
18. Algorytm obliczania:

 n
n! oraz  
k 

(bez obliczania silni w przypadku dwumianu Newtona)

19. Algorytm obliczania wartości wielomianu n-tego stopnia wg schematu Hornera
20. Algorytm wyszukiwania połówkowego
21. Algorytmy sortowania:
• metodą prostego wstawiania
• metodą prostego wybierania
• metodą prostej zamiany (bąbelkowe)
22. Algorytm łączenia dwóch ciągów niemalejących a1,...,an i b1,...,bm w jeden c1,...,cn+m również
niemalejący (alg. liniowy)
23. Algorytm znajdowania liczb pierwszych metodą sita Eratostenesa
24. Algorytm znajdowania maksymalnego modułu różnicy między wyrazami ciągu a1,...,an (bez szukania
max i min)
25. Algorytm mnożenia macierzy prostokątnych ze sprawdzaniem zgodności wymiarów tablic.
26. Obliczyć minimum i maksimum w tablicy dwuwymiarowej.
27. Algorytm obliczania wyznacznika macierzy o trzech wierszach i trzech kolumnach
28. Algorytm realizujący operacje transponowania macierzy kwadratowej NxN, N>1
29. Algorytm obliczający średnie arytmetyczne poszczególnych kolumn tablicy dwu-wymiarowej.
30. Algorytm sprawdzający czy istnieje wiersz i kolumna o identycznej sumie,
31. Algorytm obliczania wartości przybliżonej funkcji exp, sin i cos z zadaną dokładnością (bez użycia
funkcji bibliotecznych). Zastosować rozwinięcia w szereg Taylora. Alg. nie może obliczać silnii!!!
32. Algorytm obliczania miejsca zerowego funkcji metodą bisekcji (dzielenia przedziału na połowy)
33. Algorytm zamiany liczb dwójkowych na dziesiętne
34. Algorytm znajdowania pierwiastków wymiernych wielomianu o współczynnikach całkowitych
(pierwiastki są postaci p/q, gdzie p jest podzielnikiem wyrazu wolnego a q jest podzielnikiem
współczynnika przy najwyższej potędze).

35. Algorytm wczytujący znakowo liczbę całkowitą/rzeczywistą ze znakiem i obliczający jej wartość.
Wartość liczby obliczana w trakcie wczytywania znaków jej cyfr (wczytywanie po jednym znaku od
najbardziej znaczacej).
36. Algorytm dopasowania do wzorca (naiwny) tzn sprawdzający czy ciąg znaków a1,...,an jest
podciągiem ciągu znaków b1,...,bm , (n<=m)
37. Algorytm znajdowania w ciągu a1,...,an podciągu o maksymalnej długości zawierający jednakowe
elementy (alg kwadratowy i liniowy)
38. Algorytm znajdowania w ciągu a1,...,an podciągu o maksymalnej sumie elementów
39. Funkcje obsługi stosu (na tablicy): puch( c ), pop(), top(), del(), is_empty()
40. Algorytm zamiany wyrażenia na postać ONP (wyrażenie nie zawiera spacji i składa się z operandów:
litery lub cyfry oraz operatorów: +, -, *, /, ^)
41. Algorytm sprawdzający czy napis wejściowy jest identyfikatorem w Pascalu lub C/C++ (zgodnie z
definicją identyfikatora)
42. Algorytm rekurencyjnego obliczenia wartości funkcji Ackermana
43. Algorytm rekurencyjny zamiany liczb dziesiętnych nieujemnych na dwójkowe (ósemkowe)
44. Algorytm rekurencyjny realizujące zadanie tzw. Wież Hanoi

