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} 

Teraz wystarczy dla danych liczb zliczać, ile jest liczb o mocy od 1 do 8. Do zliczania można 
użyć tablicy w taki sposób, by indeksy jej komórek odpowiadały liczbom od 1 do 8, zaś war-
tości tablicy odpowiadały za liczbę wystąpień liczb o danej mocy.   

Dodatkowo w przypadku liczby o mocy 1 należy wyznaczyć minimalną i maksymalną liczbę. 
Ponieważ wiemy, jaki jest zakres danych, możemy sobie uprościć wyszukiwanie, przyjmując 
jako początkowe minimum maksymalną liczbę, jaka może się pojawić w pliku, zaś jako mak-
simum — minimalną liczbę, jaka może wystąpić w pliku. Dalej wystarczy zastosować kla-
syczny algorytm znajdowania minimum (lub maksimum) w nieuporządkowanym ciągu liczb 
— w sytuacji, gdy liczba będzie miała moc równą 1 sprawdzamy, czy jest ona większa od 
aktualnego maksimum/ mniejsza od aktualnego minimum, i w razie potrzeby ustalamy nowe-
go kandydata na minimum/maksimum. Oto fragment kodu: 

 
int i, liczba, tmp; 
int min=999999999, max=10; 
 
int ile=0; 
int t[9]={0}; 
 
for(i=1; i<=1000; i++) 
   { 
      fin>>liczba;       
      tmp=moc(liczba); 
      t[tmp]++; 
      if (tmp==1) 
      { 
         if (liczba<min) min=liczba; 
         if (liczba>max) max=liczba; 
      } 
      
   } 

Zadanie 60. 
Wiązka zadań Dzielniki 

W pliku liczby.txt danych jest 200 różnych liczb całkowitych z przedziału [2, 1 000 
000], każda w osobnym wierszu pliku. Napisz program (lub kilka programów), który poda 
odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz do pliku wyniki.txt. 

60.1. 
Policz, ile jest w pliku wejściowym liczb mniejszych niż 1000, oraz podaj dwie takie liczby, 
które pojawiają się w pliku jako ostatnie (możesz założyć, że będą co najmniej dwie).  

60.2. 
Wśród liczb występujących w pliku wejściowym znajdź te, które mają dokładnie 18 dzielni-
ków naturalnych (wliczając w nie 1 i samą liczbę). Dla każdej znalezionej liczby wypisz, 
oprócz jej wartości, listę wszystkich jej dzielników, posortowaną rosnąco.  
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60.3. 
Znajdź największą liczbę w pliku, która jest względnie pierwsza ze wszystkimi pozostałymi, 
czyli taką, która z żadną z pozostałych liczb nie ma wspólnego dzielnika innego niż 1. 

Zadanie 61. 
Wiązka zadań Ciągi arytmetyczne 
Ciąg liczb całkowitych nazywamy ciągiem arytmetycznym, jeśli różnica między każdymi 
dwoma kolejnymi jego wyrazami jest identyczna. Ciągiem arytmetycznym jest na przykład 
ciąg (1, 3, 5, 7, 9). Jest to ciąg o różnicy 2, ponieważ każdy wyraz tego ciągu, poza pierw-
szym, różni się od poprzedniego wyrazu o 2. Ciąg (17, 22, 27, 32, 37) jest ciągiem arytme-
tycznym o różnicy 5. W tym zadaniu rozpatrujemy tylko takie ciągi arytmetyczne, które mają 
dodatnią różnicę oraz co najmniej pięć wyrazów. 

W pliku ciagi.txt danych jest 100 ciągów składających się z liczb całkowitych dodatnich, nie-
przekraczających 1 000 000. Każdy ciąg opisany jest w dwóch wierszach: pierwszy zawiera 
liczbę wyrazów ciągu (co najmniej 5 i co najwyżej 1000), zaś drugi — kolejne wyrazy ciągu, 
oddzielone pojedynczymi odstępami. Dla przykładu pierwsze cztery wiersze pliku mają na-
stępującą postać: 

 
5 
1 3 6 7 9 
5 
17 22 27 32 37 
 

Napisz program (lub kilka programów), który wykona podane poniżej polecenia. 

61.1. 

Podaj, ile spośród podanych w pliku ciagi.txt ciągów jest ciągami arytmetycznymi. 
Znajdź wśród nich ciąg o największej różnicy i oblicz jego różnicę. Liczbę ciągów arytme-
tycznych oraz największą różnicę zapisz w pliku wynik1.txt. 

61.2. 
Dla każdego podanego ciągu znajdź — jeśli istnieje — największą występującą w nim liczbę, 
która jest pełnym sześcianem jakiejś liczby naturalnej (w pierwszym z przykładowych ciągów 
jest to 1 = 13, w drugim — 27 = 33).  

Znalezione liczby (po jednej dla każdego ciągu, w którym taka liczba występuje) zapisz 
w pliku wynik2.txt, w kolejności zgodnej z kolejnością ciągów, z których pochodzą. 

61.3. 

Plik bledne.txt ma identyczną strukturę jak ciagi.txt, ale zawiera tylko 20 ciągów. 
Wiadomo jednak, że wszystkie występujące w nim ciągi są ciągami arytmetycznymi z jednym 
błędem: jeden z wyrazów w każdym ciągu został zastąpiony przez liczbę naturalną nienależą-
cą do ciągu.  

Dla każdego ciągu znajdź i wypisz błędny wyraz. Odpowiedzi zapisz w pliku wynik3.txt, 
podając dla każdego ciągu błędną liczbę w osobnym wierszu, w kolejności zgodnej z kolejno-
ścią ciągów w pliku wejściowym. 
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