
Która liczba pierwsza i liczby bliźniacze:  
 
#include <iostream> 
#include <cmath> 
using namespace std; 
 
int ktora(int n); 
int blizniacze(int m); 
bool pierwsza(int n); 
 
 
int main(void){ 
 int n, m; 
 cout<<"Ktora liczbe pierwsza chcesz zobaczyc? "<<endl; 
 cin>>n; 
 cout<<"Ktora liczbe blizniacza chcesz zobaczyc? "<<endl; 
 cin>>m; 
 cout<<n<<" liczba pierwsza to: "<<ktora(n)<<endl; 
 cout<<n<<" liczba blizniacza to: "<<blizniacze(m)<<endl; 
  
 return 0; 
} 
 
ktora(int n){ 
 int numer=0; 
 int i = 2; 
 while (numer!=n){ 
  if (pierwsza(i)) numer+=1; 
  i+=1; 
 } 
 return i-1;  
} 
 
bool pierwsza(int n){ 
 int d = 2; 
 while (d*d<=n){  
  if(n%d==0) 
   return false; 
  d+=1; 
 } 
 return true; 
} 
 
int blizniacze(int m){ 
  int numer=0; 
 int i = 2; 
 while (numer!=m){ 
  if (pierwsza(i) && pierwsza(i+2)) numer+=1; 
  i+=1; 
 } 
 return i-1;  
} 
 
 
 
  



Kalkulator ułamków zwykłych:  
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int nwd(int a, int b); 
int nww(int a, int b); 
 
int main(void){ 
 struct ulamek { 
  int l; 
  int m; 
 }; 
  
 char wybor; 
 int licznik, mianownik; 
  
 cout<<"##########   KALKULATOR DLA ULAMKOW   ##########"<<endl; 
 cout<<"Wprowadz ulamki: "<<endl; 
  
 ulamek liczba[2]; 
 for(int i=0;i<2;i++){ 
  cout<<"Podaj licznik "<<i+1<<" ulamka: "; 
  cin>>liczba[i].l; 
  cout<<"Podaj mianownik "<<i+1<<" ulamka: "; 
  cin>>liczba[i].m; 
 } 
  
 cout<<"Wybierz rodzaj dzialania: "<<endl; 
 cout<<"Naciśnij \"1\", jesli chcesz dodac dwa ulamki zwykle"<<endl; 
 cout<<"Naciśnij \"2\", jesli chcesz odjac dwa ulamki zwykle"<<endl; 
 cout<<"Naciśnij \"3\", jesli chcesz pomnozyc dwa ulamki zwykle"<<endl; 
 cout<<"Naciśnij \"4\", jesli chcesz podzielic dwa ulamki zwykle"<<endl; 
 cin>>wybor; 
 if (wybor=='1') { 
  cout<<liczba[0].l<<"/"; 
  cout<<liczba[0].m<<" + "; 
  cout<<liczba[1].l<<"/"; 
  cout<<liczba[1].m<<" = "; 
   
  nww(liczba[0].m, liczba[1].m); 
  mianownik = nww(liczba[0].m, liczba[1].m); 
  int pom = licznik = mianownik/liczba[0].m*liczba[0].l + mianownik/liczba[1].m*liczba[1].l; 
  licznik /= nwd(pom, mianownik); 
  mianownik /= nwd(pom, mianownik); 
   
  cout<<licznik<<"/"<<mianownik; 
 } 
 else if (wybor=='2') { 
  cout<<liczba[0].l<<"/"; 
  cout<<liczba[0].m<<" - "; 
  cout<<liczba[1].l<<"/"; 
  cout<<liczba[1].m<<" = "; 
   
  nww(liczba[0].m, liczba[1].m); 
  mianownik = nww(liczba[0].m, liczba[1].m); 
  int pom = licznik = mianownik/liczba[0].m*liczba[0].l - mianownik/liczba[1].m*liczba[1].l; 
  licznik /= nwd(pom, mianownik); 
  mianownik /= nwd(pom, mianownik); 
  if (mianownik<0){ 
   mianownik=-mianownik; 
   licznik=-licznik; 
  } 
  cout<<licznik<<"/"<<mianownik; 
 } 
 else if (wybor=='3' ) { 
  cout<<liczba[0].l<<"/"; 
  cout<<liczba[0].m<<" * "; 
  cout<<liczba[1].l<<"/"; 
  cout<<liczba[1].m<<" = "; 



   
  licznik=liczba[0].l*liczba[1].l; 
  mianownik=liczba[0].m*liczba[1].m; 
  int pom=nwd(licznik, mianownik); 
    
  licznik /=pom; 
  mianownik /=pom; 
      
  cout<<licznik<<"/"<<mianownik; 
 } 
 else if (wybor=='4') { 
  cout<<liczba[0].l<<"/"; 
  cout<<liczba[0].m<<" : "; 
  cout<<liczba[1].l<<"/"; 
  cout<<liczba[1].m<<" = "; 
   
  licznik=liczba[0].l*liczba[1].m; 
  mianownik=liczba[0].m*liczba[1].l; 
  int pom=nwd(licznik, mianownik); 
    
  licznik /=pom; 
  mianownik /=pom; 
      
  cout<<licznik<<"/"<<mianownik; 
 } 
 else cout<<"Zly wybor, uruchom program jeszcze raz!"; 
  
 return 0; 
} 
 
int nwd(int a, int b) 
{ 
    int pom; 
    while(b!=0) 
    { 
     pom = b; 
     b = a%b; 
     a = pom;   
    } 
    return a; 
} 
  
int nww(int a, int b) 
{ 
    return a/nwd(a,b)*b; 
} 


