
1. Zadania rozwiązywane bez użycia komputera          57 

24.3.  

Zdecyduj, które z dokończeń podanego niżej zdania czynią z niego zdanie prawdziwe. Za-
znacz to znakiem X w odpowiednich miejscach tabeli. 

Liczba wywołań rekurencyjnych funkcji F dla początkowych wartości p = 1 oraz k = n,  bę-
dącej potęgą dwójki, jest w najgorszym przypadku równa 

n div 2.  

√ .  

log .  

24.4. 

Napisz algorytm, który korzystając z funkcji F, obliczy, ile jest liczb należących do przedziału 
[a, b] w uporządkowanej niemalejąco tablicy T [1..n], składającej się z liczb całkowitych do-
datnich.  

Specyfikacja 
Dane:  

n — liczba całkowita dodatnia 
T [1..n] — uporządkowana tablica n liczb całkowitych, złożona z różnych liczb całko-

witych dodatnich, taka że T[1] ≤ T [2] ≤ … ≤ T [n] 
a — liczba całkowita dodatnia 
b — liczba całkowita dodatnia 

Wynik:  
w — liczba elementów tablicy T [1..n] należących do przedziału [a, b]. 

Zadanie 25. 
Wiązka zadań Palindromy 
Palindrom to słowo lub zdanie, które czytane od lewej do prawej i od prawej do lewej brzmi 
tak samo. W zdaniu, które jest palindromem, ignorujemy odstępy między słowami. Ważne 
jest tylko, że kolejność liter przy czytaniu od lewej do prawej i od prawej do lewej jest taka 
sama. Dla potrzeb zadania przyjmujemy, że używamy tylko małych liter alfabetu łacińskiego. 
Poniżej podajemy przykłady słów i zdań, które są palindromami: 

kajak 
anna 
elf ukladal kufle 
trafili popili fart  
ewo zeby tu byly buty bezowe 

Poniższy algorytm sprawdza, czy podane na wejściu słowo jest palindromem. 

Specyfikacja 
Dane: 

S[1..d] — słowo zapisane w tablicy znaków, gdzie d>1 oznacza liczbę znaków w słowie 

Wynik: 

TAK — gdy słowo S jest palindromem, NIE — w przeciwnym przypadku  
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Algorytm: 
d ← długość(S) 
i ← d div 2 

(*) dopóki (i > 0) i (S[i] = S[d – i+1]) wykonuj  
i ← i – 1 

jeżeli i = 0 
zwróć TAK i zakończ,  

w przeciwnym razie  
zwróć NIE i zakończ 
 

Uwaga: div oznacza operator dzielenia całkowitego, a wartością funkcji długość jest liczba 
znaków w słowie.  

25.1.  

Podaj przykład słowa o długości 9, niebędącego palindromem, dla którego powyższy algo-
rytm wykonuje największą możliwą liczbę powtórzeń w pętli oznaczonej (*).  

25.2.  

Napisz algorytm, który sprawdza, czy zdanie jest palindromem.  

Specyfikacja 
Dane: 

Zdanie[1..d] — zdanie o długości d znaków zapisane w tablicy znaków, składające się 
z małych liter alfabetu łacińskiego i spacji, w tym co najmniej jednej litery. 

Wynik: 

TAK, gdy Zdanie jest palindromem, NIE — w przeciwnym razie  

Zadanie 26. 
Wiązka zadań Podobieństwo słów  

Słowo X nazywać będziemy k–podrzędnym względem słowa Y, jeśli wszystkie litery wystę-
pujące w X występują również w Y oraz w słowie Y występuje dokładnie k różnych liter, 
które nie występują w słowie X.  

Słowo X jest podrzędne względem słowa Y, gdy X jest k-podrzędne względem Y dla jakiegoś 
k≥0.  

Przykład 

Słowo X=ABCAB jest 1-podrzędne względem słowa Y=BAACD (w słowie X występują litery 
A, B, C; w słowie Y występują litery A, B, C, D). Podobnie słowo X=ABCAB jest 0-
podrzędne względem BAC oraz nie jest podrzędne względem słów ABDAB i ABAB (litera C 
występuje w słowie X, a nie występuje w słowach ABDAB i ABAB). Zamieniając słowa rola-
mi, możemy stwierdzić, że słowo ABDAB nie jest podrzędne względem słowa ABCAB, a sło-
wo ABAB jest 1-podrzędne względem ABCAB. 
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