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Zadania obowiązkowe 


	 (Zadanie, którego większość nie zdążyła skończyć w czasie lekcji). Napisz program rozwiązujący następujący problem:

Dane: a1,…,an,0 -  ciąg liczb naturalnych zakończony zerem.
Wynik: niemalejący podciąg kolejnych elementów ciągu a1,…,an   o największej długości. Jeśli jest kilka takich ciągów, wypisz pierwszy z nich.
Przykład: 
Dla danych: 1 2 3 1 5 7 9 3 4 6 7 2 6
Twój program powinien wypisać: 1 5 7 9

	Napisz program znajdujący rozstawienie hetmanów na szachownicy.

Specyfikacja problemu:
Dane: n -  liczba całkowita oznaczająca rozmiar szachownicy.
Wynik: format wyniku zostawiam Wam do ustalenia. Może to być ciąg liczb a1,…,an, t.że
hetmany można rozstawić na polach (1,a1),…,(n,an). Może być także „graficznie” tak, jak to jest w poniższej funkcji.

void pw()
{int i,j;
 for(i=0;i<n;i++)
 {for(j=0;j<n;j++) 
     if (j==w[i]) cout<<"H";
     else {if ((i+j)%2==0) cout <<" "; else cout<<(char)176;}
  cout<<endl;
 }     
}










Termin nadsyłania rozwiązań: 9.01.07; godz. 23.59. 

Zadania nadobowiązkowe 

Napisz program, który znajdzie drogę skoczka szachowego, która przechodzi przez wszystkie pola szachownicy i każde pole odwiedza dokładnie jeden raz. Specyfikacja problemu:
Dane: n i m  - liczby naturalne, określające rozmiar szachownicy (nie musi ona być kwadratowa!!!)..
Wynik: ciąg nm par liczb naturalnych określających współrzędne kolejno odwiedzanych pól.






Wskazówki i uwagi:
Ad.2.
	Jeśli będziesz mieć kłopoty z napisaniem tego programu, możesz skorzystać z poniższego szkieletu.
	Wystarczy do niego wpisać treść funkcji wolne. 
	

#include<iostream>
#define n 8

using namespace std;

int w[n];

void init()
{int i;
 w[0]=0;
 for (i=1; i<n;i++) w[i]=-1;
}

bool wolne(int x, int y)
// funkcja wolne zwraca wartość true jeśli pole w kolumnie x i wierszu y 
// nie jest szachowane przez hetmany ustawione we wcześniejszych
// kolumnach
{ 
    







       
}

void pw()
{int i,j;
 for(i=0;i<n;i++)
 {for(j=0;j<n;j++) 
     if (j==w[i]) cout<<"H";
     else {if ((i+j)%2==0) cout <<" "; else cout<<(char)176;}
  cout<<endl;
 }     
} 

int ustawhetmany()
{int k;
 k=1;
 while ((k<n) && (k>=0))
 {  do w[k]++; 
    while ((w[k]<n) && !wolne(k,w[k]));
    if (w[k]<n) k++;
    else {w[k]=-1; k--;} 
 }
 return k;
}

int main()
{  init();
   if (ustawhetmany()==n)  pw();
   else cout<< "nie mozna rozstawic hetmanow";
   cin>> w[1];
}


