
Funkcje i procedury – szybkie przypomnienie

Tablice i wskaźniki

Napisy



 Poniekąd wszystko jest już znane i jasne:



 Poniekąd, bo:
1. Można zwrócić kilka wartości na raz (referencja)☺

2. Parametry mogą być przekazywane przez 
referencję lub przez wartość

3. Funkcje mogą mieć zmienną liczbę parametrów

4. Mamy do dyspozycji funkcje inline





1. Zaprojektuj funkcję, która odczytuje liczby 
od użytkownika aż do podania 0. Funkcja 
ma zwrócić 0 lub 1 – w zależności od tego 
czy tych liczb była parzysta czy nieparzysta 
ilość. Co więcej – funkcja ma jednocześnie 
zwrócić sumę oraz iloczyn wszystkich 
podanych liczb.

2. Napisz funkcję, która zwraca wartość n-tego 
wyrazu ciągu Fibonacciego.



 Zalety używania dynamicznego przydzielania 
pamięci:
◦ Może ona być dzielona między różnymi obiektami w 

programie.
◦ Jej rozmiar może być ustalany podczas działania 

programu.

STOS STERTA

2a

int a = 2;

STOS STERTA

?a

int* a = new int;

*a



 Zmienna wskaźnikowa – zmienna, która 
przechowuje adres innego bytu 
programistycznego (obiektu, zmiennej) w 
pamięci.

 Wskaźnik musi mieć podany typ, na jaki 
wskazuje.



Ad1: deklaracja zmiennej typu całkowitoliczbowego
Ad2: deklaracja wskaźnika na int
Ad4: przypisanie do wskaźnika adresu zmiennej 
Ad5: wyłuskanie wartości na którą wskazuje wskaźnik





STOS STERTA

?wsk *wsk

int** wsk;

wsk = new int*;

*wsk = new int;

? **wsk

new int;

int* liczba = new int;

delete liczba;

// Ops… I leaked it again…

STOS STERTA

? //MMMAAAAMOOO!! Zgubiłem się!

Do każdego new powinno być jedno delete. ZAWSZE.



 Lepiej używać malloc() czy new? 

 Są jakieś różnice?
Klasa* mojaKlasa = (Klasa*)malloc(sizeof(Klasa));

Klasa* mojaKlasa2 = new Klasa();

 A co jeśli przydział pamięci się nie powiedzie?
◦ Wielu programistów polega na tym, że new zawsze spełni 

swoją funkcję i zwróci oczekiwany rezultat.

◦ Domyślnie program się zakończy (niezbyt przyjemnie ale 
jednak).

◦ Istnieje wersja new, która nie używa wyjątków:

int* wsk = new(nothrow) int; //zwraca nullptr lub null

Niebezpieczne.. 



Tajny kod do obsługi napisów



Tajny kod do obsługi napisów



 Podobne do Javy:

typ nazwa[rozmiar]

Tego typu tablice tworzone są 
na stosie.

int tablica[] = { [3] = 10, 20, 30, [4] = 50};





int* tab = new int[5];

delete[] tab;

STOS STERTA

?tab tab[0]

?

?

?

?

tab[1]

tab[2]

tab[3]

tab[4]

Nie używać funkcji realloc() z C do stworzenia „dynamicznej tablicy”.

Tablice dynamiczne != Tablice alokowane dynamicznie









 W C++ można stosować arytmetykę 
wskaźników (do wskaźnika dodawać i 
odejmować liczby całkowite). Kompilator sam 
pomnoży dodawaną liczbę przez rozmiar 
typu wskaźnika aby dodać do adresu 
odpowiednią liczbę bajtów.



 Odwoływanie się do tablicy jednowymiarowej:
int tab[6];

int* wskTab = tab;

wskTab[4] = 1;

 Przekazywanie do funkcji:
void Przetwarzaj(int* tablica) { // (int tablica[]) 

for (int i = 0; i < 5; i++) {

tablica[i] = -5;

} 

} 

int* tab_dyn = new int[2];

tab[0] = 2;

tab[1] = 3;

int tab_stos[] = {2, 3};

Przetwarzaj(tab_dyn);

Przetwarzaj(tab_stos);

Przetwarzaj(&tab_stos[0]);



 Prosty przykład
int* wsk= new int;

wsk++;

 A jak z tablicami:
int* tab = new int[5];

*(tab+2) = -3   //tab[2] = -3;

 Załóżmy, że mamy procedurę: 
void toUpper(char* litera) { … }

 Oraz:
char ciag[] = „Ala ma kota”;

toUpper(ciag + 4); 

 Zamieni literę m na wielką.
 A co się dzieje tutaj?
int tab[] = {1,2,3,4,5};

int* p1 = tab + 1;

int* p2 = tab + 4;

cout << p2 - p1;

addr( ptr + i ) = addr( ptr ) + [ sizeof( T ) * i ]

( p2 - p1 ) == ( addr( p2 ) - addr( p1 ) ) / sizeof( T )



Przekazywanie do funkcji:

 void suma(int tab[][ lKolumn ]) { }

 void suma(int tab[lWierszy][lKolumn]) { }

 void suma(int tab[][]) { } //ŹLE

 void suma(int **tab) { }

**tab != tab[][ lKolumn ]

addr(& tab[row][col]) = addr(tab) + [sizeof(int) * lKolumn * row] 

+ [ sizeof(int) * col]



STOS STERTA

? tab[0][0]

?

?

?

?

tab[0][1]

tab[0][2]

tab[1][0]

tab[1][1]

? tab[1][2]

?

?

?

tab[2][0]

tab[2][1]

tab[2][2]

char statki[3][3];

statki[1][1] = ‘X’;



 Czy tak można?

const int i = 3, j = 3;

char** board = new char[i][j];
STOS STERTA

Tak nie zadziała!



1. Zadeklaruj tablicę o rozmiarze 100. Wypełnij tablicę 
zgodnie z regułami Ciągu Fibonacciego (pierwszy i 
drugi element = 1, każdy następny to suma dwóch 
poprzednich: 1,1,2,3,5,8, itd.).

2. Napisz program, który zamienia liczbę dziesiętną 
podaną przez użytkownika na liczbę binarną i 
szesnastkową.

3. Napisz program do mnożenia dwóch macierzy  o 
dowolnym rozmiarze. Sprawdzaj, czy mnożenie jest 
możliwe!

4. Program „zgadnij moją liczbę”. Program losuje liczbę 
z zakresu 1…100, a naszym zadaniem jest zgadnąć 
tą liczbę na podstawie „za dużo”, „za mało”. Po 
zgadnięciu program wyświetla liczbę prób.

5. Wypisz całą tablicę ASCII na ekran (każdy znak w 
nowej linijce opatrzony „numerkiem”) i zapisz ją do 
tablicy o nazwie tab_ASCII w programie.

W zadaniach należy wykorzystać tablicę jednowymiarową alokowaną na stercie
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