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17.3.  
Wskaż, które z poniższych dokończeń zdań są prawdziwe (P), a które fałszywe (F), wstawia-
jąc znak X w odpowiedniej kolumnie. 

Celem testowania systemu dla różnych typów danych jest 

 P F 

upewnienie się, że system poradzi sobie z odczytem parametrów z czujników 
i tempo jego reakcji pozwoli uniknąć zderzenia.   

zwiększenie precyzji pomiarów prędkości i odległości.   

zmniejszenie długości kodu programu.   

sprawdzenie, czy system działa zgodnie z podaną specyfikacją.   

17.4.  

Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując w ostatniej kolumnie słowo włączony, wyłączony (gdy 
automatyczne hamowanie będzie przy danych odczytach włączone/wyłączone niezależnie od 
wartości poprzedniego pomiaru) lub nieustalony (gdy aktywność automatycznego hamowania 
zależy zarówno od bieżącego, jak i od poprzedniego pomiaru).  

Prędkość samochodu Odległość między samo-
chodami 

Stan automatycznego ha-
mowania 

poniżej 30 km/h poniżej 15m włączony 

poniżej 30 km/h równa15m  

równa 30 km/h poniżej 15m  

równa 30 km/h równa15m  

powyżej 30 km/h dowolna  

1.2. Tworzenie algorytmów 

Zadanie 18. 
Wiązka zadań Największy wspólny dzielnik 

Opisana poniżej funkcja wyznacza największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb całko-
witych dodatnich. 

Specyfikacja 

Dane: 

 liczby całkowite dodatnie a i b. 

Wynik: 

Największy wspólny dzielnik liczb a  i b. 

  

Dominik Sieciński
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funkcja NWD (a, b) 
dopóki b ≠ 0 wykonuj 

r ← a mod b (*) 
a ← b 
b ← r 

zwróć a i zakończ 

18.1.  

Przeanalizuj działanie funkcji NWD i dla wskazanych argumentów podaj liczbę wykonań ope-
racji modulo: 

a b liczba operacji mod  (*) 

25 15  

116 324  

762 282  

18.2. 

Wykorzystując funkcję NWD oraz następującą zależność: 

NWD( , 	 , … , )  = NWD	(NWD	( , 	 , … , ), ), 

możemy wyznaczyć największy wspólny dzielnik n liczb całkowitych dodatnich , 	 , … ,
. 

Przykład 

NWD(15, 24, 60) = NWD (NWD (15,24), 60) = NWD (3,60) = 3. 

Uzupełnij poniższą tabelkę i dla wskazanych n liczb całkowitych dodatnich  , 	 , … ,  
oblicz ich największy wspólny dzielnik. 

, 	 , … ,  NWD( , , … , ) 

36, 24, 72, 150  

119, 187, 323, 527, 731  

121, 330, 990, 1331, 110, 225  

18.3.  

Napisz algorytm, który korzystając z funkcji NWD (a, b), wyznaczy największy wspólny 
dzielnik ciągu liczb , 	 , … , .  

Dane:  

 , 	 , … ,  — liczby całkowite dodatnie. 

Wynik:  

 Największy wspólny dzielnik liczb , 	 , … , . 
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