
Zajęcia 1 – typy danych, obsługa IO, instrukcje

warunkowe

1. Napisać program służący do konwersji wartości temperatury podanej w skali Cel-
sjusza na wartość w skali Fahrenheita. Konwersji należy dokonać wg wzoru:

TFahrenheit = 32 + 1.8 · TCelsjusz

Przykładowa interakcja z programem:

Podaj temperaturę w skali Celsjusza: 25,5
Wynikowa temp. w skali Fahrenheita: 77,9

Uwaga. Wprowadzanie na klawiaturze wartości zmiennoprzecinkowych zależne jest
od aktywnego języka użytkownika (ang. locale) w JVM. Dla języka polskiego sto-
sujemy przecinki, np. „25,5”, a dla języka angielskiego kropki, np. „25.5”.

2. Napisać program, który pobiera od użytkownika dwie liczby oznaczające odpo-
wiednio wagę w kg oraz wzrost wmetrach. Następnie oblicza wartość współczynni-
ka BMI (ang. body mass index ) wg wzoru: waga

wzrost2
. Obliczona wartość wyświetlana

jest na ekranie wraz z komentarzem:

• jeżeli BMI mieści się w przedziale [18,5 - 24,9], komentarzem jest „waga
prawidłowa”,

• jeżeli jest mniejszy, to komentarzem jest „niedowaga”,

• w przeciwnym razie „nadwaga”.

Przykładowa interakcja z programem:

Podaj wagę: 81
Podaj wzrost: 1,8
BMI wynosi: 25
Komentarz: nadwaga

3. Napisać program, który pobiera od użytkownika 3 liczby całkowite i wypisuje na
ekranie największą i najmniejszą z podanych wartości, a także średnią arytme-
tyczną wszystkich podanych wartości.
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4. Napisać program obliczający należny podatek dochodowy od osób fizycznych. Pro-
gram ma pobierać od użytkownika dochód i po obliczeniu wypisywać na ekranie
należny podatek. Podatek obliczany jest wg. następujących reguł:

• do 85528 zł podatek wynosi 18% podstawy minus 556,02 zł,

• od 85528 zł podatek wynosi 14839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85528,00
zł.

5. W sklepie ze sprzętem AGD oferowana jest sprzedaż ratalna. Napisz program
umożliwiający wyliczenie wysokości miesięcznej raty za zakupiony sprzęt. Danymi
wejściowymi dla programu są:

• cena towaru (od 100 zł do 10 tys. zł),

• liczba rat (od 6 do 48).

Kredyt jest oprocentowany w zależności od liczby rat:

• od 6–12 wynosi 2,5%,

• od 13–24 wynosi 5%,

• od 25–48 wynosi 10%.

Obliczona miesięczna rata powinna zawierać również odsetki. Program powinien
sprawdzać, czy podane dane mieszczą się w określonych powyżej zakresach, a w
przypadku błędu wyświetlić stosowny komunikat.

6. Napisać program realizujący funkcje prostego kalkulatora, pozwalającego na wy-
konywanie operacji dodawania, odejmowania, mnożenia oraz dzielenia dwóch liczb
rzeczywistych. Program ma identyfikować sytuację wprowadzenia błędnego sym-
bolu działania oraz próbę dzielenia przez zero. Zastosować instrukcję switch do
wykonania odpowiedniego działania w zależności od wprowadzonego symbolu ope-
racji. Scenariusz działania programu:

a) Program wyświetla informację o swoim przeznaczeniu.

b) Wczytuje pierwszą liczbę.

c) Wczytuje symbol operacji arytmetycznej: +, -, *, /.

d) Wczytuje drugą liczbę.

e) Wyświetla wynik lub – w razie konieczności – informację o niemożności wy-
konania działania.

f) Program kończy swoje działanie po naciśnięciu przez użytkownika klawisza
ENTER.

Uwaga. Wczytanie symbolu operacji arytmetycznej można uzyskać za pomocą na-
stępującego kodu: char symbol = we.next().charAt(0); gdzie we jest in-
stancją klasy Scanner.
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