
Stałe definiuje się używając funkcji define. 
Przykład: 
 define(„PODATEK”, 22); 
 define(„INSTALACJAOS”, 70); 
 define(„MS”, „Microsoft”); 
 
Dobrą praktyką jest używanie wielkich liter jako nazw stałych. Nie 

jest to wymagane, ale poprawia znacznie czytelność kodu. Aby 
się odwołać do stałej należy użyć wyłącznie jej nazwy (pomija się 
znak $ jak w przypadku zmiennych). 

Przykład: 
 echo „INSTALACJAOS”; 
 
Stałe mogą przechowywać jedynie dane typów (wartości) 

skalarnych: boolean, integer, float, string. 
PHP tworzy wiele swoich stałych. 
 



Przez pojęcie zasięg zmiennych rozumie się część skryptu, w której dana 
zmienna jest widoczna i można się do niej odwoływać. 

 
Istnieje 6 reguł odnośnie zasięgów w PHP: 
1. Wbudowane zmienne superglobalne (ang. superglobals) są widoczne 

w całym skrypcie. 
2. Stałe po ich zadeklarowaniu mają zawsze charakter globalny (mogą 

być używane w funkcjach jak i poza nimi). 
3. Zmienne globalne są widocznie od momentu ich zadeklarowania w 

całym skrypcie ale nie wewnątrz funkcji. 
4. Zmienne używane w funkcji, które zostały zadeklarowane jako 

globalne, odnoszą się do zmiennej globalnej o tej samej nazwie. 
5. Zmienne stworzone wewnątrz funkcji i zadeklarowane jako statyczne 

są niewidoczne na zewnątrz funkcji, ale zachowują swoją wartość 
między kolejnymi wykonaniami tej funkcji. 

6. Zmienne utworzone wewnątrz funkcji są zmiennymi lokalnymi i są 
niedostępne po zakończeniu wykonywania tej funkcji. 



Zmienne superglobalne (autoglobalne) są widoczne w całym skrypcie 
(zarówno wewnątrz funkcji jak i poza nimi. Wyróżniamy następujące 
zmienne superglobalne: 

 $GLOBALS – tablica wszystkich zmiennych globalnych. Pozwala ona 
uzyskać wewnątrz funkcji dostęp do zmiennych globalnych np. 
$GLOBALS[‘moja_zmienna_globalna’]; 

 $_SERVER – tablica zmiennych środowiskowych serwera. 
 $_GET – tablica danych przekazanych do skryptu za pomocą metody 

GET. 
 $_POST – tablica zmiennych przekazanych do skryptu metodą POST. 
 $_COOKIE – tablica przechowująca ciasteczka 
 $_FILES – tablica zmiennych związanych z obsługą uploadowanych 

plików. 
 $_ENV – tablica zmiennych środowiskowych (adres zdalny, nazwa 

użytkownika itp.). 
 $_REQUEST – tablica wszystkich zmiennych wprowadzanych prez 

użytkownika włączając w to zawartość $_GET, $_POST, $_COOKIE (od 
PHP 4.3 bez $_FILES) 

 $_SESSION – tablica zmiennych sesji. 



Wyróżniamy następujące typy operatorów: 

 Arytmetyczne. 

 Przypisania. 

 Porównań. 

 Logiczne. 

 Bitowe. 

 Tablicowe. 

 Pre-/Post-inkrementacji oraz dekrementacji.   

 Inne. 

 



 Dwuargumentowe (za wyjątkiem oznaczania liczb ujemnych operatorem -) 
operatory wykonujące podstawowe operacje matematyczne. 

 Przy zastosowaniu ich do zmiennej typu string PHP będzie próbował dokonać 
konwersji ciągu znaków na liczbę. Jeśli zawiera on znak e lub E zostanie on 
wczytany w notacji inżynierskiej i przekonwertowany na float. Podobna 
konwersja ma miejsce gdy w ciągu występuje znak kropki. W przeciwnym 
wypadku ciąg będzie traktowany jako integer.  

 PHP szuka cyfr na początku ciągu i użyje ich jako wartość, a jeśli nie znajdzie 
żadnych cyfr to wartość ciągu wyniesie zero. 

Operator Wykonywane działanie Przykład 

* mnożenie $x * $y 

/ dzielenie $x / $y 

+ dodawanie $x + $y 

- odejmowanie $x - $y 

% dzielenie modulo (reszta z dzielenia) $x % $y 



 Operatory bitowe pozwalają na sprawdzanie i manipulacje 
poszczególnymi bitami zmiennej typu integer. 

 Przesunięcie arytmetyczne pomija (traci) krańcowe bity. 
Przesunięcie w lewo nie zachowuje bitu znakowego 
(kopiowane są zera). Przesunięcie w prawo kopiuje bit znaku. 

