
Вабішчэвіч С.В. Уводзіны ў праграмаванне на мове Паскаль 
 

ЛАБАРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

Распрацоўка кантралюючай праграмы 
Мэта: сфарміраваць навыкі складання тэстуючых праграмм. 
Прывядзем прыклад найпрасцейшай кантралюючай праграмы, у якой 

выпадковым чынам прапануюцца карыстальніку 6 розных пытанняў па фізіцы. 
Да кожнага з іх прыводзіцца 3 варыянты адказу. Выбар правільнага адказу 
ажыццяўляецца шляхам уводу патрэбнай лічбы: 

program proverka;  
 const k=6;  
 var  
  n,i,osh,c:byte; 
  z:set of byte; 
  v:array[1..k] of string[50]; ot:array[1..k,1..3] of string[70]; 
  pr:array[1..k] of byte; 
  s:string[1]; ll:integer;  
procedure riskvopr5; 
begin {рысунак прапушчаны} end;  
BEGIN  
 clrscr;  
 v[1]:='У якіх адзінках вымяраецца шлях у СВ?'; 
 ot[1,1]:='км'; 
 ot[1,2]:='см'; 
 ot[1,3]:='м'; 
 pr[1]:=3;  
 v[2]:='Па якой формуле вылічаецца работа пры праходжанні целам 

адлегласці S?'; 
 ot[2,1]:='A=N/t'; ot[2,2]:='A=F*S'; ot[2,3]:='A=dW'; pr[2]:=2;  
 v[3]:='У якіх адзінках вымяраецца ўдзельная цеплаёмістасць?'; 
 ot[3,1]:='Дж'; ot[3,2]:='Дж/(кг*К)'; ot[3,3]:='Дж/(кг*м)'; pr[3]:=2;  
 v[4]:='Па якой формуле вылічаецца кінетычная энергія цела, якое 

рухаецца?';  
 ot[4,1]:='mgh'; ot[4,2]:='mv^2/2'; ot[4,3]:='mv^2'; pr[4]:=2;  
 v[5]:='На правыя або левыя рысоры асядае аўтамабіль пры левым 

павароце?';  
 ot[5,1]:='На правыя.'; ot[5,2]:='На левыя.'; ot[5,3]:='Наогул не 

асядае.'; pr[5]:=1;  
 v[6]:='Шарык скатваецца па ўнутранай сценцы сферычнай чашы. 

Чым';  
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 v[6]:=v[6]+'ствараецца паскарэнне, неабходнае для вярчальнага руху 

чашы?'; 
 ot[6,1]:='Рэакцыяй сценкі чашы.'; ot[6,2]:='Cілай тяжару.'; 

ot[6,3]:='Рэакцыяй сценкі, сілай тяжару, сілай трэння.';  
 pr[6]:=3; 
 clrscr; 
 gotoxy(16,6); 
 writeln('КАНТРАЛЮЮЧАЯ ПРАГРАМА '); 
 gotoxy(24,7); writeln(' ПА ФІЗІЦЫ'); 
 delay(3000); 
 osh:=0; randomize; z:=[];  
 for i:=1 to k do {пачатак цыкла ўводу заданняў} 
  begin  
   clrscr; clrgscr;  
   {выбар выпадковага, непаўторнага нумара пытання}  
   repeat  
    n:=random(k)+1; 
   until not (n in z); 
   z:=z+[n]; {вывад пытання і варыянтаў адказу на экран} 
   gotoxy(27,1); 
   writeln('Пытанне ',i); 
   gotoxy(1,3); writeln(v[n]); 
   gotoxy(5,6); writeln('1. ',ot[n,1]); 
   gotoxy(5,7); writeln('2. ',ot[n,2]); 
   gotoxy(5,8);writeln('3. ',ot[n,3]);  
   if n=5 then riskvopr5; 
   {дазваляем уводзіць толькі лічбы 1,2,3}  
   repeat  
    gotoxy(5,11);write(' '); 
    gotoxy(5,11);write('Выберыце правільны адказ: '); 
    readln(s); val(s,c,ll);  
   until c in [1..3]; 
   if c=pr[n] then 
    begin gotoxy(26,14); writeln('Правільна!!!'); end  

else  
      begin osh:=osh+1; gotoxy(26,14); 
      writeln('Памылка!!!'); end; 
   delay(800); {пауза}  
  end; { канец цыкла ўводу заданняў } 
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 clrscr; clrgscr; 
 gotoxy(20,5); writeln('Усяго пытанняў ',k); 
 gotoxy(20,7); writeln('Усяго памылак ',osh); 
 gotoxy(20,9); write('Ваша адзнака '); 
 case osh of  
  0:writeln('5'); 
  1,2:writeln('4'); 
  k,k-1:writeln('2')  
  else writeln('3');  
 end;  
 delay(5000); 
END.  
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