
Tablice



 Załóżmy, że uprawiamy jogging i chcemy 
monitorować swoje postępy. W tym celu napiszemy 
program, który zlicza, ile czasu poświeciliśmy na 
bieganie w danym tygodniu.

 Program wczytuje ile czasu (w godzinach) 
biegaliśmy danego dnia, oraz wyświetla 
sumaryczny czas biegania w określonym tygodniu. 



Ale co jak 
chcemy 
prowadzić 
statystyki 
miesięczne?

31 
zmiennych?

NO WAY!



 Tablica (zwana również zmienną tablicową) – złożona 
zmienna, będąca kolekcją ponumerowanych elementów 
tego samego typu. Innymi słowy jest to ciąg zmiennych 
tego samego typu.

1h

3 h

2 h

1 h

2 h

2 h

5 h

Dni_tygodnia

0

1

2

3

4

5

6

 Ciąg taki posiada swoją nazwę, typ 
wartości jaki przechowuje, a do jego 
poszczególnych elementów odwołujemy 
się przez podanie ich numeru. Numer 
ten zwany jest indeksem.

 Elementy zawszę są indeksowane

od zera!

Tablica 7-mio elementowa



 Deklaracja tablicy ma z reguły postać:
typ nazwa_tablicy[ rozmiar ];
Przykładowa deklaracja:

float Dni_tygodnia[7];

lub co lepsze korzystając ze stałej określającej rozmiar tablicy:
const int rozmiarTab = 7;
float Dni_tygodnia[rozmiarTab];

Należy pamiętać, że elementy tablicy są zawsze indeksowane 
od zera! Pierwszy ma indeks 0, drugi 1, aż do 6-tego. 

Dla tablicy o długości N (w tym przypadku 7), indeks jej 
ostatniego elementu to N – 1.

Dlaczego ten 
sposób zapisu jest 
lepszy?

Typ elementów tablicy Liczba elementów tablicyNazwa tablicy



Deklarujemy  
tablicę 
7-elementową. 

Wpisujemy do 
każdego elementu 
tablicy czas biegu.

Przechodzimy w 
pętli przez każdy 
element tablicy i 
sumujemy wartości 
pod konkretnymi 
indeksami.



 Każdy element tablicy jest jak zwykła 
zmienna określonego typu (int, float, double, 
char, bool). 



 Ogólny schemat:
for ( int i = 0; i < liczba_elementów; i++)

operacja na i-tym elemencie tablicy t: t[i];
Zakładam, że mamy: int tab[20];
 Zerowanie tablicy:
for ( int i = 0; i < 20; i++)

tab[i] = 0;
 Inicjalizacja kolejnymi liczbami naturalnymi (od zera):
for ( int i = 0; i < 20; i++)

tab[i] = i;
 Lokalizacja elementu najmniejszego:
int minimum= 32767;      //maksymalna wartość jaką przyjmuje typ int
int jakiIndeks = 0;
for ( int i = 0; i < 20; i++)

if( tab [i] <= minimum) {
minimum= tab[i];
jakiIndeks = i;

}



 Operatory inkrementacji/dekrementacji posiadają dwie formy:
◦ Przedrostkową ++zmienna, --zmienna;
◦ Przyrostkową zmienna++, zmienna--;

Wersja przedrostkowa zwiększa (zmniejsza) wartość zmiennej 
przed użyciem jej wartości.

Wersja przyrostkowa zwiększa (zmniejsza) wartość zmiennej po 
użyciu jej wartości.



 Operator przypisania = ma formy skróconą, 
jeśli korzysta się z niego w raz z niektórymi 
innymi typami operatorów.



1. Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb 
rzeczywistych. Wczytane liczby należy wypisać na 
ekranie w odwrotnej kolejności.

2. Napisz program wczytujący z klawiatury 8 liczb 
całkowitych. Program na wypisać ile z podanych 
liczb jest parzystych oraz ile z nich jest podzielnych 
przez 3.