 
Operator Nazwa Przykład 

& Bitowe AND $x & $y 

| Bitowe OR $x | $y 

~ Bitowe NOT ~$x 

^ Bitowy XOR $x ^ $y 

<< Przesunięcie arytmetyczne w lewo $x << $y 

>> Przesunięcie arytmetyczne w prawo $x >> $y 



Argument 1 Operator Argument 2 Znaczenie 

$x = $y $x = $y 

$x => $y $x => $y (przypisanie dla tablic) 

$x += $y $x = $x + $y 

$x -= $y $x = $x – $y 

$x *= $y $x = $x * $y 

$x /= $y $x = $x / $y 

$x %= $y $x = $x % $y 

$x <<= $y $x = $x << $y 

$x >>= $y $x = $x >> $y 

$x . $y $x = $x.$y 

$x &= $y $x = $x & $y 

$x |= $y $x = $x | $y 

$x ^= $y $x = $x ^ $y 



 Logiczny xor zwraca wartość true, jeśli $a 
albo b$ są true, natomiast zwraca wartość 
false gdy obie zmienne mają wartość true lub 
false. 

Operator Nazwa Przykład 

&& Logiczne AND $x && $y 

|| Logiczne OR $x || $y 

! Logiczne NOT !$x 

and Tak jak && ale z mniejszym priorytetem $x and $y 

or Tak jak || ale z mniejszym priorytetem $x or $y 

xor Logiczny xor $x xor $y 



Operator Wykonywane działanie Przykład 

== Równość $x * $y 

=== Identyczność $x / $y 

!= Nierówność $x + $y 

!== Nieidentyczność $x - $y 

<> Nierówność $x % $y 

< Mniejszość $x * $y 

> Większość $x / $y 

<= Mniejszość lub równość $x + $y 

>= Większość lub równość $x - $y 

Identyczność zwraca wartość true tylko wtedy, gdy dwa 
operandy są równie i należą do tego samego typu. 
Operatory < i > działają również dla ciągów znaków. 



Operator Nazwa Przykład Rezultat 

+ Unia $x + $y Zwraca tablicę zawierającą wszystkie 

elementy tablic $x i $y 

== Równość $x == $y Zwraca true jeśli $x i $y mają te same 

pary kluczy i wartości 

=== Identyczność $x === $y Zwraca true jeśli $x i $y mają te same 

pary kluczy i wartości, ułożone w tej 

samej kolejności 

!= Nierówność $x != $y Zwraca true jeśli $x i $y nie są sobie 

równe 

<> Nierówność $x <> $y Zwraca true jeśli $x i $y nie są sobie 

równe 

!= Nieidentyczność $x !== $y Zwraca true jeśli $x i $y nie są 

identyczne 



 Preinkrementacja  / Postinkrementacja 
◦ ++$x – preinkrementacja – najpierw następuje zwiększenie 

wartości $x o 1, a następnie zwracana jest powiększona 
wartość. 

◦ $x++ - postinkrementacja – najpierw zwrócona jest 
aktualna wartość $x, a dopiero potem dokonywane jest 
zwiększenie wartości tej zmiennej o jeden. 

◦ Operator --$x i $x– działa analogicznie. 

 Operator referencji (&) 
◦ Zwraca alias do zmiennej. 
Przykład: 
$x = 3; 
$y = &$x 
$y = 5; //obie zmienne $x i $y mają wartość 5. 
 
Funkcja unset(zmienna) niszczy odwołanie (alias).   



 Operator tłumienia błędów (@) 
◦ Ma zastosowanie na początku każdego wyrażenia, jeśli nie chcemy 

wyświetlić ewentualnego błędu z nim związanego np. $x = @(57/ 0); bez 
operatora tłumienia wygeneruje błąd dzielenia przez zero. 

 Operator wykonania (para aprostorofów ``) 
◦ PHP będzie próbował wykonać dowolny kod zawarty między symbolami 

apostrofów francuskich ``, tratując go jako polecenie wykonywane w 
wierszu poleceń serwera. Przykładowo: 
 $wyjsce = `dir c:`; 
 echo $wyjscie; 

 Operator typu (instanceof) 
◦ Pozwala na sprawdzenie, czy obiekt jest egzemplarzem (instancją) 

konkretnej klasy 

 Operator trójkowy (? : ) 
◦ Działa według wzoru:  
 warunek ? wartość, jeśli prawdziwy : wartość, jeśli fałszywy; 

 Operatory specjalne 
◦ new, clone – używane do tworzenia lub klonowania obiektów klasy 
◦ , - rozdziela argumenty funkcji i list 



Kolejność Operatory 

Lewa , 

Lewa or 

Lewa xor 

Lewa and 

Lewa =  +=  -=  *=  /=  .=  %=  &=  |=  ^=  ~=  <<=  >>=  => 

Lewa ? : 

Lewa II 

Lewa && 

Lewa | 

Lewa ^ 

Lewa & 

Nie odnosi się ==  !=  ===  !=== 

Nie odnosi się <  <=  >  >= 

Lewa <<  >> 

Lewa + - . 

Lewa * / % 

Prawa ! 

Nie odnosi się instanceof 

Prawa  ~ -  (int) (float) (string) (array) (object) (bool) @ 

Nie odnosi się ++  --  

Prawa [  ] 

Nie odnosi się clone, new 

Nie odnosi się (  ) Największy priorytet 

Najmniejszy priorytet 

Kolejność przetwarzania  
operatorów o tym samym 
priorytecie: 
Lewa = od lewej do prawej 
Prawa = od prawej do lewej 



Przykład: 
$wartosc = 100; 
$vat = 0.22; 
$wartosc = $wartosc * 1 + $vat; // da błędny 

wynik bo operator iloczynu ma wyższy priorytet 
niż operator dodawania.  

