
Struktury, unie, formatowanie, wskaźniki 





1. Napisz aplikację, która na wejściu dostaje 
napis postaci „W Roku Pańskim 1345, władca 
Henryk 12, na rzecz swoich 143209 
poddanych uchwalił dekret o 20 procentowej 
zniżce podatków”. Twoim zadaniem jest 
wyłuskać wszystkie liczby i wyświetlić ich 
sumę. 

 

 

Podpowiedź - przy podziale na wyrazy można skorzystać z konstrukcji: 

while( getline(strumień_źródłowy, bufor_na_wyraz, znak_rozdzielający) )  

Przykładowo: 

while( getline(ss, wyraz, ' ') )  

gdzie ss – wypełniony strumień stringstream 

wyraz – zmienna typu string 



 Służą do 
łatwiejszej kontroli 
nad stałymi 

 Ustawianie 
parametrów o 
ściśle określonym 
zbiorze wartości 

 … i w zasadzie 
tylko do tego 

 Obostrzenia jak do 
zmiennych: 
deklaracja przed 
użyciem 
 



 Takie kontenery, typy 
złożone z kilku pól  
różnych typów 

 Żeby z niego 
skorzystać, trzeba 
zadeklarować nową 
zmienną o typie przez 
nas zdefiniowanym 

 

 



 Takie kontenery, typy 
złożone z kilku pól  
różnych typów, ale 
tylko  jedno pole 
może być na raz 
ustawione 

 Służą do zmniejszenia 
zajętości pamięci 

 

 



1. Napisz program do obsługi książki 
adresowej. Każdy kontakt to oddzielna 
struktura (imię, nazwisko, gg). Program ma 
umożliwiać zapisanie do 100 kontaktów, 
odczyt całej książki adresowej, szukanie 
konkretnej osoby po nazwisku.  

2. Napisz program wykonujący działania na 
dwóch liczbach zespolonych podawanych z 
klawiatury (każda liczba to struktura): 
dodawanie, odejmowanie, mnożenie. 

 



 Jest to funkcja 
służąca do 
„pięknego” 
wyświetlania 
na ekran 



%[flags][width][.precision][length]specifier 
Flags: 
 - wyrównanie do lewej (domyślnie do prawej) 
 +poprzedzaj zawsze liczy znakiem + jeśli są dodatnie 
 spacja jeśli liczba jest bez znaku to poprzedzana jest spacją. 
 # wiele znaczeń m.in. poprzedza zapis w systemie szesnastkowym jako 0x.  
 0 zamiast spacjami puste miejsca wypełniane są zerami. 
width 
 minimalna liczba znaków do wyświetlenia. Jeśli wartość jest mniejsza niż width to 

zostanie poprzedzona spacjami. 
 * minimalna szerokość jest podana jako poprzedzająca parametr funkcji printf a 

nie w jej formacie. 
precision 
 Minimalna liczba cyfr jakie zostaną wypisane (np. liczba miejsc po przecinku). 
 .* jak w przypadku width (wartość int podawana jako poprzedzająca argument) 
Length 
 h argument jest traktowany jako [unsigned] short int 
 l argument jest traktowany jako [unsigned] long int  
 L argument jest traktowany jako long double. 



Specifier Output Example 

c Character a 

d or i Signed decimal integer 392 

e Scientific notation (mantissa/exponent) using e character 3.9265e+2 

E Scientific notation (mantissa/exponent) using E character 3.9265E+2 

f Decimal floating point 392.65 

g Use the shorter of %e or %f 392.65 

G Use the shorter of %E or %f 392.65 

o Unsigned octal 610 

s String of characters sample 

u Unsigned decimal integer 7235 

x Unsigned hexadecimal integer 7fa 

X Unsigned hexadecimal integer (capital letters) 7FA 

p Pointer address B800:0000 

n 
Nothing printed. The argument must be a pointer to a 
signed int, where the number of characters written so far 
is stored. 

% A % followed by another % character will write % to stdout. % 



 Taki printf, tylko odwrotnie: czyta wartości do zmiennych 

Referencja! 

Scanf() nie nadaje 
się do stringów! 



 Przypuśćmy, że chcemy przeczytać datę w 
formacie: 

25 Dec 1988  

Wówczas za pomocą scanf napiszemy: 

int dzien, rok; char miesiac[20];  

scanf("%d %s %d", &dzien, miesiac, &rok); 

 

W miesiac nie ma referencji bo jest to zmienna 
tablicowa od razu przekazywana przez 
referencje! 