3. Proszę stworzyć program, który zainicjuje tablicę 
40 elementową wartościami losowymi z zakresu 10 
– 50. Następnie proszę sprawdzić czy jakikolwiek 
element w tej tablicy się powtarza. Jeśli tak proszę 
wyświetlić o jaki element chodzi, oraz ile razy się 
on powtórzył w tablicy. 

4. Napisz program wypełniający tablicę 50-
elementową ciągiem 1, 2, 4, 8, 16, 32… 2n.



 Istnieje wiele algorytmów sortowania danych. Bardzo dobre ich 
omówienie znajduje się w książce p. Wirtha pt. Algorytmy + 
struktury danych = programy. Ponadto polecam stronę:

https://eduinf.waw.pl/inf/alg/003_sort/m0003.php
Jednym z najprostszych jest algorytm sortowania bąbelkowego. 
Załóżmy, że mamy ciąg wejściowy [4,2,5,1,7]. 

 Każdy wiersz symbolizuje wypchnięcie kolejnego największego 
elementu na koniec ("wypłynięcie największego bąbelka"). W każdym 
przebiegu porównywane są ze sobą dwa kolejne elementy i 
zamieniane miejscami jeśli ich kolejność się nie zgadza. Jeśli w 
danym przebiegu nie dokonano żadnej zmiany, algorytm kończy 
działanie.

https://eduinf.waw.pl/inf/alg/003_sort/m0003.php




5. Proszę stworzyć program, który wpisze do zmiennej 
tablicowej 10 liczb całkowitych podanych przez 
użytkownika. Następnie dla danych zawartych w tablicy 
proszę wyliczyć:

◦ Średnią arytmetyczną.
◦ Sumę wszystkich elementów.
◦ Minimum i maksimum.
◦ Liczbę elementów ujemnych.
◦ Liczbę elementów parzystych.

6. Proszę stworzyć program, który uzupełni tablicę 100-
elementową wartościami losowymi z zakresu -40 do 50. 
Następnie proszę wyświetlić wypełnioną tablicę. Później, 
proszę dokonać sortowania jej elementów w porządku 
malejącym, wykorzystując sortowanie bąbelkowe, oraz 
wyświetlić posortowaną tablicę. 



 Załóżmy, że chcemy 
zaprojektować grę w statki, 
z udziałem wyłącznie 
jednomasztowców. 

 Na początku gry użytkownik 
określa położenie swoich 
statków na planszy 10 x 10. 
Obecność statku jest 
symbolizowana wartością 1. 
Wartość 0 oznacza brak 
statku w danym polu.

 Cała plansza jest następnie 
wyświetlana użytkownikowi, i 
może on oddawać strzały, 
podając odpowiednie 
współrzędne pól. 

 Możliwe są 3 trafienia.



 Do tej pory używaliśmy tablic jednowymiarowych (tożsamych z 
pojęciem wektora). Ale do gry w statki potrzebna jest plansza 10 x 
10 (czyli dwu – wymiarowa). 

 Z pomocą przychodzą tablice wielowymiarowe. Ich deklaracja jest 
bardzo podobna jak znanych już tablic jednowymiarowych. Tablice 
wielowymiarowe definiujemy podając przy zmiennej kilka wymiarów:

float macierz[5][5]; //tablica 2-wymiarowa
int tab[2][3][4]; //tablica 3-wymiarowa
 Tak samo wygląda dostęp do poszczególnych elementów tablicy:
macierz[2][3] = 1.5;
 Aby zainicjować tablicę wielowymiarową należy zastosować 

zagłębianie klamr, np.:
float macierz[3][4] = { { 1.6, 4.5, 2.4, 5.6 }, /* pierwszy wiersz */ 

{ 5.7, 4.3, 3.6, 4.3 }, /* drugi wiersz */ 
{ 8.8, 7.5, 4.3, 8.6 } /* trzeci wiersz */ };

