
  

Функции

връщане на резултат - упражнения



  

Вярно или невярно?
Напишете функция за 
работа с точки, 
позволяваща въвеждане 
на точка от 
клавиатурата

type
   Tochka = record
       X, Y: integer;
    end; 
function Read: Tochka;
begin
  Write('x=');
  ReadLn(Result.x);
  Write('y=');
  ReadLn(Result.y);
end;



  

Вярно!

Напишете функция за 
работа с точки, 
позволяваща въвеждане 
на точка от 
клавиатурата

(и връщаща я като 
резултат)

type
   Tochka = record
       X, Y: integer;
    end; 
function Read: Tochka;
begin
  Write('x=');
  ReadLn(Result.x);
  Write('y=');
  ReadLn(Result.y);
end;



  

Вярно или невярно?
Напишете 
функция, връщаща 
като резултат 
решението на 
уравнението 
ax+b=0

x= -b / a

function lineino(a, b: Real): Real;
begin
  Result:= -b/a;
end;



  

Невярно!
Напишете 
функция, връщаща 
като резултат 
решението на 
уравнението 
ax+b=0

x= -b / a

А за а=0? 
А за b=0?

function lineino(a, b: Real): Real;
begin
  Result:= -b/a;
end;



  

Вярно или невярно?
Напишете 
функция, връщаща 
като резултат 
решението на 
уравнението 
ax+b=0

x= -b / a

function lineino(a, b: Real): Real;
begin
    if a=0 then
       if b=0 then
          Result:= 1       // всяко Х е решение 
       else Result:= 2   // няма решение
    else Result:= -b/a; // решение за Х
end;



  

Невярно!
Напишете 
функция, връщаща 
като резултат 
решението на 
уравнението 
ax+b=0

x= -b / a

За a=0 и b=0?
За a=1 и b=-1?

function lineino(a, b: Real): Real;
begin
    if a=0 then
       if b=0 then
          Result:= 1        // всяко Х е решение 
       else Result:= 2;  // няма решение 
    else Result:= -b/a; // решение за Х
end;



  

Вярно!
Напишете 
функция, връщаща 
като резултат 
решението на 
уравнението 
ax+b=0

x= -b / a

function lineino(a, b: Real; out x: Real): byte;
begin
    if a=0 then
       if b=0 then
          Result:= 1        // всяко Х е решение 
       else Result:= 2   // няма решение 
    else begin
       Result:= 3; // има решение 
       x:= -b/a;     // решение за Х
    end;
end;



  

Вярно или невярно?
Напишете функция, 
която по дадени 
число X и интервал 
[A, B) връща дали 
числото Х е извън 
интервала [A, B). 

function chislo(x, a, b: integer):
     Boolean; 
begin      
     if (x<a) and (x>=b) then
        WriteLn('da')
     else WriteLn('ne'); 
end;
...
WriteLn(chislo(5, 1, 2));



  

Невярно!

function chislo(x, a, b: integer):
     Boolean; 
begin      
     if (x<a) and (x>=b) then
        WriteLn('da')
     else WriteLn('ne'); 
end;
...
WriteLn(chislo(5, 1, 2));

Напишете функция, 
която по дадени 
число X и интервал 
[A, B) връща дали 
числото Х е извън 
интервала [A, B). 



  

Вярно!

function chislo(x, a, b: integer):
     Boolean; 
begin      
     if (x<a) and (x>=b) then
        Result:= True
     else Result:= False; 
end;
...
WriteLn(chislo(5, 1, 2));

Напишете функция, 
която по дадени 
число X и интервал 
[A, B) връща дали 
числото Х е извън 
интервала [A, B). 



  

Ефективно!

function chislo(x, a, b: integer):
     Boolean; 
begin      
      Result:= (x<a) and (x>=b); 
end;
...
WriteLn(chislo(5, 1, 2));

Напишете функция, 
която по дадени 
число X и интервал 
[A, B) връща дали 
числото Х е извън 
интервала [A, B). 



  

Вярно или невярно?
Напишете процедура, 
която отпечатва по-
голямото от две числа

procedure max(a, b: integer); 
begin
     if a>=b then
        WriteLn(a);
     else WriteLn(b); 
end;

...
WriteLn(max(2, 3));



  

Невярно!
Напишете функция, 
която отпечатва по-
голямото от две числа

procedure max(a, b: integer); 
begin
     if a>=b then
        WriteLn(a);
     else WriteLn(b); 
end;

...
WriteLn(max(2, 3));



  

Вярно!
Напишете функция, 
която отпечатва по-
голямото от две числа

procedure max(a, b: integer); 
begin
     if a>=b then
        WriteLn(a);
     else WriteLn(b); 
end;

...
max(2, 3);



  

Вярно или невярно?
Напишете функция, 
която връща кое е по-
голямото от две числа 

function max2(a, b; integer): byte;

begin

  if a > b then
    Result:=1; 

  else Result:=2;
end;



  

Невярно!
Напишете функция, 
която връща кое е по-
голямото от две числа

А за a=b? 

function max2(a, b; integer): byte;

begin

  if a > b then
    Result:=1; 

  else Result:=2;
end;



  

Вярно!
Напишете функция, 
която връща кое е по-
голямото от две числа 

А за a=b? 

function max2(a, b; integer): byte;

begin

  Result:= 0;

  if a > b then
     Result:=1; 

  else if a < b then 

     Result:=2;
end;



  

Вярно!
Напишете функция, 
която връща кое е по-
голямото от две числа 

А за a=b? 

function max2(a, b; integer): byte;

begin

  if a > b then
     Result:=1; 

  else if a < b then 

     Result:=2

  else Result:= 0;
end;



  

Край
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