
Podprogramy



Po co tyle pisać?

To ten sam kod!



 Definicja podprogramu:

 Nagłówek podprogramu:

void Potwierdzenie ( )

int main(int argc, char *argv[])

Ciało / Kod
podprogramu

Typ rezultatu

Nazwa 
podprogramu

Parametry / 
Argumenty 
podprogramu

void – nie zwraca wartości, brak wartości



Wywołanie
Podprogramu



 Podprogramy dzielą się na tzw. funkcje i procedury.
 Procedura to podprogram, który wykonuje instrukcje 

zawarte w swoim ciele.
void Potwierdzenie() { … }
…
Potwierdzenie();

 Funkcja to podprogram, który wykonuje instrukcje 
zawarte w swoim ciele i oddaje w miejscu wywołania 
określony rezultat.

float sinus (int kat) { … ; return sin; }
…
float x = sinus(45); 



 Formalnie w języku C++ nie ma podziału na funkcje i 
procedury. Wszystkie podprogramy to funkcje, ale 
można łatwo zamodelować coś na wzór procedury.

 Jeśli typ rezultatu funkcji ustawimy na void to znaczy, 
że nie udostępnia ona rezultatu i można ją uważać za 
procedurę.

 Wpisanie nazwy procedury (lub funkcji) wraz z 
ewentualnym zestawem parametrów oznacza jej
wywołanie.

 Wywołanie procedury polega na:
◦ zawieszeniu aktualnie realizowanego ciągu instrukcji,
◦ wykonaniu instrukcji znajdujących się wewnątrz ciała 

procedury o podanej nazwie,
◦ wznowieniu wykonania poprzednio realizowanego ciągu 

instrukcji, począwszy od instrukcji następnej.



Po co tworzymy procedury i funkcje (po co wykorzystujemy 
wielokrotnie fragmenty kodu)?

1. Obniżenie kosztu – utrzymanie, modyfikowanie, testowanie i 
dokumentowanie fragmentów kodu zajmuje więcej czasu niż 
jego pierwotne napisanie. Należy ograniczać liczbę nowo 
tworzonego kodu. Krótszy kod = mniejsze koszta. Jeżeli 
istnieje już jakieś rozwiązanie spełniające nasze wymagania 
należy je zakupić (biblioteki, funkcje itp.)

2. Niezawodność – Przepisywanie kodu od nowa, nawet z drobną 
zmianą istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie przeoczony 
jakiś przypadek lub sytuacja przewidziana przez autora 
pierwotnego kodu.

3. Spójność- Interfejsy w systemie powinny być spójne. Napisanie 
nowego kodu spójnego z istniejącymi częściami systemu 
zawiera dużo czasu.

4. Mniejsza i łatwiejsza praca dla programistów przy 
wykorzystaniu gotowego kodu. 



 Parametry (lub argumenty) to informacje przekazywane 
do wnętrza podprogramu:

 Parametry funkcji czy procedur mogą, ale wcale nie 
muszą występować. Jednakże nawet w tym drugim 
przypadku wywołanie podprogramu przyjmuje postać:

Nazwa_podprogramu() //Nie można pominąć nawiasów
 Przykłady:
Potwierdzenie(); //Brak parametrów
sinus(45); //Sinus musi wiedzieć dla jakiego kąta ma 

zostać wyznaczony
 Parametry są potrzebne ponieważ podprogramy są niejako 

odseparowane od reszty programu i nie wiedzą co się 
wewnątrz niego dzieje. 

 Parametry mogą być określane jako:
◦ Wejściowe – gdy wartości parametrów są ustalane na zewnątrz 

podprogramu i przekazywane do jego wnętrza,
◦ Wyjściowe – gdy wartości parametrów są ustalane we wnętrzu 

podprogramu i stanowią jego odpowiedź,
◦ Obustronne – gdy komunikacja przebiega dwustronnie



Parametry aktualne

Parametry formalne



 Wynik:

Jaki będzie wynik
działania programu?

Dlaczego?

