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1. Napište logickou funkci JeTrojnasobek, která bude vracet hodnotu true právě tehdy, když její parametr,
řetězec délky až 1000 znaků, bude reprezentovat celé číslo dělitelné 3. Spolehněte na to, že řetězcový
parametr bude obsahovat pouze číslice.
Pro jistotu: a) funkce by vracela totožnou hodnotu i pro řetězec s ciferným součtem původního parametru;
 b) procedure Val(S; var V; var Code : Integer) převádí string S na číslo V.

2. Zjistěte, jakou vypočte funkce DanZP daň z příjmů k základům daně z=109200 Kč, 218400 Kč a 331200 Kč
a navrhněte, jak funkci uvést do souladu s §16 zákona o daních z příjmů.

function DanZP(const z : integer) : integer;
const
  mez   : array [1..5] of integer = (0,109200,218400,331200,maxint);
  sazba : array [1..4] of integer = (15,20,25,32);

var
  d,i   : integer;

begin

  d:=0;
  for i:=1 to 4 do
    if z>mez[i] then d:=d+(min(z,mez[i+1])-mez[i])*sazba[i] else break;
  DanZP:=d;
end;

3. Napište proceduru BS(const a : tM; const b : tV; var x : tV) řešící zpětnou substitucí
(tj. od posledního řádku vzhůru) soustavu lineárních algebraických rovnic s horní trojúhelníkovou maticí.

Soustava: Řešení:

4. Napište proceduru TriNej, která v poli záznamů obsahujících jména a známky z vysvědčení N žáků různých
jmen vyhledá a vrátí jména žáků s nejlepším, s nejhorším a s nejprůměrnějším aritmetickým průměrem
známek. Záznamy jsou řazeny abecedně podle jména. V případě více kandidátů se shodnými aritmetickými
průměry stanovte jako a) nejlepšího toho žáka, jehož jméno je v seznamu dříve, b) nejhoršího toho žáka,
jehož jméno je v seznamu později. Kritérium pro výběr nejprůměrnějšího žáka si zvolte sami.

Deklarace konstant, typů a rozhraní procedury:

const
  pZ = 12;         // pocet znamek
type
  tZnamky = record Jmeno : string;
                   Znamky: array [1..pZ] of byte;
            end;
  tVysvedceni = array of tZnamky;

procedure TriNej(const A : tVysvedceni; var NejL, NejH, NejP : string);

Zlomte vaz.

§16 Sazba daně
(1) Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné
položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí:
         Základ daně Daň Ze základu
    od Kč    do Kč přesahujícího
           0 109 200 15 %
109 200 218 400 16 380 Kč + 20 % 109 200 Kč
218 400 331 200 38 220 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200    a více 66 420 Kč + 32 % 331 200 Kč.


