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Zagnieżdżenie pętli for.  Instrukcje warunkowe if/switch. Animacja w konsoli (opóźnienie).

Zadanie 1.
Napisz program, który wyświetli prostą animację 3 klatkową korzystając z dwóch pętli for (jedna 
zewnętrzna, nieskończona i jedna wewnętrzna przebiegająca po klatkach).
Do animacji możesz wykorzystać rysunek z zadania z poprzedniej listy lekko go modyfikując. Do 
opóźnienia pętli wykorzystaj usleep(..) pod Linuxem lub Sleep(..) pod Windows. Zadbaj o to, żeby 
opóźnienie było deklarowane jako zmienna na początku funkcji main().

Zadanie 2.
Poczytaj o instrukcji switch:
http://pl.wikibooks.org/wiki/C/Instrukcje_sterujące#switch
Wykonaj zadanie 1. korzystając z konstrukcji „switch” zamiast instrukcji „if”.

Zadanie 3.
Napisz program z punktem poruszającym się w konsoli, podobny do tego, który pokazywany był na
wykładzie. Przypominam założenia: 
- pozycję punktu trzymamy w zmiennych typu całkowitego x, y
- prędkość podobnie, tylko zmienne vx i vy, wartości +/- 1
- ruch jest prostoliniowy, w każdym kroku punkt zmienia swoją pozycję o (vx,vy)
- stosujemy proste odbicia (vx=-vx i vy=-vy po osiągnięciu brzegu)
Proszę zadbać o ładny wygląd (ramka, kolorowe tło).

Zadanie na dodatkowy (+): dodaj do programu kilka niezależnie poruszających się punktów.

Zadanie 4. (punkty a-e można wykonać przy tablicy)

Zapisz pętle for w ramach których na standardowe wyjście wypiszesz:
a) liczby z zakresu 0-1 z krokiem 0.015
b) liczby od 8 do -8 oraz (po spacji) ich kwadraty
c) parzyste liczby całkowite z zakresu 26 do 48
d) liczby z zakresu 0 do 2*pi oraz wartości funkcji tg i ctg (po spacjach)
e) liczby z zakresu 0-15 i reszty z ich dzielenia przez 3
f) tabliczkę mnożenia od 0-10

uwaga: proszę zwrócić uwagę na formatowanie, np. różnica %d i %4d.
g) (wymyśl swoją własną kombinację na podstawie a-d)
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