1. Wyświetl ładnie tabliczkę mnożenia (10x10) 
na ekran. Ładnie, to znaczy tak, aby 
poszczególne elementy były wyrównane  do 
prawej i zajmowały tyle samo miejsca (użyj 
printf, potem spróbuj z cout). 

Podpowiedź: 
http://www.cplusplus.com/reference/iostream/ios_base/fmtflags/ 
 

http://www.cplusplus.com/reference/iostream/ios_base/fmtflags/




Zmienna wskaźnikowa może lokalizować w pamięci 
RAM: 

 Inne zmienne 

 Nienazwane bloki pamięci 

 Bloki zawierające kod programu np. funkcje 

 Możliwe jest też stworzenie wskaźnika na wskaźnik. 

Deklaracja wskaźnika wygląda następująco: 

<typ> *nazwa_zmiennej; 

Ale uwaga na takie deklaracje: 

int* x,y;     //zmienna x jest wskaźnikiem na typ int 

                   //zmienna y jest zwykłą zmienną typu int ! 

int *a,b,*c;  //zmienne a i c są wskaźnikami na int 

 



Typ 
wskaźnikowy 

Nazwa Dostęp do 
pamięci 

Zmiana adresu 

1 typ* zwykły 
wskaźnik 

odczyt i zapis TAK 

2 const typ* wskaźnik na 
stałą 

tylko odczyt TAK 

3 typ* const stały wskaźnik odczyt i zapis NIE 

4 
const typ* 

const 
stały wskaźnik 

na stałą 
tylko odczyt NIE 



Typ 
wskaźnikowy 

Nazwa Dostęp do 
pamięci 

Zmiana adresu 

1 typ* zwykły 
wskaźnik 

odczyt i zapis TAK 

2 const typ* wskaźnik na 
stałą 

tylko odczyt TAK 

3 typ* const stały wskaźnik odczyt i zapis NIE 

4 
const typ* 

const 
stały wskaźnik 

na stałą 
tylko odczyt NIE 



Typ 
wskaźnikowy 

Nazwa Dostęp do 
pamięci 

Zmiana adresu 

1 typ* zwykły 
wskaźnik 

odczyt i zapis TAK 

2 const typ* wskaźnik na 
stałą 

tylko odczyt TAK 

3 typ* const stały wskaźnik odczyt i zapis NIE 

4 
const typ* 

const 
stały wskaźnik 

na stałą 
tylko odczyt NIE 



 Deklaracja wskaźnika uniwersalnego jest następująca: 

 void *nazwa; 

 W deklaracji takiego wskaźnika nie podajemy typu na 
jaki będzie on wskazywał. Pozwala nam to przypisać 
obiekt każdego typu. 

 Niemożliwe jest wówczas wykorzystanie operatorów 
wyłuskania * oraz -> bez odwoływania się do 
rzutowania, bo kompilator nie wie nic o typie wartości 
przechowywanej pod adresem wskazywanym przez 
wskaźnik uniwersalny. 

Programista jest odpowiedzialny za kontrolę typów! 



Chociażby 
do tworzenia 
uniwersalnych 
funkcji. 



 Wskaźnik na funkcję różni się od zwykłego 
wskaźnika budową i faktem, że adres 
wskaźnika oznacza miejsce w pamięci w 
którym rozpoczyna się kod funkcji. 

 Wskaźnik taki deklaruje się następująco: 

 <typ> (*nazwa)( <parametry_funkcji> ); 

 Nie ma uniwersalnego wskaźnika na funkcję! 

 





 Przy strukturach operator wyłuskania -> działa podobnie jak 
operator wyłuskania *, natomiast jest po prostu 
wygodniejszy i szybszy. 

 Po co więc nawiasy w linii 7? 
 Nie lepiej *wsk.dzien = 5? 
 Operator -> pozwala również wywołać metodę w strukturze: 
 int x = wsk->getDzien();   //równoważne (*wsk).getDzien(); 



1. Używając dynamicznego przydziału pamięci, 
stwórz dwuwymiarową tablicę, której 
rozmiar wierszy będzie zależy od ilości liczb 
wprowadzonych przez użytkownika. 
Następnie wyświetl tablicę wylicz sumę liczb 
w pierwszej kolumnie tablicy. Przykład:  


