
2007. 06. 07. Definiálljon függvényt az alábbi feladatokra:
1. Adott két N elemű tömb: az egyik a vásárolt termékek egységárát, a másik ugyanabban a 
sorrendben a vásárolt mennyiséget jelenti, számítsa ki a fizetendő összeget.

int fgv (int *ar, int* db, int N){
int i;  int osszeg=0;
for(i=0; i < N-1; i++)

 osszeg += *(ar+i) * *(db + i);
 return osszeg;

}

2. Kiszámítja a valós típusú N elemű tömbben tárolt értékek mértani átlagát (az elemek 
szorzatából vont N-edik gyök).

#include <math.h>
double fgv (double *tomb, int N){

 double eredmeny=1.0;
 int i=0;
 for (i=0; i < N; i++)

 eredmeny *= *(tomb + i);
 eredmeny=pow(eredmeny,1/(double)N);

 return eredmeny;
}

3. Harmadfokú polinom adott helyen vett helyettesítési értékének meghatározása (a polinom 
együtthatóit alkalmas tömbben adjuk át).

#include <math.h>
double fgv(double *p, double hely) {

double seged = 0.0;
int i = 0;
for(i=0; i<4; i++)

seged += *(p+i) * pow(hely,3-i);
return seged;

}

4. Eldönti, hogy egy síkban megadott (x1,y1) koordinátájú pont rajta van-e egy az origóból 
induló (x,y) végpontú egyenes szakaszon (a koordináták valósak).

void fgv(double x1,double y1,double x,double y){
 if (0==x*x1-y*y1)

printf("Rajta van");
 else

printf("Nincs rajta");
}

5. Meghatározza egy valós típusú N elemű tömbben tárolt értékek közül az abszolút értékben 
a legnagyobbat.

#include <math.h>
double fgv(double *tomb, int N){

int i=0;
double max=0.0;
max = fabs(*tomb);
for(i = 1; i < N; i++){

if (fabs(*(tomb+i)) > max)
max = fabs(*(tomb+i));



}
return max;

}

6. Meghatározza egy adott text típusú fájlban található számjegy karakterek (0-9) 
előfordulásának számát.

#include <stdlib.h>
void fgv (void) {

int szam=0;
char c;

FILE *f;
f = fopen(”szoveg.txt”, ”r”)
if (f==NULL)

return;
while( !feof(f)) {

c = fgetc(f);
switch (c) {

case ’0’:
case ’1’:
case ’2’:
case ’3’:
case ’4’:
case ’5’:
case ’6’:
case ’7’:
case ’8’:
case ’9’: szam++;

}
}
fclose(f);
printf(”A szoveg.txt fájlban található számjegy karakterek száma: %d”, szam);
return;

}