 Dodatkowo, pierwszego wymiaru nie musimy określać i wówczas 
kompilator sam ustali odpowiednią wielkość, np.:

float macierz[][4] = { { 1.6, 4.5, 2.4, 5.6 }, /* pierwszy wiersz */ 
{ 5.7, 4.3, 3.6, 4.3 } /* drugi wiersz */ };



 Plansza gry to tablica 10 x 10 typu bool. Typ bool służący 
do przechowywania jednej z dwóch wartości logicznych: 
true (prawda), lub false (fałsz). Dla nas będzie on oznaczał 
umiejscowienie statki na danej pozycji (true). 





7. Przypomnij sobie tabliczkę mnożenia. Zadeklaruj tablicę 
10x10, wypełnij ją tak jak tabliczkę mnożenia.

8. Utwórz tablicę 10x5, wypełnij ją losowymi liczbami 
całkowitymi [0-20], a następnie sprawdź w którym 
wierszu jest największa suma (wypisz liczby na ekran, 
obok podaj sumę każdego wiersza).

9. Zmodyfikuj podany kod gry w statki, tak aby powstały 
dwie plansze 10 x 10 – jedna podawana przez 
użytkownika, a druga wypełniana w sposób losowy. 
Następnie dodaj funkcjonalność gry z komputerem –
komputer oddaje losowy strzał do planszy użytkownika, 
użytkownik oddaje określony strzał do planszy 
komputera. Wygrywa ten kto jako pierwszy zatopi 
wszystkie statki przeciwnika. Dodaj również informację o 
tym ile jeszcze jednomasztowców zostało do zatopienia.

10. Wypełnij tablicę 10 x 10 wartościami losowymi z zakresu 
od -20 do 20, a następnie wyznacz sumę elementów na 
jej prawej przekątnej.



Zad 11. Napisz program, który:

• utworzy tablicę 10 liczb całkowitych i wypełni ją wartościami losowymi z 

przedziału [3, 9],

• wyznaczy średnią arytmetyczną elementów tablicy,

• wyznaczy ile elementów jest mniejszych, ile większych od średniej.

Na ekranie należy wypisać wylosowane liczby w oryginalnej oraz odwrotnej 

kolejności, liczby posortowane, a także wszystkie wyznaczone wartości.

Przykład:

Wylosowane liczby: 6 6 8 7 7 6 3 6 7 3

Liczby w kolejnosci odwrotnej: 3 7 6 3 6 7 7 8 6 6

Liczby posortowane: 3 3 6 6 6 6 7 7 7 8

Srednia: 6.3

Wiekszych: 4

Mniejszych: 6



Zad 12. Napisz program, który:

• stworzy tablicę (macierz) 5 x 5 liczb całkowitych, a następnie umożliwi użytkownikowi 

wypełnienie jej zawartości,

• dla każdej kolumny wyznaczy minimum,

• dla każdego wiersza wyznaczy maksimum,

• wyznaczy największą wartość w komórkach leżących na przekątnych macierzy (po 

jednej wartości dla każdej z dwóch przekątnych).

Program ma wyświetlać tablicę wypełnioną liczbami oraz wszystkie wyliczone wartości.

Przykład:

Podaj liczbe pod indeksem [0, 0] : 5

Podaj liczbe pod indeksem [0, 1] : 10

Podaj liczbe pod indeksem [0, 2] : -20

…

Podaj liczbę pod indeksem [4, 4]: 3

Twoja tablica wyglada nastepujaco:

5  10 20 4  3

1  2  3  4  5

4  5  8  9  3

8  4  5  6  3

9  6  6  6  3

Minima dla poszczegolnych kolumn to: 1 2 3 4 3

Maksima dla poszczegolnych wierszy to: 20 5 9 8 9

Najwieksze wartosci na przekatych to: 9 8