Przy przekazywaniu parametrów przez wartość, wartość parametru aktualnego
wywołania funkcji kopiowana jest do parametru formalnego funkcji.
Od tego momentu parametr aktualny i formalny są od siebie niezależne.



 Wynik:

A teraz jaki będzie wynik
działania programu?

Dlaczego?

Przy przekazywaniu parametrów przez referencję, parametr aktualny funkcji 
„nakłada się” na parametr formalny. Od tego momentu parametr aktualny i 
formalny odnoszą się do tego samego adresu w pamięci. Każda modyfikacja 
parametru formalnego przenosi się na parametr aktualny wywołania.



Z wykorzystaniem return

Przez referencję

Który sposób jest lepszy?



 Tak, bez błędów i ostrzeżeń — w starszych wersjach 
kompilatorów.

 Tak, bez błędów lecz z ostrzeżeniem — w nowszych wersjach 
kompilatorów, oraz tych pracujących w trybie zgodności z 
normą ANSI.

 Nie, wystąpi błąd — w kompilatorach pracujących w trybie 
C++.

Czy to zadziała?



 Definicja funkcji:
double pole_prostokata(double bok1, double bok2) 
{

return bok1 * bok2;
}
 Deklaracja – prototyp – funkcji:
double pole_prostokata(double bok1, double bok2);

 Ogólna postać definicji funkcji
typ_rezultatu nazwa_funkcji( lista_parametrów_formalnych )
{

ciało_funkcji
}
 Ogólna postać prototypu funkcji:
typ_rezultatu nazwa_funkcji( lista_parametrów_formalnych );





 Przeciążanie funkcji – tworzenie większej liczby 
funkcji o takiej samej nazwie, różniących się 
typami przyjmowanych parametrów.

 Kompilator wywoła 
właściwej funkcji 
w zależności od 
kontekstu jej 
wywołania 
(od przekazanych 
parametrów 
aktualnych).



 Funkcje inline nie są wywoływane w sposób klasyczny 
— ich kod jest umieszczany w miejscu wywołania i w 
rzeczywistości nie są one wywoływane.

Mechanizm funkcji zadeklarowanych jako inline przeznaczony 
jest do optymalizacji małych, prostych i często 
wykorzystywanych funkcji. Brak jest narzutu czasowego 
związanego z wywołaniem funkcji i powrotem z podprogramu.



 Parametry domyślne, to parametry które można pominąć (nie 
podawać) przy wywołaniu podprogramu – wówczas jako parametr 
aktualny zostanie przyjęta wartość domyślna.





1. Napisz procedurę, która generuje dwuwymiarową tablicę 10x10 
wypełnioną liczbami losowymi z przedziału 0..10, a następnie 
ją wyświetla na ekranie

2. Przerób powyższą procedurę, aby przedział był również 
podawany przez użytkownika.

3. Przerób powyższą procedurę, aby dodatkowo wyświetlała ona 
informację o tym ile jest zawartych w niej liczb podzielnych 
przez 3.

4. Napisz program do konwertowania temperatury (Celcjusz, 
Kelwin, Farenheit). Odpowiednie zamiany mają być oddzielnymi 
funkcjami.

5. Napisz procedurę, która dostaje jeden parametr typu int
dzielnik. Funkcja ma wypisywać na ekran wszystkie liczby 
mniejsze od 100, a podzielne przez dzielnik.

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



7. Napisz funkcję generującą silnie dowolnej 
liczby całkowitej (podawanej jako parametr 
funkcji) i zwracającą wynik jako rezultat. 
Przyjmij maksimum silnię z 15.

8. Napisz funkcję wyliczającą pierwiastki funkcji 
kwadratowej w formie:

Ax2 + Bx + C = 0.
Parametry A, B, C są podawane na wejściu 
przez użytkownika. 

9. Napisz funkcję generującą ciąg liczb 
pierwszych od 0 do n metodą sita Eratostenesa. 
Parametr n podawany jest przez użytkownika. 
Przyjmij, że nie może on być większy od 1001.


