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Deklaracja i podstawowe operacje na zmiennych. Funkcje matematyczne.
Pętla for.  Instrukcja printf. Przekierowanie danych do pliku. Kody sterujące ANSI.

Zadanie 1.
Wypisz 100 razy „Hello world” do konsoli, wiersz pod wierszem. Użyj pętli for.
(*) wykonaj to samo zadanie używając konstrukcji do-while.

Zadanie 2.
Napisz program, który w pętli wypisze (printf) dwie kolumny liczb, gdzie pierwsza przebiega od 0 
do 1 z krokiem 0.01, a druga zawiera wartość jakiejś ciekawej funkcji, np.:

f(x)=sin(20*x)*exp(-5*x)

(można też wymyślić swoją funkcję). Po 
skompilowaniu programu wykonaj go tak, 
aby wypisane dane zapisały się do pliku 
tekstowego (np. funkcja.dat). Otwórz 
program GnuPlot i wyrysuj dane z pliku 
„funkcja.dat”. Wynik powinien wyglądać 
mniej więcej tak jak na rysunku obok.

Zadanie 3.
Korzystając z wiadomości z wykładu o kodach  ANSI napisz program w ANSI-C, który za pomocą 
zestawu instrukcji printf(„..”) i kodów sterujących wyrysuje w konsoli jakiś rysunek. Wskazówka: 
rysunek można sobie wcześniej zaprojektować na kartce w kratkę przyjmując lewy górny róg za 
początek układu współrzędnych. 

Minimalny rozmiar rysunku: 8x8 pixeli i przynajmniej 3 kolory.
Maksimum – brak ograniczeń (tylko proszę nie przesadzać bo jest z tym trochę zabawy).

Uwaga: wszystkie prace zostaną zamieszczone wraz z kodami na stronie kursu. Gotowe kody 
proszę wysyłać do wykładowcy na adres: maq@ift.uni.wroc.pl. Będę wdzięczny za dołączenie 
zrzutu ekranu z rysunkiem (chociaż tego nie wymagam).

Zadanie 4.
Wygeneruj przy pomocy pętli for rysunek gradientu (różne kolory zmieniające się w zależności od 
indeksu). 

Dla zainteresowanych:
- Zamiast prostego gradientu użyj jakiejś funkcji mapującej np. kolor uzależniony od odległości od 
środka układu współrzędnych.
- Zadanie można wykonać w trybie true color, w tym celu trzeba otworzyć odpowiednią konsolę i 
użyć innych kodów ANSI, efekt może być zdumiewający!

Przydatne mogą być strony internetowe:
http://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code
http://wiki.fedora.pl/wiki/Kod_ANSI
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