Rozwiązanie: 
$wartosc = $wartosc * (1 + $vat); 
 
 W wyrażeniu można stosować dowolną liczbę 

nawiasów. Jako pierwsze zostaną obliczone te 
najbardziej wewnętrzne. 



 Ogólna postać instrukcji if jest następująca: 
 if (warunek1)  
  instrukcja_jesli_warunek1_prawdziwy; 
 else if(warunek2) 
  instrukcja2; 
 else 
  instrukcja3; 
 
 Występuje również operator warunkowy w postaci: 
 warunek ? wartość1 : wartość2; 
Co należy rozmieć jako: jeśli warunek jest prawdziwy to 

podstaw za wartość wyrażenia wartość1, w przeciwnym 
wypadku podstaw za wartość wyrażenia wartość2. 

Przykład: $modul = $liczba < 0 ? –liczba : liczba; 



 Przydatna, gdy badamy warunek mający wiele 
różnych możliwych wartości.  

 switch (wyrażenie){ 
 case wartość1: 
  instrukcja1; 
  break; 
 case wartość2: 
  instrukcja2; 
  break; 
 default: 
  instrukcja3; 
 } 



1. Pętla while 
◦ Pętla while powtarza wykonywanie następującego po niej 

bloku kodu tak długo jak warunek pętli jest prawdziwy. 
◦ Ogólna jej postać jest następująca: 
 while(warunek) 
  instrukcja1; 

2. Pętla do while 
◦ Ogólna jej składnia jest następująca: 
 do { 
  instrukcje; 
 } 
 while( warunek); 
◦ Warunek w pętli do while testowany jest dopiero na 

końcu. Oznacza to, że kod zawarty w tej pętli zostanie 
wykonany przynajmniej raz. 



3. Pętla for 
◦ Ogólna postać pętli for jest następująca: 

 for (wyrażenie początkowe; wyrażenie warunkowe; wyrażenie modyfikujące) 
  instrukcja_do_wykonania; 

◦ W miejsce wyrażenia początkowego wstawiane jest wyrażenie stosowane 
do zainicjalizowania zmiennej służącej jako licznik wykonań pętli. 
Wyrażenie warunkowe określa jaki warunek musi być spełniony by przejść 
do kolejnego przebiegu pętli. Wyrażenie modyfikujące natomiast używane 
jest do modyfikacji wartości zmiennej będącej licznikiem pętli. 

4. Pętla foreach (pętla for + zmienne zmiennych) 
 Przykład: Chcemy wyświetlić wartości pól formularza nazwane 

„nazwa1”, „nazwa2”, „nazwa3”. 

 for($i=1; $i <= $liczba_pol ; $i++) 

 $pole= "nazwa$i"; 
ALBO (działa tylko przy zastosowaniu do tablic): 

foreach (wyrażenie_tablicowe as $wartość)  
 instrukcja1; 

 
 



 Aby zatrzymać wykonywanie pętli stosujemy 
instrukcję break. Po napotkaniu tej instrukcji 
zostanie wykonany pierwszy wiersz kodu za 
końcem pętli. 

 Aby przejść do następnej iteracji pętli stosuje 
się instrukcję continue. 

 Aby zakończyć wykonywanie całego skryptu 
php stosuje się instrukcję exit – powoduje 
ona zaprzestanie wywołania dalszego kodu 
php. 



 Wszystkie omówione tutaj struktury sterujące mają swoje 
alternatywne (równoważne reprezentacje).  

 Aby zastosować reprezentację alternatywną należy znak 
otwierającego nawiasu klamrowego { zastąpić znakiem 
dwukropka : , natomiast zamykający nawias klamrowy } 
należy zastąpić jednym ze słów kluczowych: endif, 
endswitch, endwhile, endfor, endforeach, w zależności od 
używanej struktury sterującej. 

 Jedynie pętla do while nie ma postaci alternatywnej. 
Przykład: 
 if($ilosc == 0) : 
  echo „Wystąpił błąd " : 
  exit; 
 endif; 



 Założenie: Pole formularza, którego wartość chcemy 
odczytać nosi nazwę nick. 

 W skrypcie PHP można uzyskać dostęp do zawartości 
każdego pola formularza na 3 sposoby: 
◦ Traktując nazwę pola jako zmienną o identycznej nazwie: 

echo(„$nick”); 
Na serwerze musi być włączona opcja register_globals. Domyślnie 

jest ona wyłączona! 
◦ Wykorzystując zmienne superglobalne $_GET , $_POST, 

$_REQUEST: 
echo(„$_POST[‘nick’]”); 

◦ Wykorzystując styl rozwlekły: 
echo(„$HTTP_POST_VARS[‘nick’]”); 
Można go wyłączyć nadając odpowiednią wartość dyrektywnie 

register_long_arrays. 
 

 

 


